




21 octombrie 2006, fregata

,

.

Regele Ferdinand portul militar
Constanþa
Ziua Porþilor Deschise s-a
dovedit interesantã pentru cei
mai mici aspiranþi la o carierã
în marinã.

Foto: Codruþ BURDUJAN

2 noiembrie 2006,
exerciþiul EUXIN,

Marea Neagrã.

NSSL

Constanþa,

RHIB-ul fregatei

aju

Regele Ferdinand

tând la eliberarea ancorei de o

parâmã metalicã.

Foto: Bogdan DINU

5 noiembrie 2006, dragorul maritim

.

Lt. Dimitrie Nicolescu, portul militar
Constanþa
M.m. V Doina Cotoran la plecarea
la exerciþiul TURKISH MINEX 06.

Foto: Marian MOªNEAGU

17 octombrie 2006, fregata

, Marea Meditera .Regina Maria nã
MmI Eugen Frangeti

.

, ºeful de
echipaj, urmãrind încheierea

manevrei de realimentare pe mare,
desfãºuratã cu tancul Prometeus

Foto: Florin POPOACÃ

4 decembrie

.

2006, portul

militar Constanþa

În aºteptarea fregatei
Regina Maria.

Foto: Codruþ BURDUJAN

  4 noiembrie 2006, grindul Câ la V danei,
exerci iul EUXIN 06.
Exerci iul de debarcare a infanteri tilor
marini. Regruparea în forma ie, pentru asalt.

Foto: Olivia BUCIOAC

5 noiembrie 2006, 
plaja Sfântu Gheorghe.

S-a încheiat exerci iul EUXIN 06. 
Dup  zilele petrecute la 0 grade, 

infanteri tii marini se înc lzesc
la un foc de tab r .

Foto: Olivia BUCIOAC

6 noiembrie 2006, NC Siret,
Bra ul Sfântu Gheorghe.

C pitanul Aurel Plaxiencu, 
comandantul N.C. Siret i

MmI Marcel Ivanov, eful de echipaj, 
în timpul mar ului

spre portul Tulcea.

Foto: Mihai EGOROV
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devenind astfel primul marinar care 
accede în cea mai onorant  pozi ie
a ierarhiei militare. În acela i timp, 
la nivelul e aloanelor superioare ale 
Statului Major al For elor Navale s-a 
realizat o înnoire a conducerii i s-au 
asigurat premisele necesare asigur rii
continuit ii i temeiniciei viitoarelor 
noastre proiecte i responsabiliz ri.

Anul 2007 ne va oferi o nou
certitudine i o nou  provocare. 
Integrarea României în Uniunea 
European  va determina asumarea 
unor noi misiuni i atribu ii privind 
înf ptuirea noii politici maritime a 
Uniunii, participarea tot mai activ
a For elor Navale la transformarea 
regiunii M rii Negre într-un spa iu
de securitate colectiv , concomitent 
cu intensificarea preg tirii navelor 
i subunit ilor specializate pentru 

a fi capabile s  asigure securitatea 
frontierelor fluvio-maritime, precum i
executarea oric rui tip de opera ie în 
teatrele maritime interna ionale.

Personal, am convingerea ferm i
încrederea deplin  c  nu ve i pregeta 
s  v  asuma i noile responsabilit i,
astfel încât For ele Navale s  confirme 
i pe mai departe ascendentul 

profesionaliz rii i al standardiz rii
for elor i mijloacelor de care dispune.

Cu prilejul s rb torilor de iarn i al 
Anului Nou 2007, v  doresc tuturor s
v  bucura i în lini te i în armonie cu 
cei dragi de satisfac iile profesionale i
familiale ale anului pe care îl încheiem 
i s  trecem împreun  pragul dintre 

ani s n to i, cu bucurie în suflet i
speran e de mai bine.

Fie ca bunul Dumnezeu s
binecuvânteze For ele Navale Române 
cu vânt prielnic i mare calm i s  ne 
ocroteasc  familiile, c l toriile pe ape 
i pe noi în ine. La Mul i Ani!
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Editorial

Contraamiral de flotil
Dorin D NIL

For ele Navale Române încheie 
cel de-al treilea an de preg tire
împreun i în spiritul for elor
similare ale Alian ei Nord-Atlantice 
cu rezultate pozitive în desf urarea
instruc iei i înv mântului, al 
perfec ion rii concep iei de ac iune
i managementului resurselor, 

în derularea programelor de 
standardizare, înzestrare i
opera ionalizare a unit ilor navale i
terestre, precum i în remodelarea 
i optimizarea structurilor organiza-

torice, în ansamblul lor.
Sub conducerea Statului Major al 

For elor Navale, a statelor majore ale 
marilor unit i i unit ilor de nave, 
s-au ob inut progrese importante i s-a 
acumulat o experien  benefic  în ceea 
ce prive te planificarea, coordonarea 
i desf urarea unor opera ii, aplica ii
i exerci ii tactice interna ionale,

precum COOPERATIVE MAKO, cel 
mai complex exerci iu desf urat în 
Marea Neagr , ACTIVE ENDEAVOUR, 
STEADFAST JAGUAR, desf urat
de scafandrii EOD în Insula Capului 
Verde,  BLACKSEA PARTNERSHIP, 
BLACKSEAFOR, TURKISH MINEX, 
DOGU AKDENIZ i na ionale, ca 
PONTICA i EUXIN 2006.

De asemenea, rela iile interna ionale
au cunoscut o dinamic  f r  precedent, 
vizitele unor înal i demnitari militari 
occidentali, schimburile de experien ,
atelierele de lucru i prezen a unor 
marinari români în prestigioase institu ii
de înv mânt i comandamente 
NATO constituind o recunoa tere a 
poten ialului intelectual, capabilit ilor
tehnice i disponibilit ii noastre 
totale de angajare i cooperare 
multina ional .

O recunoa tere a managementului 
performant i eficacit ii profesionali-
z rii structurilor din subordine o 
reprezint i promovarea domnului 
amiral dr. Gheorghe Marin în fruntea 
Statului Major General, domnia sa 

BUN CART ÎNAINTE,
ÎN UNIUNEA EUROPEAN|!
MESAJUL EFULUI STATULUI MAJOR AL FOR}ELOR NAVALE

CU PRILEJUL S|RB|TORILOR DE IARN| I AL ANULUI NOU 2007
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În suita de manifest ri dedicate Zilei Armatei Române, For ele Navale au organizat, sâmb t , 21 octombrie, Ziua 
Por ilor Deschise, în porturile militare Constan a, Mangalia i Br ila. Manifestarea, a oferit popula iei locale posibilitatea de 
a vizita unit ile militare i de a se familiariza cu unele aspecte privind via a marinarilor i activit ile de la bordul navelor. 
Au putut fi vizitate nava purt toare de rachete Zborul, corveta Viceamiral Horia M celariu, dragorul maritim Sublocotenent
Alexandru Axente, precum i instala ia mobil  de lansare, la Mangalia, fregata Regele Ferdinand i nava coal Mircea în 
Constan a, monitoarele i vedetele fluviale, la Br ila. (foto 1,2)

Ministerul Ap r rii a organizat duminic , 22 octombrie, în Bucure ti, un spectacol (MILFEST 06) pentru a marca 
suspendarea serviciului militar pe timp de pace i trecerea la serviciul militar bazat pe voluntariat. La MILFEST 06, fiecare 
categorie de for e a amenajat câte un cort unde vizitatorii au aflat informa ii despre tehnica de lupt . În cortul For elor
Navale au fost expuse machetele fregatei Regele Ferdinand i navei coal Mircea precum i standuri de carte. Punctele 
de atrac ie ale marinarilor au fost tabloul cu diferite noduri marin re ti, costumul de scafandru, echipamentul grupei de 
boarding de pe fregata Regele Ferdinand, precum i expozi ia de fotografie a Grupului Mass-Media al For elor Navale. 
(foto 3,4) 

Aniversarea Zilei Armatei a fost marcat  de For ele Navale în toate garnizoanele de marin  prin ceremonialuri militare 
i religioase, precum i depuneri de coroane, jerbe i buchete de flori, la monumentele eroilor care s-au jertfit pentru ar

în primul i al doilea r zboi mondial. (foto 5,6) (O.B.)

25 Octombrie25 Octombrie
ZIUA ARMATEI ROMÂNEZIUA ARMATEI ROMÂNE

Foto: Codru BurdujanFoto: Codru  Burdujan

Foto: Codru  Burdujan

Foto: Marian Mo neagu Foto: Marian Mo neagu

Foto: Marian Mo neaguFoto: Marian Mo neaguFoto: Marian Mo neagu

Foto1Foto1

Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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Dac  prima defi lare a marinarilor în capitala rii s-a petrecut în urm  cu un secol, la jubileul regal de 40 de ani, anul 
acesta o gard  portdrapel i un pluton de 50 de militari din For ele Navale, comandat de c pitan-comandorul Marius Duicu, 
eful de stat major al Divizionului 150 Rachete Navale, au putut fi  admira i în cadrul impresionantei parade militare din 

Pia a Arcului de Triumf din Bucure ti. Defi larea marinarilor a fost salutat  de pre edintele României, Traian B sescu, de 
conducerea ministerului ap r rii, de efi i categoriilor de for e, precum i de un numeros public. (foto 2)

Ziua Na ional  a României a fost marcat  prin activit i specifi ce i în celelalte garnizoane de marin . Dup  ce au 
asistat la ceremonialul militar i religios desf urat la Monumentul Eroilor din primul r zboi mondial, const n enii au putut 
admira parada militar  organizat  în fa a prefecturii jude ului, la care au participat militari din garnizoanele Constan a i
Topraisar. 

Marinarii militari au prezentat onorul i la ceremonialurile similare desf urate la Mormântul Osta ului Necunoscut, din 
Parcul Carol din Bucure ti, Monumentul Independen ei din Pia a Central  a municipiului N vodari, Monumentul Triptic 
Eroic din Pia a Unirii din Mangalia, Monumentul Independen ei din Pia a Tricolorului din Tulcea i Osuarul Central din 
Cimitirul Eroilor din Br ila. (foto 1, 3,4,5,6) (M.M.)

1 Decembrie1 Decembrie
ZIUA NA}IONAL| A ROMÂNIEIZIUA NA}IONAL| A ROMÂNIEI

Foto: Marian Mo neagu Foto: Marian Mo neaguFoto: Marian Mo neagu

Foto: Marian Mo neaguFoto: Marian Mo neagu Foto: Marian Mo neaguFoto: Marian Mo neagu

Foto: Petric  Mihalache Foto: Petric  MihalacheFoto1Foto1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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EvenimentEveniment

Prin decret preziden ial, 
începând cu data de 3 noiembrie, 
urm torii ofi eri au fost înainta i în 
grad astfel: viceamiralul Gheorghe 
Marin, în gradul de amiral; 
contraamiralul de flotil  Victor 
Barbu, în gradul de contraamiral, 
comandorul Dorin D nil , în 
gradul de contraamiral de flotil i
comandorul Gheorghe Petria, în 
gradul de contraamiral de flotil .

Prin ordinul ministrului Ap r rii 
nr. M.P. 1358 din 2 noiembrie 2006, 
începând cu data de 3 noiembrie, 
urm torii ofi eri din For ele Navale 
Române au fost numi i în func ii, 
astfel: contraamiralul Ioan-G nter 
Costi, în func ia de director 
adjunct la Statul Major General; 
contraamiralul de flotil  Dorin 
D nil , în func ia de ef al Statului 
Major al For elor Navale. 

Prin Ordinul ministrului Ap r rii 
nr. M.P. 1428 din 21 noiembrie 
2006, începând cu data de 
1 decembrie, urm torii amirali 
i ofi eri au fost numi i în func ii, 

astfel: contraamiralul de flotil
Gheorghe Petria, în func ia de 
loc iitor al efului Statului Major 
al For elor Navale, comandorul 

Dan Popescu în func ia de ef al 
Resurselor SMFN, comandorul dr. 
Niculae Vâlsan, în func ia de ef al 
Instruc iei i Doctrinei SMFN.

În prezen a efului Statului 
Major General, amiral dr. 
Gheorghe Marin, joi, 9 noiembrie, 
s-a desf urat ceremonialul 
de predare-primire a comenzii 
i drapelului de identificare ale 

Statului Major al For elor Navale. 
Dup  prezentarea onorului i
citirea ordinului de numire în 
func ie, contraamiralul Ioan Costi 
a transmis prerogativele func iei 
noului ef al Statului Major al 
For elor Navale, contraamiralul de 
flotil  Dorin D nil . În alocu iunile 
prezentate, liderii militari au 
eviden iat importan a momentului, 
precum i necesitatea continu rii 
programelor de preg tire, 
perfec ionare i înzestrare a 
For elor Navale. 

Un nou „echipaj” la 
conducerea For]elor Navale

S-a n scut la Bra ov, la 29 iunie 
1953. A absolvit cursurile Facult ii de 
Naviga ie a Institutului de Marin  „Mircea 
cel B trân”, sec ia militar , fiind repartizat 
pe func ia de comandant serviciu de lupt
comunica ii i radiotehnic  la bordul unei 
nave antisubmarin. În anul 1980 a fost 
promovat ofi er cu comunica iile în statul 
major al unit ii, apoi, dup  un an, a fost 
numit comandant de nav  în aceea i
unitate. Între anii 1981-1983 a fost 
ofi er student al facult ii de Comand
i Stat Major din Academia Militar . La 

absolvire a fost numit ef de stat major 
al unei unit i de nave dragoare, func ie
pe care a îndeplinit-o timp de ase ani. 
Între 1989-1990 a activat ca ofi er în 
Biroul Opera ii al Comandamentului 
Diviziei 42 Maritime. Între 1990 i 1994 
contraamiralul de flotil  Dorin D nil  a 
îndeplinit func ia de ef de stat major al 
Divizionului 50 Vân toare Submarine, 
apoi, pentru cinci ani, a fost comandant 
al Divizionului de Fregate. A îndeplinit 
apoi func iile de ef de stat major al 
Brig zii de Nave Antisubmarin i loc iitor
al comandantului Flotilei 2 Maritime, iar 
între 2001 i 2002 a fost ef al Sec iei
Doctrin i Regulamente la Statul Major 
al For elor Navale. Între 2002-2005 a fost 
comandant al Centrului 39 Scafandri, 
apoi comandant al Bazei Navale, iar 
de la 1 iunie 2006 a fost comandant al 
Comandamentului Flotei. De-a lungul 
carierei i-a des vâr it preg tirea de 
specialitate, parcurgând mai multe 
cursuri de perfec ionare, printre care: 
curs postacademic de marin , curs de 
drept umanitar interna ional, curs de 
limba francez , curs de comunicare i
rela ii publice pentru comandan i, curs 
postuniversitar de conducere strategic ,
în cadrul Colegiului de R zboi.

Contraamiral de flotil\ 
Dorin D\nil\

Foto: Cristi Anca

C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU

Foto: Codru  Burdujan

Comandorul 
dr. Niculae Vâlsan

S-a n scut la 4 ianuarie 1956, la 
Constan a. A absolvit coala general
nr. 26 i Liceul teoretic nr. 4 Constan a, 
Institutul de Marin  „Mircea cel B trân”, 
Facultatea de Naviga ie (1978), 
Facultatea de Comand , Stat Major i
Tehnic  Militar  din Academia Naval
„Mircea cel B trân în perioada 1991 - 
1994, Cursul Orientare de Stat Major la 
Colegiul de Ap rare al Olandei, aprilie-
iulie 1997, Cursul de limb  greac  1998, 
Cursul postuniversitar de Conducere 
Strategic , Colegiul de R zboi al 
Marinei Elene, Atena, 1999. Este doctor 
în tiin e militare. A activat în calitate 
de comandant UL-IV i ofi er secund 
la vedetele purt toare de rachete 194 
i 195 între 1978 i 1983, comandant 

UL I i ofi er secund la vân toarele de 
submarine 261, 262 i 263 între 1984 i
1991, comandant al dragorului maritim 
29, ef Birou opera ii i preg tire pentru 
lupt  la Brigada Nave Dragoare, 1994 - 
1997, comandant Divizion Dragoare de 
Baz i Puitoare de Mine 1997 - 1999, 
loc iitor pentru probleme de stat major 
al comandantului Academiei Navale 
„Mircea cel B trân”,  1999 - 2000, 
ef de birou i ef Sec ie Informa ii 

Militare la SMFN, 2000 - 2004, ef 
Sec ie Organizare Mobilizare la Statul 
Major al For elor Navale, 2004 - 2005, 
ef Serviciu Doctrin  la SMFN din 

iunie 2005, loc iitor al comandantului 
Flotei. A publicat numeroase articole 
de specialitate i este coautor la mai 
multe lucr ri cu specific de marin .
A fost comandantul Grupului Naval 
Multina ional, pe timpul exerci iului 
NATO/PfP COOPERATIVE PARTNER 
2003 i ef de stat major al Grup rii 
Navale BLACKSEAFOR pe timpul celei 
de-a patra activ ri august 2004-aprilie 
2005.
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S-a n scut la data de 7 iunie 1953 
la Curtea de Arge , jud. Arge . Dup
absolvirea colii generale, a urmat 
cursurile Liceului Militar „Dimitrie 
Cantemir“. În perioada 1972 - 1976 
a urmat cursurile Institutului de 
Marin  „Mircea cel B trân“. Prima 
func ie pe care a fost încadrat a 
fost de comandant unitate de lupt
arme sub ap  la Divizionul 50 
Vân toare de Submarine, iar ulterior 
a îndeplinit succesiv func iile de ofi er 
secund, comandant nav i ef de 
stat major la aceea i unitate. i-a 
desf urat activitatea la ambarcare 
pân  în anul 1990 cu o întrerupere 
de 2 ani, în perioada 1981 - 1983 
când a urmat cursurile Academiei 
Militare. Dup  anul 1990 a îndeplinit 
func ii de comand i stat major în 
Comandamentul Diviziei 42 Maritime 
i Statul Major al For elor Navale. În 

perioada 2002 - 2003 a desf urat 
activit i în domeniul opera iilor 
la Comandamentul 9 Opera ional 
Întrunit „Dobrogea“ îndeplinind 
func iile de ef al opera iilor i loc iitor 
al comandantului. Începând cu anul 
2003 a revenit în Statul Major al 
For elor Navale unde a îndeplinit 
func iile de ef sec ie organizare - 
mobilizare i ef serviciu doctrin , iar 
de la data de 1 aprilie 2005 a îndeplinit 
func ia de ef serviciu resurse umane. 
Pe parcursul carierei militare i-a 
perfec ionat cuno tin ele prin cursuri 
de speciali ti arme sub ap , în anul 
1981, postuniversitar de marin  în 
anul 1995, de limb  englez  în anul 
1997, Colegiul de comand i stat 
major în anul 2002. 

Contraamiralul de flotil\ 
Gheorghe Petria

Comandorul 
Dan Popescu

S-a n scut la 23 noiembrie 
1957. A absolvit Institutul de 
Marin  „Mircea cel B trân”, 
Facultatea Electromecanic  naval
în anul 1980, Cursul de specialist 
electromecanic de unit i de nave, 
1984, Cursul de perfec ionare i
certificare pentru ofi eri mecanici de 
cart în1989, Cursul postuniversitar 
Managementul resurselor tehnice i
materiale ale Marinei Militare, 1999, 
Cursul de limba englez , 2001, 
Governance and Management 
Defence Course în 2001, Cursul 
Joint interarme în 2002. 

Este master în domeniul 
„Concepte avansate de inginerie 
naval ” i cursant al Colegiului 
Na ional de Ap rare. 

A activat ca ef mecanic pe 
vân torul de submarine 1 i corveta 
261 între 1980 i 1988, ofi er 3 în 
Serviciul Tehnic al Divizionului Nave 
Antisubmarin, 1988 - 1991, loc iitor 
tehnic al comandantului Divizionului 
Corvete, 1991 - 1998, loc iitor 
pentru logistic  al comandantului 
Divizionului Corvete între 1998 - 
2001, ef Birou Asigurare tehnico-
material  în Serviciul Logistic din 
SMFN, 2001 - 2002, ef Sec ie 
Asigurare Tehnico-material  în 
Serviciul Logistic i ef Sec ie 
Repara ii i Exploatare Nave din 
Statul Major al For elor Navale, 2002 
- 2004, eful Serviciului Logistic din 
SMFN, aprilie 2004 -  noiembrie 
2006.
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{tiri
din flot\ În perioada 7-9 noiembrie, amiralul Michael G. Mullen, comandantul Marinei 

Militare a S.U.A., a efectuat o vizit  oficial  în România, la invita ia efului Statului 
Major al For elor Navale, contraamiralul de flotil  Dorin D nil . Programul 
delega iei americane a cuprins o serie de vizite la Comandamentul Flotei, fregata 
Regele Ferdinand, nava coal Mircea, Academia Naval  „Mircea cel B trân” 
i Centrul Radioelectronic i Observare „Callatis”. Pe timpul întrevederilor au 

fost abordate subiecte privind ac iunile de cooperare desf urate de For ele 
Navale Române pentru cre terea încrederii i stabilit ii în Marea Neagr  pe 
fondul r zboiului împotriva terorismului, participarea fregatei Regina Maria
la opera ia NATO, ACTIVE ENDEAVOUR, precum i perspectiva particip rii 
în cadrul opera iei BLACK SEA HARMONY. A fost abordat i subiectul legat 
de posibilitatea ca ofi erii din For ele Navale Române s  urmeze cursuri de 
master în diferite specializ ri, la coala Postuniversitar  de la Monterrey. De 
asemenea, a fost analizat stadiul rela iilor bilaterale de cooperare militar  dintre 
For ele Navale Române i U.S. Navy, fiind eviden iat  cre terea num rului 
de activit i de cooperare bilateral  din ultimii ani. În cadrul discu iilor a fost 
prezentat stadiul de implementare a Sistemului Integrat de Supraveghere la 
Marea Neagr  (SCOMAR) i al implement rii Sistemului Automat de Identificare 
(AIS) în For ele Navale. (M.M.)

În perioada 20-24 noiembrie, 
contraamiralul de flotil  Dorin D nil ,
eful Statului Major al For elor Navale, 

a efectuat o vizit  în Turcia, la invita ia
omologului s u, amiralul Yener 
Karahanoglu. Vizita s-a desf urat
la Statul Major al For elor Navale 
Turce din Ankara, Baza Naval  Aksaz 
de la Marea Mediteran , Centrul de 
Cercet ri al For elor Navale Turce, 
Baza Naval  Golcuk de la Marea 
Marmara i Comandamentul Zonei 
de Nord (COMTURSARNORTH) din 
Istanbul. În cadrul discu iilor oficiale 
au fost trecute în revist  domeniile 
de cooperare militar  bilateral ,
exerci iile în comun desf urate de 
navele din ambele ri, preg tirea
opera ional  a fregatei Regina
Maria pentru participarea la opera ia
ACTIVE ENDEAVOUR în Centrul de 
Preg tire Yildizlar din Golcuk. A fost 
reiterat  ideea îmbun t irii cooper rii
bilaterale, identificându-se noi 
domenii de colaborare. eful Statului 
Major al For elor Navale a vizitat mai 
multe nave din compunerea Flotei 
Turce, dar i corveta Contraamiral
Eusta iu Sebastian, aflat  în portul 
Aksaz pentru refacerea capacit ii
de lupt  pe timpul exerci iului D GU
AKDENIZ 06. (M.M.)

Foto: Cristi Anca
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Amiralul Michael G. Mullen în România

Prin Ordinul 
ministrului Ap r rii 
nr. M.P. 1428 
din 21 noiembrie 
2006, comandorul 
Alexandru Mîr u
a fost numit din 
func ia de ef al 
Opera iilor la SMFN 
în func ia de comandant al Flotilei de 
Fregate. În carier , a îndeplinit func ii 
de comandant serviciu de lupt i ofi er 
secund la nave antisubmarin, ofi er 
în statul major al unit ii de corvete, 
comandant de nav  dragoare, ef de 
stat major i loc iitor al comandantului 
de unitate de nave dragoare, 
eful opera iilor la Comandamentul 

Opera ional Naval i la Statul Major al 
For elor Navale. A fost comandantul 
grup rii BLACKSEAFOR, cu ocazia 
celei de-a cincea activ ri, august 2005. 

Începând cu data 
de 1 decembrie, prin 
ordinul Ministrului 
Ap r rii nr. M.P. 
1428 din 21.11.2006, 
comandorul Aurel 
Popa a fost numit din 
func ia de comandant 
al Flotilei de Fregate 

în func ia de loc iitor al comandantului 
Flotei. De-a lungul carierei a fost 
comandant de nav  torpiloare, 
comandant de sec ie nave torpiloare, 
comandant de unitate de nave, loc iitor 
pentru stat major al comandantului 
Academiei Navale „Mircea cel B trân” 
i ef al Serviciului Instruc ie la SMFN. 

De la 1 mai 2006 a îndeplinit func ia de 
comandant al Flotilei de Fregate. 
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Începând cu data 
de 1 decembrie, prin 
ordinul Ministrului 
Ap r rii nr. M.P. 
1428 din 21.11.2006, 
comandorul Mircea 
Rusm nic  a fost 
numit din func ia 
de comandant al 
Centrului de Scafandri în func ia de 
comandant al Flotei. De-a lungul 
carierei a îndeplinit func ii de la 
comandant serviciu de lupt  pân  la 
comandant de nav  la bordul unor nave 
dragoare, comandant nav  scafandri, 
ef de stat major i comandant unitate 

scafandri de mare adâncime, ef 
de stat major de brigad , ef de stat 
major i comandant al Centrului de 
Scafandri. 

În perioada 21-24 noiembrie, fregata Regele Ferdinand i navele 
purt toare de rachete Zborul i Pesc ru ul au desf urat exerci ii complexe 
de antrenament pe mare. Exerci iile au avut ca scop, antrenarea echipajelor 
în vederea execut rii atribu iunilor func ionale conform rolurilor, înt rirea
coeziunii echipajelor, antrenarea ofi erilor în manevra navei, perfec ionarea
deprinderilor de exprimare în limba englez , conform procedurilor NATO, 
perfec ionarea cuno tin elor despre nav , tehnic i armament ale membrilor 
echipajului, perfec ionarea deprinderilor în executarea exerci iilor de tip 
NATO. În cadrul ie irii pe mare, navele purt toare de rachete au desf urat
exerci ii de forma ii i evolu ii, exerci ii de comunica ii, antrenamente în 
condi iile respingerii avia iei inamice i a navelor de suprafa , precum i
trageri preg titoare cu racheta, cu nava i grupul de nave atât pe baza 
datelor furnizate de mijloacele de observare proprii cât i pe baza datelor 
furnizate de PODI. (M.E.)

Miercuri, 6 decembrie 2006, în incinta Depozitului 342 Mixt Codru, 
comandat de c pitan-comandorul Emil Poenaru, a avut loc ceremonialul 
religios de sfin ire a Troi ei închinate Sf. Nicolae, ocrotitorul marinarilor i
pescarilor i patronul spiritual al unit ii. Pictura interioar  a fost executat  de 
sergentul major Gabriel Manole i artistul plastic tefan Purice, costurile de 
amenajare a acestui l ca  de închin ciune fiind suportate de cadrele militare 
i personalul civil al unit ii. Slujba religioas  de sfin ire a Troi ei a fost oficiat

de p rintele Torino Dumitriu, preotul militar al garnizoanei Tulcea. Al turi de 
personalul care î i desf oar  activitatea în aceast  unitate dobrogean
au fost prezen i numero i invita i, printre care s-au num rat comandorii (r) 
Stelian Chirtop, Constantin Bumbucea i comandorul Gheorghe D nil ,
fo ti comandan i ai Depozitului, comandorul Romulus Hâldan, comandantul 
Bazei Navale, precum i comandan ii unor unit i militare din garnizoanele 
Babadag, Constan a, Mangalia i Tulcea. Cu acest prilej au fost inaugurate 
Galeria comandan ilor i Sala de tradi ii a unit ii. (M.M.)

Foto: Bogdan Dinu

Foto: Marian Mo neagu



O patrulare solicitant
Dup  „întâlnirea” cu tornadele Mediteranei i

scurta perioad  de refacere din portul Aksaz, 
cea de a patra patrulare a adus cu sine mici 
schimb ri în modul de îndeplinire a misiunii 
care au fost rapid asimilate de c tre membrii 
turei operative i ofi erii de cart. Cu o perioad
de desf urare mai mare i cu o arie de 
acoperire mai vast , patrularea a fost un nou 
prilej pentru marinarii români de a- i proba 
profesionalismul, ei reu ind s  demonstreze, 
c , de i se afl  la prima misiune de acest fel 
merit  pe deplin încrederea acordat .

Pe timpul celor zece zile de misiune s-
au parcurs peste 3000 de mile marine într-
un ritm sus inut care a solicitat pe deplin 
întreg echipajul. În aceast  perioad  au fost 
localizate un num r important de nave aflate 
în aten ia Comandamentului Alian ei, s-au 
ob inut toate informa iile solicitate i, chiar 
dac , ritmul misiunii a fost unul sus inut, la 
bord s-au desf urat antrenamente specifice. 

Faptul c  nava se afl  pe mare a constituit 
o bun  oportunitate de verificare a modului 
de ac iune al echipajului în cadrul unor 
antrenamente complexe specifice ducerii 
luptei. Nu a existat marinar care s  nu fie 
implicat în aceste exerci ii pentru c  scenariile 
au inclus toate situa iile întâlnite pe timpul 
misiunilor de lupt , astfel c , au fost verificate 
modul de ac iune al echipei de inspec ie a 
navelor suspecte, s-au efectuat antrenamente 
de lupt  împotriva intelor aeriene i navale, 
de lupt  pentru men inerea vitalit ii navei, de 
salvare a oamenilor c zu i peste bord, transfer 
de materiale între nave i dou  realiment ri
cu tancul grecesc Prometeus.

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 6 (115) 200610

Realimentare pe mare
Activitate complex , reaprovizionarea 

pe mare solicit  foarte mult  aten ie i
experien  în men inerea constant  a distan ei 
dintre nave, în manevrarea în siguran  a 
dispozitivelor de cuplare pentru realimentare 
i evident, coordonarea presiunii de transfer a 

combustibilului. Cu un deplasament însumat 
de peste 20000 de tone, cele dou  nave s-au 
men inut la o distan  de 36 de metri pentru a 
transfera motorina necesar  refacerii plinului 
fregatei. 

Datorit  riscului ridicat al manevrei i a 
eventualelor consecin e ale unui accident pe 
timpul acesteia, m surile de siguran  sunt 
foarte stricte, iar persoanele implicate sunt 
dotate cu mijloace de protec ie pentru prevenirea 
unor incidente nedorite. De la lansarea primei 
bandule i pân  la momentul eliber rii ultimei 
leg turi, activitatea celor dou  echipaje a fost 
coordonat , atât telefonic, cât i prin intermediul 
semnalizatorilor. Dac  prima realimentare s-a 
efectuat pe timp de zi, cea de a doua a început 
dup  apusului soarelui, ambele dovedind 
pe deplin c  antrenamentele desf urate în 
perioada de preg tire, dar i exerci iile practice, 
pe care echipajul fregatei le-a desf urat cu 
nave apar inând unor state membre NATO, au 
fost foarte utile.

Este interesant c  tradi iile marin re ti sunt 
în general acelea i la toate popoarele lumii, îns ,
exist i situa ii când personalitatea fiec rui popor 
marcheaz  în mod diferit unele activit i. La una 
din reaprovizion rile desf urate pe timpul 
aplica iei COOPERATIVE MAKO 06 cu tancul 
german Rhoen, marinarii români au remarcat 
faptul c  pe cap tul furtunului de transfer lâng
duza de cuplare, se aflau autocolante similare 
cu cele de pe valiza unui c l tor, cu „marca” 
fiec rei nave cu care acesta efectuase o astfel 

de opera iune. De altfel, aceea i tradi ie exist
i la britanici la care, în plus dup  finalizarea 

realiment rii, nava care a primit combustibil, 
ridic  un pavilion de pirat, leg turile existente 
între nave amintind de vremurile de aur ale 
corsarilor i ale navelor cu vele. În marina greac
tradi ia este alta, astfel c , dup  realimentare la 
catargul lui Prometeus a fost arborat, al turi de 
pavilionul Greciei, pavilionul României. Dat fiind 
c  ne afl m la început de drum în executarea 
unei astfel de opera iuni, iar echipajele singurelor 
nave care au efectuat realiment ri pe mare s-au 
preg tit în Marea Britanie, este de urm rit peste 
ani care va fi modul de „manifestare” a marinarilor 
români la finalul unei asemenea manevre. 

Ziua Armatei în Souda Bay
Patrularea a fost îns  „asezonat ” cu diverse 

exerci ii complexe, coordonate de efii de 
departamente, comandantul echipei de boarding 
sau de c tre comandantul navei care la viteza de 
20 de noduri l-a „rugat” pe manechinul Oscar s
mai fac  un salt de la bord pentru a testa vigilen a
marinarilor. Timpul ob inut la acest antrenament 
a sc zut sub trei minute printr-o foarte bun
coordonare a manevrei de salvare, rapiditatea 
echipajului b rcii de salvare, promptitudinea 
înot torului de serviciu i a serviciului medical.

De i misiunea a continuat, la bord s-au 
executat zilnic antrenamente care au implicat 
to ii membrii echipajului, astfel c , intrarea în 
portul Souda Bay, chiar de Ziua Armatei, a 
fost perceput  din plin ca un moment festiv. 
Faptul c  la bord au sosit mesaje de felicitare 
din partea efului Statului Major General, a 
conducerii Statului Major al For elor Navale i al 
Comandamentului Flotei, a constituit o dovad
cert  c  efortul depus de ei este apreciat de c tre 
cei din ar . Mândria a fost i mai mare când, 
pe timpul manevrei de acostare, mul i dintre 
marinarii de diverse na ionalit i afla i în port 

Text i foto: 
C pitan ing. Florin Popoac

MISIUNE ÎNDEPLINIT|!MISIUNE ÎNDEPLINIT|!

PavilionNATO

i-au îndreptat privirile spre fregata Regina Maria
la catargul c reia flutura tricolorul românesc.

i de aceast  dat  cei din departamentul 
logistic coordona i de c tre c pitanii Octavian 
P tra cu i Florian Bicescu s-au str duit s
ne fac  s  ne sim im ca acas , oferindu-ne un 
meniu cu adev rat festiv care a fost savurat pe 
deplin de c tre echipaj.

„M nânc  cine poate!”
Aceasta a fost replica care a fost cea 

mai apreciat  pe timpul celei de a cincea 
patrul ri. Imediat ce am ie it din Souda am 
fost „întâmpina i” de o hul  puternic , care ne-
a înso it pân  în raionul de patrulare. Pe drum 
îns , am identificat una dintre navele aflate în 
aten ia Comandamentului Aliat despre care am 
cules informa ii în conformitate cu procedurile 
stabilite pentru situa ia existent .

Dup  solu ionarea acestei situa ii a urmat o 
adev rat  demonstra ie de profesionalism din 
partea celor din departamentul naviga ie care 
ne-au adus la timp în punctul stabilit pentru o 
nou  realimentare cu tancul Prometeus. Data de 
31 octombrie va r mâne în memoria echipajului 
fregatei Regina Maria, atunci realizându-se în 
premier  pentru For ele Navale, o realimentare 
pe timp de noapte, aceasta începând la ora 
02.00 i finalizându-se undeva aproape de ora 
05.00 diminea a. 

O mare de gradul patru spre cinci, vânt cu 
vitez  de peste 25 de noduri, vizibilitate redus
la circa 25 – 30 m din cauza nebulozit ii i a 
averselor puternice de ploaie, acesta a fost 
tabloul oferit de Marea Mediteran  pentru cea 
de a treia realimentare. „Inedit ”, dac  poate 
fi numit  a a, a fost prezen a fulgerelor care 
i-au început „dansul” pe timpul manevrei de 

apropiere a celor dou  nave i l-au finalizat dup
deconectarea acestora, iar pentru completarea 
„spectacolului” au lovit de dou  ori unul dintre 
catargele lui Prometeus.

C pitan-comandorul Valentin Iacoblev, 
comandantul secund i prim loc iitor al 
comandantului: „Manevra de realimentare pe 

mare are o importan  deosebit  pentru nav . În 
primul rând, necesitatea de a desf ura ac iuni 
militare în marea liber , la mare distan  de litoral, 
impune executarea i a acestui tip de activit i, 
ocazie cu care se pot transfera între nave, 
combustibil, lubrifian i, ap  potabil , alimente, 
materiale tehnice, etc. În acela i timp, datorit
apropierii celor dou  nave la o distan  foarte 
mic  una de cealalt , acestea devin vulnerabile, 
iar naviga ia se face în condi ii speciale, fapt 
care impune luarea unor m suri suplimentare 
de siguran  precum: ocuparea tuturor pozi iilor 
care s  permit  guvernarea navei în varianta 
de rezerv i respingerea unui eventual atac; 
închiderea tuturor compartimentelor etan e; 
preg tirea i pornirea unor echipamente 
suplimentare care s  permit  desprinderea 
rapid  a celor dou  nave; preg tirea materialelor 
de interven ie pentru salvarea pe mare, cât i
pentru interven ii medicale de urgen . Pentru a 
realiza toate aceste lucruri este strict necesar ca 
echipajul s  fie bine preg tit. A trecut un an i
dou  luni de la preluarea navei, timp în care întreg 
personalul a fost preocupat de înv atrea corect
a procedurilor de operare, fapt pentru care au 
fost desf urate o multitudine de exerci ii. Ast zi, 
putem afirma c , avem experien a necesar
pentru a executa în siguran  o serie întreag  de 
activit i. Apreciez efortul i dorin a fiec ruia de a 
face lucrurile cât mai bine i, mai ales, efortul de 
a men ine nava i echipamentele de la bord într-
o form  bun . Cu fiecare experien  devenim 
mai încrez tori în propriile for e, iar din situa ii 
dificile înv m cât de mult depindem unii de al ii. 
Reguli auzite cândva, ..., «O mân  pentru tine i
una pentru nav », cap t  sensuri noi. Nu putem 
spune c  facem lucruri deosebite. Prin prezen a
noastr  în aceast  zon  în elegem s  contribuim 
la efortul colectiv de stabilitate i s  ne preg tim, 
al turi de partenerii no tri, pentru a fi în m sur
s  ac ion m împreun  dac  acest lucru va fi 
necesar.”

Locotenent-comandorul Marian Ioan, 
departamentul naviga ie: „Principalele probleme 
ale acestei manevre au fost aprecierea distan ei 

laterale pe timpul manevrei de apropiere datorit
vizibilit ii sc zute i derivele diferite ale celor 
dou  nave. De altfel, manevra a început sub 
o „perdea” de ploaie care v zându-ne hot râ i
s  realiz m realimentarea s-a transformat într-
o ploaie m runt  de toamn . Dup  stabilirea 
leg turilor i cuplarea instala iei de transfer, 
men inerea pozi iei de reaprovizionare a fost o 
provocare continu  datorit  ruliului i tangajului 
care au provocat celor dou  nave abateri de 
la drum de pân  la 7°. Elementele cheie ale 
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Grupa de manevr  preg tind instala ia de transfer combustibil.

Manevra de realimentare pe mare pe timp de zi, la final.

Atentie maxim . Realimentare pe mare pe timp de noapte.



desf ur rii în siguran  a manevrei au fost 
experien a acumulat  de c tre echipaj pân  la 
acel moment i mai ales respectarea întocmai 
a procedurilor specifice opera iunii. Reu ita 
realiment rii a fost rezultatul muncii de echip ,
împreun , demonstrând nivelul ridicat de 
preg tire al echipajului fregatei „Regina Maria”.”

Dup  aceast  opera iune, marea a continuat 
s  testeze nivelul de preg tire marin resc  a 

celor de la bord în zilele care au urmat pân
la finalul patrul rii, fregata navigând între valuri 
specifice unei m ri de gradul ase. A fost o 
perioad  dificil , îns , calit ile nautice ale 
navei au constituit un „sprijin” pentru cei care au 
trebuit s  lupte cu r ul de mare. Dat fiind faptul 
c  pentru unii acesta se manifest  cu grea i
v rs turi este de în eles patosul unuia dintre 
membrii ehipajului care în momentul difuz rii 
anun ului referitor la faptul c  masa de prânz 
poate fi servit , a rostit urm toarele cuvinte: „Da, 
sigur, m nânc  cine poate!”.

Condi iile meteo nu i-au împiedicat îns
pe iubitorii fotbalului s  tr iasc  la o intensitate 
crescut  emo iile meciurilor sus inute de 
echipele române ti în cupele europene. Afla i
departe de ar  fiecare dintre ace tia au încercat 
s  fie cât mai aproape de echipa iubit . Astfel, 
în careul ofi eri, înaintea meciurilor disputate de 
c tre Steaua în UEFA Champions League a fost 
constituit  o peluz  stelist . Din nefericire, nu 
toate rezultatele au fost cele a teptate de c tre 
fanii juc torilor din Ghencea, îns , „dispunerea” 
galeriei improvizate va r mâne pentru to i o 
amintire pl cut  peste ani.

Totu i exist  cineva care nu a fost deloc 
afectat de condi iile meteo, de dep rtarea de ar
sau de miile de mile marine parcurse. Acesta 

este oimul care ne-a înso it înc  de la plecarea 
din ar . i-a „repartizat” un spa iu de cazare în 
bordul babord unde poate fi v zut în arborad ,
dar exist i zile în care nu prea îl g sim „acas ”. 
Dac  la început a fost remarcat ca o curiozitate, 
odat  cu trecerea timpului „survolurile” sale în 
jurul navei au c p t t caracter permanent, pe 
timpul furtunii cu tornade oferindu-ne un spectacol 
de abilitate în confruntarea sa cu curen ii de aer. 

De i acesta nu poate fi îmblânzit, s  se apropie 
de oameni cum o fac unele p s ri care se urc
chiar pe mâna celor de la bord, faptul c  revine 
pe nav  de i nu îl „anun ” nimeni când va fi 
plecarea din port, i-a conferit acestui „cinstea” de 
a fi cel de al 204 - lea membru al echipajului.

Vremea rea, emo iile, durerea sau bucuriile 
au trecut pe planul doi în ziua când intrând în 
Aksaz am realizat c  peste o lun , la aceea i or ,
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N stru nicul Oscar a fost salvat din nou!

Manevra de acostare a navei la dana petrolier  din Baza Naval  Aksaz  vom fi acostat în portul Constan a. Tot aici am 
aflat c  în ar  a nins, lucru un pic surprinz tor 
pentru noi, care pe mare diminea a aveam de 
„înfruntat” în medie 23°C.

Patrulare cu soare i din nou Oscar
Ca la orice plecare din Aksaz, vremea a 

fost foarte frumoas , fapt ce a generat o bun
dispozi ie în rândul echipajului, benefic  la 
începutul unei noi patrul ri. De i la o prim  vedere 
participarea la opera ia ACTIVE ENDEAVOUR 
poate s  par  c  devine rutin , experien a ne-a 
demonstrat c  fiecare zi petrecut  în misiune pe 
mare are ceva particular.

Datorit  traficului intens din Marea 
Mediteran  exist  numeroase momente când pe 
ecranul radarului sunt afi ate peste 50 de nave, 
iar personalul din centrul de conducere a luptei, 
aflat în cart la departamentul opera ii, trebuie 
s  le monitorizeze, cei de la departamentul 
naviga ie s  le analizeze i interogheze pe 
acelea care sunt vizate de c tre e aloanele 
superioare sau care prin activitatea lor afi eaz
un comportament suspect. 

Cele dou  departamente împreun  cu 
departamentul mentenan , au ajuns pe 
timpul acestei misiuni la un grad ridicat de 

interoperabilitate, atât în ceea ce prive te 
executarea activit ii specifice misiunii, cât i în 
cadrul exerci iilor generale cu nava, privind lupta 
împotriva amenin rilor simulate.  

Locotenent-comandorul F nel R dulescu, 
eful departamentului opera ii: „Opera ia 

ACTIVE ENDEAVOUR este o activitate care 
necesit  o continu  monitorizare i adaptare 
la schimb rile survenite. De exemplu, pentru 
evitarea interog rii în totalitate a num rului 
mare de nave care î i execut  tranzitul prin 
ariile de responsabilitate repartizate i pentru a 
nu induce prin aceast  procedur  o senza ie de 
h r uire pentru navele comerciale, în acest an 
s-a introdus programul de raportare voluntar  a 
datelor, privind elementele de interes. Mai mult, 
pentru a determina dac  nava respectiv  trebuie 
inspectat , s-au stabilit criterii foarte clare în 
ceea ce prive te analiza acestora. În acest fel se 
asigur  liberul tranzit al navelor, concomitent cu 
monitorizarea i supravegherea lor, atunci când 
este cazul.”

Într-una din dimine ile însorite ale patrul rii, 
comandantul fregatei comandorul Costel T taru 
îi spune navigatorului: „Am s  merg pân  la 
cabin . Dac  este vreo problem , sun -m
imediat!”. Dup  dou  minute pe nav  se 
transmite semnalul „Om la ap !”. Instantaneu se 

declan eaz  procedura de salvare a persoanei 
c zute peste bord. i de aceast  dat  Oscar 
s-a plictisit s  „stea” la bord i a „hot rât”, cu 
complicitatea comandorului T taru, c  trebuie 
s  mai verifice înc  odat  dac  echipajul este 
preg tit s  intervin  pentru a-l salva i a f cut 
ceea ce tie s  fac  el cel mai bine: a „s rit” în 
apele albastre ale Mediteranei. Spre „norocul” lui 
echipa ambarca iunii de salvare, cooordonat
de c tre eful de echipaj, maistrul militar clasa I 
Eugen Frangeti, a ac ionat i de aceast  dat
repede, la reu ita ac iunii contribuind i manevra 
executat  cu m iestrie de c tre ofi erul de cart. 
La finalul exerci iului au fost analizate modul 
de ac iune, timpii de interven ie i activitatea 
celor implica i în acest exerci iu, comandantul 
anun ându-i la final, c  de data aceasta, chiar va 
merge la cabin .

„Echipa de naviga ie 
v  ureaz  o noapte lini tit !”

Sosirea în Souda ne-a primit cu vreme bun ,
dar pe culmile mun ilor din jur am putut vedea 
z pada care ne-a adus înc  o dat  aminte de 
data din calendar. Deja cunoscute, împrejurimile 
ne-au oferit de aceast  dat  un peisaj diferit. 
Siesta tradi ional  greceasc  este respectat  pe 
deplin, acum dup  închiderea sezonului turistic, 
astfel c  între orele 14 i 17, cu mici excep ii, 
greu mai g se ti magazine deschise, iar pe 
strad  circula ia este foarte liber .

Pe timpul misiunii prin intermediul re elei 
de comunicare intern , eful departamentului 
naviga ie cite te echipajului „povestea de sear ”. 
N scut  anul trecut, ca o ini iativ  de informare 
intern  la bordul navei pe timpul mar ului de 
întoarcere din Marea Britanie, „povestea” se 
bucur  de simpatie printre membrii echipajului. 
Aceasta cuprinde informa ii despre pozi ia 
navei, situa ia de naviga ie i meteo, activit ile 
executate i de perspectiv i o prezentare a 

rilor din zona de ac iune.
i, pentru c  pe timpul execut rii inspec iilor 

navelor suspecte, exist  posibilitatea ca cineva 
din echipa de boarding s  fie r nit, eful echipei 
a organizat în colaborare cu medicul navei 
un exerci iu de acordare a primului ajutor i
de evacuare a celui r nit. Locotenentul Florin 
Ni u, medicul navei: „Particularit ile asisten ei 
medicale pentru urgen e, în special din sfera 
traumatoligiei, în cadrul misiunilor de boarding, 
este aceea c , de i echipa medical  este 
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Nav  comercial  suspect , identificat  de fregata Regina Maria. Echipa de boarding preg tit  oricând pentru ac iune.
Acum, este doar un antrenament.

Verificarea instala iei de stins incendiu cu spum  utilizat  în cazul producerii unor incendii la apuntarea elicopterului



preg tit  s  intervin , aceasta nu o poate realiza 
cu promptitudinea tipic  unor situa ii generate 
la bordul propriei nave. Din acest considerent 
am introdus câteva teme teoretice i practice 
de instruire, privind acordarea primului ajutor 
necalificat în programul de preg tire a grupei 
de boarding, i de i nu a fost cazul folosirii de 
c tre ace tia a cuno tiin elor acumulate, având 
în vedere entuziasmul i interesul manifestat 
pe timpul edin elor de preg tire, pe viitor ei 
vor putea acorda primul ajutor corect, dac  va 
fi cazul. Afirm toate acestea gândindu-m  nu 
la faptul c  ei ne pot u ura munca nou  celor 
din serviciul medical, ci, c  în anumite situa ii ce 
impun acordarea primului ajutor, stabilizarea i
evacuarea unei victime de la bordul unei nave 
vizate de misiunea de boarding, parcurgerea 
corect  a acestei etape, cre te considerabil 
ansele de supravie uire ale respectivei victime, 

pân  la momentul acord rii primului ajutor 
calificat.”

Oamenii din umbr
Când vorbim despre participarea la o 

misiune, vorbim de rezultatele ob inute de c tre 

cei din departamentele opera ii, de m iestria 
navigatorului i ofi erilor de cart, a lansatorilor de 
torpile, a racheti tilor i artileri tilor, îns  de multe 
ori uit m c  în spatele acestora se afl  logisticienii 
i cei din departamentul electromecanic. De cele 

mai multe ori nu se afl  în „luminile reflectoarelor”; 
munca lor se desf oar  departe de „ochii” 
indiscre i ai vizitatorilor sau ai mass-media, îns ,
rezultatele str daniilor lor constituie punctul 
de plecare pentru ceilal i; ei sunt „oamenii din 
umbr ”.

C pitanul Octavian P tra cu, departamentul 
logistic: „Suportul logistic în teatrul de opera ii 
reprezint  o nou  provocare pentru noi. Pentru 
c , pe timpul misiunii, rolul departamentului 
este de asigurare a sprijinului logistic, am 
demarat procesul de planificare a acestuia 
acas , cu mult timp înainte de plecarea la 
ACTIVE ENDEAVOUR, unde împreun
cu ceilal i efi de departamente am stabilit 
necesarul misiunii, iar cu sprijinul serviciilor 
logistice de la e aloanele superioare am reu it 
ca pân  la plecarea din ar  toate acestea 
s  fie la bord. M  refer aici la asigurarea cu 
echipament a membrilor echipajului, alimente, 
piese de schimb i materiale tehnice necesare 

men inerii în operativitate a instala iilor, dar i
asigurarea bunelor condi ii pentru depozitarea 
acestora. Dat  fiind durata i condi iile climaterice 
specifice zonei de desf urare a acestei misiuni, 
am acordat o aten ie deosebit  depozit rii 
alimentelor în spa ii frigorifice adecvate, în acest 
domeniu colaborând foarte eficient cu colegii 
din cadrul departamentului electromecanic.
Timpul scurt alocat refacerii plinurilor i a 
capacit ii de lupt  în porturile vizitate a dus la 
o cre tere a responsabilit ilor departamentului 
pentru solu ionarea tuturor necesit ilor navei i
echipajului. Un rol important în misiune l-a avut 
cooperarea cu agen ia NAMSA i implicit cu 
agen iile locale ale acesteia în porturile de vizit ,
unde s-au realizat reaprovizion rile de alimente, 
materiale i combustibil, pe tot parcursul 
particip rii la misiune ace tia r spunzând cu 
promptitudine solicit rilor noastre. Hr nirea 
echipajului, începând de la recep ia calitativ i
cantitativ  a alimentelor i pân  la servirea hranei 
preparate a fost cu siguran  una dintre cele mai 
mari provoc ri ale acestei misiuni. De i este 
dificil, având în vedere perioada îndelungat  de 
desf urare a misiunii, s  mul ume ti un num r
de 203 oameni, personalul de specialitate, prin 
diversificarea meniului i cu mult  dragoste de 
meserie, a reu it în mare m sur  satisfacerea 
preferin elor culinare ale acestora. Acum, 
la finalul misiunii, pot spune c  experien a
acumulat  în cele trei luni de participare la 
ACTIVE ENDEAVOUR este extrem de util i cu 
siguran  suntem mult mai încrez tori în for ele 
proprii, având în vedere perspectiva unor misiuni 
viitoare.”

La toate navele militare sau civile 
deopotriv , mecanicii sunt numi i „ obolani”. 
Singura leg tur  cu acel animal este legat  de 
faptul c  foarte mare parte din activitatea lor se 
desf oar  sub punte. Ironici, „ obolanii” fregatei 
Regina Maria au transformat porecla în renume. 
La afi ierul departamentului „troneaz ” un desen 
reprezentând un obolan care are în spate o 
siluet  de fregat , aluzie evident  la faptul c  ei 
sunt aceia care „duc” în spate nava. 

Toat  viteza înainte!
Exist  în cariera unui comandant de nav

situa ii în care trebuie s  rosteasc  aceste 
cuvinte. Este adev rat c  astfel de momente 
nu sunt foarte dese, pentru c  „toat  viteza” 
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Antrenament de dirijare a elicopterului pentru apuntare

Preg tiri înainte de intrarea în port pentru refacere.

reprezint  for area la maximum a motoarelor 
sau turbinelor navei i a tuturor instala iilor care 
le deservesc. Pentru c  multe filme prezint
astfel de momente, am dorit s  aflu de la „surs ”
ce înseamn  acest concept pentru cei care le 
deservesc. Locotenent-comandorul T nase 
Cucona, departamentul electromecanic: „Din 
punctul meu de vedere nimic deosebit. Privit 
din exterior, acest lucru poate crea senza ia 
unei chestiuni complexe, dar pentru noi, pentru 
mecanici, face deja parte din rutin . Spun 
asta, deoarece se fac acelea i opera iuni i
se urm resc aceia i parametri, ca atunci când 
mergi cu o singur  turbin  de mar  cu o vitez
de 7-8 noduri, chiar dac  la toat  viteza, nava 
ajunge la aproximativ 30 de noduri. Doar c ,
atunci când mergi la viteza maxim , trebuie sa 
fii mult mai atent, reac iile trebuie s  fie mult 
mai rapide în cazul apari iei unor probleme. Eu 
i o parte din colegii mei am avut ocazia, ca în 

probele de mare din Marea Britanie, s  vedem 
ce înseamn i toat  viteza, atât la mar  înainte, 
cât i la mar  înapoi i de aceea spun c  din 
exterior pare cu totul altceva.”

Ce a fost ACTIVE ENDEAVOUR?
L-am întrebat pe comandantul fregatei dac

în aceste trei luni a fost „sc pat” vreunul dintre 
exerci iile pe care nava le poate desf ura, pentru 
c  pe timpul misiunii, nu a fost nici o singur  zi 

în care programul s  nu includ  antrenamente. 
Departamentale sau generale acestea „au 
curs” de pe 31 august i pân  la sosirea 
din misiune. Comandorul Costel T taru: 
„Acum la încheierea misiunii sunt bucuros 
c  pot afirma cu t rie c  echipajul pe care îl 
comand este un echipaj de elit  al For elor 
Navale Române. Apreciez foarte mult 
modul în care membrii echipajului au în eles 
s  foloseasc  la maximum timpul avut la 
dispozi ie pentru perfec ionarea preg tirii, 
pentru înt rirea coeziunii echipajului i de 
ce nu, pentru înl turarea unor neajunsuri 
semnalate pe timpul activit ii din Centrul de 
Preg tire de la Golcuk. Activitatea i efortul 
depus, pigmentate cu „surprizele” zilnice 
ale comandantului, au avut ca rezultat 
cre terea semnificativ  a capacit ii de lupt
a navei. Consider c  nu a fost omis nici un 
departament i nici o activitate, astfel încât, 
am parcurs întregul plan de activitate stabilit 
la plecarea din ar . În ceea ce prive te 
desf urarea activit ii specifice opera iei 
ACTIVE ENDEAVOUR, consider c  ne-am 
situat cel pu in la nivelul navelor cu tradi ie 
în aceast  activitate. Au fost unele perioade 
în care singura nav  din cadrul grup rii 
participante la ACTIVE ENDEAVOUR în 
centrul i estul Meditereanei a fost fregata 
„Regina Maria”. Aceasta arat  încrederea 
celor care s-au aflat la conducerea grup rii 

în capacitatea fregatei române ti de a- i
îndeplini în condi ii foarte bune misiunile 
încredin ate.”

Este pe deplin adev rat c  un singur om, 
comandantul navei, nu poate s  se ocupe 
personal de toate problemele care exist  la bord, 
iar tocmai de aceea acesta are la dispozi ie o 
echip  cu ajutorul c reia coordoneaz  modul în 
care echipajul i nava î i îndeplinesc misiunea 
i  solu ioneaz  problemele inerente în cazul 

unei astfel de comunit i. Dup  cele trei luni 
de misiune am încercat s  afl m cum a fost 
participarea la ACTIVE ENDEAVOUR pentru 
câ iva dintre cei care coordoneaz  activit ile 
desf urate la bord.

C pitanul Mitel Alexandru, comandantul 
echipei de boarding: „Pentru membrii echipei 
de boarding participarea la opera ie a marcat 
trecerea la un alt nivel de preg tire, deoarece, 
chiar dac  desf urarea misiunii nu a 
necesitat executarea unei inspec ii reale, prin 
antrenamentele desf urate au trecut de acea 
tensiune, normal  de altfel i au demonstrat c
sunt preg ti i 24 de ore din 24 s  îndeplineasc
o astfel de misiune. Dup  antrenamentele 
desf urate la cheu sau în comun cu alte nave 
NATO, înaintea plec rii în misiune sau pe 
timpul particip rii la opera ie, ziua sau noaptea, 
trebuie s  remarc profesionalismul pe care 
întreaga echip  l-a demonstrat, având în vedere 
efortul fizic depus i riscurile asumate pe timpul 
execut rii acestora. De asemenea, a  men iona 
atitudinea pozitiv  pe care b ie ii au avut-o 
pe durata acestei misiuni, dat fiind faptul c
participarea la aceast  echip  de boarding este 
pentru to i o atribu ie prin cumul, fiecare dintre 
membrii echipei având de executat zilnic servicii 
de cart conform func iei pe care sunt încadra i!”

Locotenent-comandorul Marian Ioan, 
departamentul naviga ie: „În primul rând, suntem 
bucuro i c  am îndeplinit în condi ii foarte 
bune aceast  prim  misiune NATO a navei. A 
fost dificil , solicitant , atât prin complexitatea 
activit ilor desf urate, cât i prin durata ei. 
Timp de trei luni am avut peste 1400 de ore 
de mar , am str b tut peste 16000 de mile 
marine pe timpul a nou  patrul ri, acoperind o 
arie extrem de vast  din Marea Mediteran . Pe 
lâng  sarcinile „dedicate” departamentului i m
refer aici la asigurarea naviga iei i a manevrei 
în siguran  a navei pe parcursul misiunii, am 
desf urat i activit i de analiz , identificare 
i interogare a navelor care se aflau în aten ia 

Comandamentului Aliat. Vremea a fost în 
general bun , îns  am avut i peste 150 de ore 
de naviga ie în condi ii meteo grele, întâlnind 
dou  serii de tornade de dimensiuni reduse, 
fenomene care au constituit o premier  pentru 
cei mai mul i membri ai echipajului. Activit ile 
desf urate pe comanda de mar  nu s-au 
limitat îns  la cele specifice acestei misiuni, 
zilnic executându-se diverse exerci ii pentru 
men inerea antrenamentului în rezolvarea unor 
situa ii de urgen . Modul în care s-a desf urat 
aceast  misiune ne-a consolidat încrederea 
în capacit ile proprii i în calit ile nautice ale 
navei.”

C pitanul Ionel Dinu, ofi er de cart: „Pentru 
ofi erul de cart i echipa lui de pe comanda de 
naviga ie, a fost o perioad  obositoare, cu activit i
ce se succedau în ritm alert urmate de momente 
de acalmie ale vremii sau ale programului zilnic. 
Mil  dup  mil , marine bineîn eles, raion dup
raion, nav  interogat  dup  nav  interogat ,
zilele au trecut altfel. De exemplu, misiunea de 
patrulare începea de regul  sâmb ta diminea ,
iar perioada de refacere în port miercurea. Am 
interogat nave de diferite tipuri i tonaje, sub 
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Mm II Mih lceanu Vasilic -Nicolae la strungul din atelierul mecanic al fregatei Regina Maria

Mm II B trâneanu Florin i MMp erban Daniel de cart în Punctul de Conducere a Luptei pentru Vitalitate al navei



numeroase pavilioane, am stabilit leg tura cu 
marinari de diferite na ionalit i, vorbitori mai 
mult sau mai pu in de limb  englez . Pestri
este via a i lumea marinarilor comerciali. Pe 
timpul misiunii, am întâlnit multe echipaje ai 
c ror membrii proveneau din ri ca: Filipine, 
Siria, Ucraina, Rusia, Germania, Egipt, Italia, 
Spania, Libia, Antigua & Barbuda, etc. care de i
nu aveau informa ii despre opera ia ACTIVE 
ENDEAVOUR, în general s-au dovedit a fi 
cooperan i. De asemenea, am colaborat bine 
cu nave militare apar inând unor state NATO, ce 
ac ionau în cadrul opera iei sau în aceea i zon
de responsabilit i. Per ansamblu, o misiune 
fructuoas , cu multe „recorduri” personale 
dep ite care va marca cu siguran  cariera 
multora dintre cei care au participat la ea.”

Locotenent-comandorul Marian Ciobotaru, 
departamentul senzori i armament (mentenan ):
„Rolul principal al departamentului mentenan
este acela de a oferi capabilit i tehnice de lupt
(comand , control, comunica ii) i de naviga ie în 
siguran , prin men inerea în stare de operativitate 
a tuturor sistemelor de senzori i de armament de 
la bord, atât pe timpul naviga iei, cât i pe timpul 
ducerii ac iunilor de lupt . De asemenea, ca ef al 
departamentului, sunt i consilierul comandantului 
navei pe probleme tehnice i de vitalitate a 
navei (în cooperare cu comandantul secund i
eful mecanic) în vederea men inerii priorit ilor 

stabilite, în func ie de starea de preg tire pentru 
lupt  a navei. Participarea la aceast  misiune 
de lung  durat  a  putea spune c  a probat 
fiabilitatea sistemelor de senzori i armament 
de la bord, în sensul men inerii în func iune a 
acestora continuu i în diferite regimuri de lucru. 
În acest sens, sunt de subliniat dou  aspecte 
care au contribuit la men inerea în parametrii 
optimi de func ionare a tehnicii: profesionalismul 
speciali tilor departamentului (mainteinerilor) în 
executarea corect  a mentenan ei preventive a 
tehnicii (între inere, controale tehnice periodice, 
verificare sisteme) i calitatea sistemelor de la 
bord în sine. Au fost i probleme tehnice care 
au limitat par ial starea de operativitate a tehnicii 
pentru perioade scurte de timp. Expertiza 
de calitate a speciali tilor departamentului 
i asigurarea logistic  cu piese de schimb i

materiale au f cut ca toate problemele tehnice 
s  fie remediate în timp util.”

Locotenent-comandorul Cosmin Burnete, 
departamentul electromecanic: „Departamentul 
electromecanic este al doilea departament ca 
m rime de pe nav . Rolul s u este acela de a 
exploata în siguran  agregatele i instala iile 
care asigur  propulsia navei, energia electric i
toate facilit ile necesare traiului decent la bordul 
navei, desf urându- i activitatea cu mândrie la 
pun ile inferioare ale navei, acolo unde razele 
solare nu ajung niciodat . Pentru noi participarea 
la misiunea ACTIVE ENDEAVOUR a însemnat 
o experien  nou  datorit  duratei mari, cu multe 
ore de cart, multe ore de func ionare la tehnica 

pe care o deservim, oboseal  fizic , oboseal
psihic , vizitarea unor locuri i cunoa terea 
unor oameni noi, pe scurt ceva inedit peste 
care s-a trecut cu brio. De remarcat este buna 
preg tire de specialitate i profesionalismul 
personalului departamentului, care a f cut fa
tuturor problemelor tehnice ap rute, men inând 
permanent în stare de eficien  toate agregatele 
i instala iile pe care le deserve te.”

Locotenent-comandorul F nel R dulescu, 
departamentul opera ii: „La finalul acestei misiuni 
pot spune c  simt cu o deosebit  satisfac ie, 
saltul calitativ al nivelului de  preg tire dobândit, 
nu numai la nivel departamental, ci i la nivel 
nav . ACTIVE ENDEAVOUR a necesitat un 
efort substan ial din partea tuturor celor implica i
i aici m  refer la personalul care a executat cart 

în Centrul de Conducere a Luptei (CCL), în sta ia 
radio, personalul care a executat serviciul de tur
operativ , personalul de cart pe comanda de mar ,
cel care a asigurat mentenan a armamentului i
senzorilor i, nu în ultimul rând, personalul din 
cadrul departamentului electromecanic. Unele 
din marile beneficii ale acestei misiuni au fost în 
opinia mea, consolidarea coeziunii echipajului 
la toate nivelurile, repartizarea i îndeplinirea 
sarcinilor specifice fiec rui departament care a 
dus la realizarea unei foarte bune cooper ri i la 
nivel interdepartamental, demonstrarea nivelului 

de profesionalism i recunoa terea acestuia la cel 
mai înalt nivel, facând, astfel ca, fregata „Regina 
Maria” s  nu se deosebesc  cu nimic de celelalte 
nave din grupare, chiar dac  s-a aflat pentru 
prima dat  la aceast  activitate. Pe întreaga 
perioad  de desf urare a misiunii am putut 
vedea cre terea încrederii în capacit ile proprii, 
atât personale cât i profesionale a membrilor 
departamentului opera ii, care s-a cristalizat într-
o bun  capacitate de analiz , sintez i decizie 
la toate nivelurile. De asemenea, pot afirma c
aceast  misiune a avut ca efect realizarea la 
nivel departamental a acelui echilibru pe care mi 
l-am dorit înc  de la plecarea din Marea Britanie. 
Acel echilibru, între capacitatea rapid  de reac ie 
i ac iunea cu discern mânt, în general, i, în 

mod special, în situa ii de criz . Voi concluziona 
printr-o exprimare plastic . Dac  ar fi s  compar 
acum, la sfâr itul misiunii, departamentul pe 
care îl conduc cu o orchestr , a  putea spune 
c , dac  la începutul acesteia fiecare era 
aproape virtuoz la instrumentul la care cânta, 
acum ca dirijor, sunt onorat de efortul depus de 
fiecare membru al acesteia pentru a transpune 
calit ile personale în folosul întregii orchestre. 
„Muzica” pe care o aud acum nu m  las  s
zic altceva decât „Bravo Zulu”, pentru modul în 
care au în eles s - i îndeplineasc  atribu iunile 
func ionale.”  

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 6 (115) 200616

Antrenament pentru evacuarea unui r nit din grupa de boarding.

Câte bordeie, atâtea obiceiuri!
Via a la bordul unei nave cu un echipaj format 

din 203 oameni este complex . Fiecare are modul 
s u de a percepe situa iile, de a tr i o situa ie, de 
a se manifesta dup  o perioad  atât de lung
petrecut  departe de cei dragi. De aceea, pentru 
buna desf urare a tuturor activit ilor de la bord 
este foarte important s  existe un echilibru între 
momentele de efort i cele de relaxare. Fiind 
conceput  pentru a executa misiuni de lung
durat , la bordul fregatei au fost amenajate spa ii 
pentru destindere pentru toate categoriile de militari. 
Acestea sunt folosite în principal pentru recreere, 
dar i ca spa ii de desf urare a unor adun ri f r
ordine de zi, edin e de planificare sau de instruire 
din cadrul departamentului.

Careul ofi erilor este locul care, pe lâng
func iunea sa de sal  de mese se adapteaz
rapid putând deveni sal  de prezentare a unor 
teme de instruire, spa iu de primire a oaspe ilor, 
locul unde se stabilesc activit ile care urmeaz
s  se desf oare la bord sau sunt analizate cele 
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MmI Iftode Paul aducând desertul la linia cald  din sala de mese 

finalizate. „Distinc ia” între spa iul de relaxare i cel 
pentru servitul mesei se face prin intermediul unei 
draperii, iar pentru a „marca” finalul unei zile de 
lucru, de i la bordul unei nave aflate pe mare exist
în permanen  cineva care se afl  în cart, la masa 
de sear inuta de instruc ie este schimbat  cu cea 
de ora , prilej cu care se face astfel diferen ierea 
între munc i relaxare. Ideea, preluat  din tradi ia 
britanic , a fost adoptat  de c tre ofi erii bordului în 
perioada premerg toare prelu rii navei din Marea 
Britanie, iar în prezent a devenit cutum .

Desigur c  acest exemplu este unul particular, 
fiecare spa iu de relaxare având reguli „specifice”, 
îns  la bord exist  un loc care are reguli fixe pentru 
to i cei de la bord: sala de sport. Ini iativa infiin rii 
acestei s li a apar inut comandantului navei i
ideea a fost rapid preluat  de c tre c pitanul 
Marian Bahaciu i maistrul militar clasa a II-a 
Nechita Mihai. În cele trei luni de la plecarea în 
misiune, sala a „strâns” peste 2000 de intr ri. 

C pitanul Marian Bahaciu: „Existen a acestei 
s li de fitness/for  la bordul fregatei „Regina Maria” 
s-a impus ca o necesitate datorit  misiunilor de 
lung  durat  pe care le poate desf ura aceast
nav , care supun întreg echipajul navei la un efort 
sus inut, atât din punct de vedere fizic, cât i psihic. 
Dorin a de a avea o asemenea facilitate la bordul 
navei s-a accentuat în rândul membrilor echipajului, 
mai ales în perioada de instruire petrecut  de 
întreg echipajul în Marea Britanie, unde, dup
cum se tie, exist  un cult pentru sport, dar i pe 
timpul vizitelor efectuate la bordul diferitelor nave 
ale unor ri membre NATO cu care am avut 
prilejul s  desf ur m diferite exerci ii în comun 
i care aveau la bord asemenea s li. Dotarea 
i amenajarea s lii a fost posibil  datorit  unor 

eforturi apreciabile a unor membri ai echipajului 
care au reu it s  o fac  s  func ioneze, constituind, 

din câte tiu eu, o premier  la bordul unei nave 
militare române ti. Trebuie s  remarc i ajutorul 
primit din partea unui prieten constant al navei, cpt. 
(r) Florin Nicolae, care ne-a sprijinit foarte mult în 
procurarea aparatelor necesare. Efortul lui a fost 
deseori remarcat de c tre membrii echipajului, 
beneficiarii s lii de sport. Cea mai mare provocare 
a reprezentat-o îns , dincolo de efortul depus 
la amenajarea s lii, crearea unei rutine în rândul 
membrilor echipajului, privind modul de comportare 
i de utilizare a aparatelor, dat fiind faptul c ,

p eam pe un drum nou, neb t torit înc , mai ales 
c  unii din membrii echipajului intrau pentru prima 
dat  într-o sal  cu asemenea profil. Din punctul de 
vedere al normelor de protec ia muncii ne-am luat 
m suri speciale, iar pentru a preveni producerea 
de accidente împreun  cu instructorul sportiv al 
navei, am asigurat un fel de permanen  la sala de 
sport. În aceea i direc ie, am afi at în interiorul s lii 
articole din reviste de specialitate care s  explice 
pe în elesul tuturor modul în care trebuie efectuat
înc lzirea înainte de antrenament, modul de 
efectuare a diferitelor exerci ii, modul de alimenta ie 
i alte articole de interes pentru activitatea din sal .

Consider c  existen a s lii de sport ne pune pe 
picior de egalitate i din acest punct de vedere 
cu celalte nave ale altor ri membre NATO i mi-
a  dori ca ini iativa noastr  s  devin  o stare de 
normalitate în cadrul For elor Navale, nu atât prin 
prisma trecerii probelor fizice în cadrul diferitelor 
verific ri, cât mai ales prin starea de s n tate pe 
care o induce practicarea exerci iilor fizice.”     

În loc de final
Cam aceasta a fost participarea fregatei 

Regina Maria la opera ia ACTIVE ENDEAVOUR în 
Marea Mediteran . Prima misiunea sub comanda 
NATO a navei i cea de a doua a For elor Navale 
Române. Timp de 95 de zile, 203 marinari români au 
participat la cea mai important  misiune a marinei 
române din acest an. Drumul deschis anul trecut 
de fregata Regele Ferdinand trebuia consolidat de 
cei de la Regina Maria, sarcin  de care s-au achitat 
pe deplin. De i pân  acum misiunile de acest gen 
constituiau o noutate pentru noi, cu siguran  c ,
în anii care vor urma acestea vor deveni la fel de 
normale ca i cele pe care le desf uram în Marea 
Neagr .

Aceasta ca i celelalte misiuni executate în 
acest an de c tre marinarii militari au fost solicitante, 
obositoare, dar sunt convins c  satisfac iile ob inute 
compenseaz  pe deplin eforturile. Oboseala, 
carturile de noapte, dorul de cei dragi fac parte 
din categoria acelor pove ti care vor fi dep nate 
la c ldura c minului sau la focul unui gr tar acum 
sau atunci când nepo ii vor dori s  mai aud  odat
cum a fost la ACTIVE ENDEAVOUR 2006.

De la bordul fregatei Regina Maria, din partea 
celor care au participat în acest an la opera ia 
ACTIVE ENDEAVOUR, adres m tuturor „Bun cart 
înainte” i un 2007 cât mai bun!

Luni, 4 decembrie fregata Regina Maria a revenit în 
portul Constan a dup  participarea la opera ia ACTIVE 
ENDEAVOUR. La ceremonialul de sosire al navei, au 
participat ministrul ap r rii, Sorin Frunz verde, eful Statului 
Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, contraamiralul 
de flotil  Dorin D nil , eful Statului Major al For elor Navale, 
cadre militare din unit ile For ele Navale, reprezentan i ai 
autorit ilor centrale i locale, ai Bisericii Ortodoxe Române, 
precum i familiile militarilor. Plecat  din ar  pe 31 august, 
fregata Regina Maria a parcurs peste 16.000 de mile marine, 
pentru îndeplinirea misiunilor de supraveghere i control în 
Mediterana, monitorizând i interogând peste 400 de nave i
60 de aeronave. (M.E.)

Servirea mesei în careul ofi erilor. 
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Trei m ri, trei nave, o singur  marin

Chiar dac  formularea din supratitlul 
articolului nu este una exact  ci mai 
degrab  o traducere literar  (ak-alb, deniz-
mare, d gu-est, denumirea exerci iului
semnifi când în limba turc  de fapt 
Mediterana de Est) am preferat licen a
jurnalistic  pentru a refl ecta cât mai exact 
zona în care a ac ionat corveta Cam.
Eusta iu Sebastian (264). De i nu s-a afl at 
pentru prima dat  în Mediterana sau Marea 
Egee (s  ne amintim doar de primul exerci iu
interna ional al navei din anul 1992 sau 
aplica ia Iolkos 95) a fost pentru prima dat
când o astfel de nav  a atins o latitudine 
atât de sudic , respectiv golful Antalya. i
nu e de prisos s  amintim c  nava s-a afl at 
la a doua misiune interna ional  în mai pu in
de patru luni, dup  participarea din luna 
august de la BLACKSEAFOR. Mai mult 
decât atât, ne face pl cere s  semnal m
un fapt nu lipsit de importan i anume 
c  în prima s pt mân  de mar  în bazinul 
mediteranean (incluzând aici i Marea 
Egee) s-au afl at i au ac ionat în diferite 
exerci ii sau opera ii nu mai pu in de trei 
nave apar inând For elor Navale Române. 

Corveta „Cam. Eusta]iu Sebastian“
la exerci]iul D GU AKDENIZ 2006

PE APELE M|RII ALBE 
DE LA R|S|RIT
Plecat din portul militar Magalia pe 13 noiembrie, corvetaPlecat  din portul militar Magalia pe 13 noiembrie, corveta Cam.Eusta iu SebastianCam.Eusta iu Sebastian a participat între 16 i 26 noiembrie la exerci iul a participat între 16 i 26 noiembrie la exerci iul
organizat i condus de Marina Militar a Turciei în apele M rii Egee i M rii Mediterane.organizat i condus de Marina Militar  a Turciei în apele M rii Egee i M rii Mediterane.

Este vorba de fregata Regina Maria (222), 
implicat  în opera ia ACTIVE ENDEAVOUR, 
de dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu
(29) care participa la exerci iul TURKISH 
MINEX 06 i evident, de corveta Cam.
Eusta iu Sebastian invitat  s  participe la 
exerci iul D GU AKDENIZ 06. Pentru o 
marin  mic , a a cum este cea a noastr ,
departe chiar de statutul de putere maritim
regional , exemplul cel mai la îndemân
fi ind Turcia, efortul merit  s fi e subliniat. 
Progresul este evident ca i deschiderea 
For elor Navale Române dac  nu spre 
„apele albastre”, oricum spre o prezen
activ  în Mediterana chiar dac  uneori 
tehnica i echipamentele de pe unele nave, 
deocamdat , nu ofer i suportul necesar 
unor astfel de particip ri. Oricum, expresia 
„to show the fl ag” nu mai este lipsit  de 
con inut sau doar un apanaj al N.S.Mircea.
De remarcat c  dou  din navele noastre au 
fost implicate în exerci ii navale organizate 
de For ele Navale Turce, elocvent pentru 
rela iile speciale de colaborare existente 
între cele dou  marine. Iar în Turcia, 
Armata i, implicit, For ele Navale au un loc 
privilegiat, pe m sura importan ei misiunilor 
pe care le au de îndeplinit. De fapt, acestea 
nu înseamn  altceva decât punerea în 
practic  a mo tenirii l sate de p rintele

na iunii, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul 
Republicii Turcia: „Statul turc, care are cea 
mai mare i important  parte a frontierelor 
sale pe mare, trebuie s  de in  o marin  de 
r zboi puternic i important .” Acest citat, 
care poate fi  g sit la începutul oric rui pliant 
al unei nave apar inând Marinei Militare a 
Turciei, refl ect  realitatea deschiderii Turciei 
la patru m ri (Marea Neagr , Marmara, 
Egee i Mediterana) i motiva ia organiz rii
de exerci ii i antrenamente permanente. 
Astfel ajungem i la D GU AKDENIZ 06.

D.A.06 – scenariu i for e participante

D GU AKDENIZ 06 a fost un exerci iu
pe baz  de invita ie (INVITEX) cu trupe 
(LIVEX) care s-a desf urat în Marea Egee 
i estul M rii Mediterane în scopul antren rii

statului major i a for elor navale în cazul 
unei situa ii de criz . Aplica ia a cuprins 
exerci ii navale în sprijinul unei opera ii de 
men inere a p cii iar scenariul s-a bazat 
pe o criz  regional  ce necesit  interven ia
interna ional  în vederea asigur ri p cii i
stabilit ii în regiune. Între statul „Maro” i
statul „Purpuriu” exist  o situa ie confl ictual
(în condi iile în care în primul exist  un regim 
dictatorial cu tendin e evidente de înarmare 
ce afecteaz  stabilitatea regional  iar 
statul „Purpuriu” este o ar  mic , bogat

Text i foto: Bogdan DINU

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 6 (115) 2006 19

dar cu o armat  redus ). Statul „Maro” 
acord  sprijin unor grup ri teroriste din 
statul vecin, ac ionând în paralel pentru a 
crea i o criz  economic . Mai mult, exist
indica ii c  statul agresor are posibilitatea 
de a produce arme de distrugere în mas .
În aceste condi ii, Consiliul de Securitate 
emite o rezolu ie prin care este autorizat
desf urarea unei for e de men inere a 
p cii sub comanda statului „Verde”. Acesta 
a fost scenariul exerci iului, unul jucat într-o 
form  sau alta i de For ele Navale Române, 
asem n tor, desigur p strând propor iile i
dimensiunile, cu exerci iul PONTICA. Dou
dintre fazele exerci iului s-au desf urat pe 
mare (18-20 i 23-26 noiembrie) i dou  la 
uscat, respectiv 16-17 la Izmir i 21-22 în 
Baza Naval  de la Aksaz. 

La trei zile de la plecarea din Mangalia, 
corveta Cam.Eusta iu Sebastian (264) 
a acostat cu pupa în portul militar Emir 
Cakabey din Izmir, având în babord corveta 
Bafra (fostul avisou francez Second Maitre 
Le Bihan) i în tribord nava rapid  de 
patrulare cu rachete Kiliç (P 330) – este 
ultima variant  a claselor mai vechi Dogan
(opt unit i) i Yildiz (dou  unit i) i la fel 
ca i în cazul construc iei de fregate i
submarine au fost realizate pe baza unui 
protocol încheiat între Marina Militar  a 
Turciei i antierul Naval Lürssen din 
Germania prin care prima nav  din fi ecare 
clas  a fost construit  în Germania iar 

urm toarele în Turcia, la antierul Naval 
Ta kizak din Istanbul, a a cum ar trebui s
proced m i noi; de remarcat c  unit ile
din ultima clas , Kiliç, au fost proiectate cu 
caracteristici stealth i datorit  senzorilor 
i echipamentelor pe care le de in sunt 

considerate unele din cele mai performante 
nave de acest tip. Am fost singurii care am 
acostat aici, navele SNGM 2 (Gruparea 
Naval  NATO permanent  de suprafa
din Mediterana 2) – invitat  de asemenea 
la exerci iu – fi ind acostate în portul civil. 
Trebuie s  preciz m c  din aceast
grupare au fost prezente doar trei nave, 
Bouboulina (F 463) din Grecia, Reina Sofi a
(F 84) din Spania i Goksu (F 495) din 
Turcia, toate sub comanda comandorului 
Evangelos Gavalas din Marina Militar  a 
Greciei, care este i eful de stat major 
al SNGM 2. Restul grup rii, sub comanda 
contraamiralului de fl otil  american Michael 
Grothausen s-au afl at la Riga, în Letonia, 
unde s-a desf urat summitul NATO al 
mini trilor ap r rii.

Cum era i fi resc, grosul for elor
participante a apar inut rii gazd . Astfel, 
au participat fregatele Salihreis (F 246), 
Orucreis (F 245) - a doua unitate din clasa 
Barbaros diferit  de seria I prin turbinele cu 
gaz LM 2500, Muavenet (F 250) – din clasa 
american Knox intrat  în compunerea 
Marinei Militare a Turciei în anul 1993, 
Giresun (F 491) – din clasa american

Oliver Hazard Perry, ex USS Antrim, intrat
în dotare în 1998, i ca fapt divers este 
nava construit  în cel mai mare num r de 
exemplare dup  cel de-al doilea r zboi
mondial (56 de unit i) dup  distrug toarele
sovietice din clasa Skory, Gediz (F 495), 
corvetele Beykoz, Bandirma, navele rapide 
de patrulare cu rachete Kiliç (P-330), Tayfun 
(P-342), Firtina (P-347) – ambele din clasa 
Dogan, Atmaca (P 322), Albatros (P 327)
Denizku u (P 321) – toate din clasa Jaguar
de vedete purt toare de rachete fabricate 
în Germania, submarinele Sakarya (S-
354) – din clasa Preveze, intrat în dotare în 
anul 1997, Atilay (S-347), Batiray (S-349) ) 
– ambele din clasa Ay (Tip 209), nava de 
debarcare Serdar (L-402), navele auxiliare 
de sprijin logistic Akar (A-580) i Albay
Hakki Burak i remorcherul Akba (A-586)
la care se adaug  numeroase nave ale 
G rzii de Coast , avioane, elicoptere, o 
companie de infanterie marin , echipe de 
geniu i EOD. Comandantul aplica iei a fost 
contraamiralul Nusret Guner, comandantul 
For ei de Ac iune de Suprafa  a Marinei 
Militare a Turciei (structura care grupeaz
toate fregatele marinei turce), o mai veche 
cuno tin  a cititorilor revistei noastre prin 
interviul care ni l-a acordat în urm  cu cinci 
ani în calitate de primul comandant la prima 
activare BLACKSEAFOR. De altfel domnia 
sa a i prezidat o conferin  de pres  la 
Izmir, mai exact în golful cu acela i nume 
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la bordul navei comandant a aplica iei,
Salihreis, împreun  cu ceilal i comandan i
de nave i structuri subordonate. Exist
multe rela ii de prietenie, consolidate în 
timp, cu ofi erii turci, fi e prin participarea la 
aplica ii comune, BLACKSEAFOR sau prin 
prezen a acestora în calitate de consilieri 
la Statul Major al For elor Navale Române, 
a a cum a fost cazul c pitan-comandorului
Oguz Karaman, fost consilier, în prezent 
comandantul fregatei Salihreis. C pitan-
comandorul Florin T nase, comandantul 
corvetei noastre s-a sim it ca acas ,
înconjurat de prieteni iar curtoazia i
polite ea gazdelor a fost des vâr it , atât 
la Izmir cât i în Aksaz i Marmaris sau 
pe timpul vizitelor protocolare. Jenant
s-a dovedit necomunicarea p r ii turce a 
schimb rii comandantului navei pentru 
aceast  misiune astfel încât gestul de 
polite e al contraamiralului Nusret Guner 
de a se adresa pe nume comandantului 
navei l-a pus pe acesta din urm  într-o 
postur  mai pu in pl cut . O putem trece 
la capitolul „lec ii înv ate”. S  mai spunem 
de fregata Salihreis (F 246) c  este prima 
nav  din seria proiectului IIB, care la rândul 
s u este o dezvoltare a proiectelor Seria I 
(clasa Yavuz) i Seriei IIA (clasa Barbaros)
i în acela i timp este prima nav  a Marinei 

Militare turce echipat  cu lansatoare de 
rachete verticale. Intrat  în serviciu pe 
data de 17 decembrie 1998, nava poart
numele ilustrului amiral otoman din secolul 
XVI, Salih Reis.

Izmir, prima faz  a exerci iului

Escala de la Izmir a avut drept 
obiectiv generarea for ei, constituirea 
grup rii i antrenamente la mal, inclusiv 
participarea ofi erilor no tri la edin e de 
lucru desf urate la navele ancorate în 
rad  sau la bazele de pe uscat. Echipajul a 
benefi ciat i de excursia oferit  de gazde la 
casa Fecioarei Maria i la ruinele ora ului
antic Efes. Revenind la for ele participante, 
ne-a re inut aten ia utilizarea pe scar
larg  a avisourilor cump rate de Turcia 
acum cinci ani de la Fran a (inclusiv prin 
achizi ionarea printr-un contract separat 
i a rachetelor Exocet aferente) pe multe 

dintre ele vizitându-le pe timpul escalelor 
la Constan a, pe vremea când apar ineau
francezilor. Sunt nave economice, care in
bine marea (francezii înc  le mai utilizeaz
în Atlantic) i, mai ales sunt excelente pentru 
a combate atacurile de natur  asimetric
(chiar pe timpul sta ion rii noastre la Izmir 
se montau patru afete suplimentare la 
prova i pupa pentru mitralierele calibrul 
7,62 mm). Toate aceste aspecte mi-au 
fost confi rmate de comandorul Ahmet 
Yuceyavuz, comandantul Divizionului 4 de 
Nave Rapide, care mi-a confi rmat c  se 
inten ioneaz  p strarea lor în serviciu cel 
pu in pân  în 2010. 

Nu este deplasat s  men ion m i
faptul c  anul trecut locotenent-comandorul 
Eugen Domunco a aparticipat la bordul 
fregatei Yavuz (F 240), nav  comandant, 
la exerci iul D GU AKDENIZ 2005, lucru 

de care comandantul mar ului, al navei 
i ofi erii au afl at abia din paginile revistei 

noastre. În condi iile în care participam 
pentru prima dat  la acest exerci iu ar fi
fost util  orice informa ie din raportul de 
dup  misiune al ofi erului respectiv – care 
cu siguran  exist  pe undeva – care s
completeze cadrul general i EXOPLAN-
ul primit relativ târziu i listat incomplet ca 
i prezen a ofi erilor no tri doar la ultima 

conferin  de planifi care de la începutul 
verii.

Stagiu ambarcat pe TCG Orucreis

i tot la Izmir, afl at într-o vizit  la bord, 
l-am întâlnit i pe locotenentul Viorel 
St nescu, ef sistem r zboi electronic pe 
fregata M r e ti, care în perioada 10-30 
noiembrie a efectuat un stagiu ambarcat la 
bordul fregatei turce TCG Orucreis (pentru 
cei care nu cunosc preciz m c  acronimul 
TCG înseamn  Türkiye Cumhuriyeti 
Gemisi sau în traducere Nava de R zboi a 
Republicii Turcia). Obiectivul stagiului a fost 
înv area procedurilor de lucru i a tehnicii 
pe care o au la bord în domeniul opera iilor
dar i desf urarea activit ilor în general 
pe nav  ca i a luptei pentru vitalitate. „La
bord mi-a pl cut în mod special respectul 
real pentru grade i func ii, cur enia,
respectarea programului. Atipic pentru 
noi mi s-a p rut sistemul de carturi, foarte 
obositor, încercat i la noi, respectiv ase
ore cart, ase ore odihn . Apoi nu mi-a 
pl cut faptul c  toate comenzile i exerci iile
de antrenament se desf oar  în limba 
turc , inclusiv documentele NATO sunt 
traduse în limba turc , asta în condi iile în 
care noi la nav  utiliz m în mod frecvent 
comenzi în limba englez . Sunt mai buni ca 
noi doar în m sura în care îi ajut  tehnica”,
ne-a declarat tân rul ofi er. Ambarcat la 
Golcuk la bordul fregatei TCG Orucreis,
acesta a participat împreun  cu nava la 
toate etapele exerci iului i poate formula 

la întoarcerea în ar  un punct de vedere 
interesant asupra aplica iei.

Ac iune în Marea Egee

Între 18 i 20 noiembrie s-a desf urat
cea de a doua faz  a exerci iului, cea 
a antrenamentului pe mare cu exerci ii
prestabilite având ca scop instruirea 
individual  a navei precum i faza de 
integrare a for elor prin instruirea colectiv
a for ei. În principal s-au desf urat
exerci ii de respingere a atacului navelor 
de suprafa , antiaeriene, antisubmarin, 
r zboi electronic, practic  marin resc ,
evacuare noncombatan i, acordare de 
ajutor umanitar, conducerea exerci iilor
cu specifi c antiterorist i a amenin rilor
asimetrice. Exerci iile s-au desf urat în 
mai multe raioane costiere i de larg situate 
între Izmir i Aksaz. Pentru nav , cele mai 
importante au fost tragerile de artilerie 
reale cu instala ia AK 630, calibrul 30 mm, 
atât navale (GUNEX 603) la o distan  de 
dou  mile pe o int  remorcat  de TCG
Akba cât i antiaeriene la o distan  de 
o mil  (GUNEX 613). Au fost alocate doar 
28 de lovituri cu cap inert, destul de pu in
dac  ne gândim la caden a de tragere 
a instala iei, de peste 4000 de lovituri pe 
minut. i chiar dac  la tragerea antiaerian
s-a tras pe vizare direct  (de c tre MMV 
Alin-Florin R ducu, comandant grup
AK 630) pe o man  tractat  de un avion, 
rezultatele au fost bune, cel pu in a a cum 
au fost ele prezentate la bilan ul aplica iei
unde nava noastr  a împ r it cu fregata 
Reina Sofi a titlul de „nava cu cea mai mare 
acurate e a tragerilor de artilerie”. „Nu am 
avut probleme, tragerea antiaerian  a fost 
ceva inedit pentru noi, nu am mai executat 
trageri pe inte remorcate dar tot personalul 
s-a descurcat foarte bine i rezultatele 
au fost pe m sur . Poate muni ia a fost 
insufi cient  pentru realizarea reglajelor 
necesare i pentru ob inerea unor rezultate 
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i mai bune”, ne-a declarat c pitanul Mihai 
St iculescu, comandantul SL 2 pentru 
aceast  misiune.

Pe toat  durata exerci iului corveta 
noastr  a ac ionat în cadrul unei grup ri
formate din fregatele Salihreis, Gediz (în
anumite secven e i TCG Akar  sau toate 
navele din exerci iu cum a fost în cazul 
tragerilor) i corveta Beykoz (fosta nav  cap 
de serie a avisourilor franceze, Destienne
d`Orves) grupare afl at  sub comanda 
comandorului Kemaletin Gur, comandantul 
Divizionului 1 de Distrug toare (denumirea 
este în el toare deoarece au în compunere 
doar fregate). De la aceast  nav  am 
g zduit i un exerci iu de BORDEX (de i
echipele de boarding exist  pe nave de la 
fregate în sus, marina turc  încearc  s
implementeze aceste echipe i la bordul 
corvetelor a a cum este cazul avisourilor 
unde, dup  cum am putut constata se afl
abia la început de drum) rolul c pitanului
navei suspecte fi ind jucat conving tor de 
ofi erul cu logistica de la bord, c pitanul
Dan Bi ic . Au fost trei zile i trei nop i
solicitante pentru to i cei 100 de membri ai 
echipajului, deoarece timp de mai bine de 
72 de ore nava s-a afl at permanent în mar ,
exerci iile s-au succedat cu regularitate iar 
Marea Egee nu a fost întotdeauna lini tit .

VIP-uri la bord

Cele dou  zile de escal  în Baza 
Naval  Aksaz au avut menirea de a reface 
plinurile de combustibil i ap  ale navei. 
Dar evenimentul cel mai important l-a 
constituit vizita la bord a contraamiralului 
de fl otil  Dorin D nil , eful Statului Major 
al For elor Navale. Afl at într-o vizit  de 
documentare în For ele Navale ale Turciei, 
printr-o fericit  coinciden  a vizitat baza 
naval  chiar în zilele în care corveta Cam.
Eusta iu Sebastian se afl a în escal  aici 
împreun  cu restul grup rii. Scurta vizit
la bord – programul domniei sale fi ind 

„O participare eficient\ i
un echipaj excelent”

Interviu cu eful de stat major al SNGM2, 
comandorul Evangelos Gavalas

- În planifi carea ini ial  era prev zut
participarea întregii Grup ri Navale NATO 
permanente de suprafa  din Mediterana 2 
la exerci iul D GU AKDENIZ 06. Deja s-au 
f cut specula ii pe aceast  tem . Care este 
motivul real?

- A  putea spune c  din nefericire nu a 
fost posibil acest lucru deoarece au existat 
dou  misiuni simultane pentru SNGM2. Cele 
trei nave prezente aici, din Grecia, Spania i
Turcia, au participat, cu benefi cii a  putea 
spune, la exerci iul D GU AKDENIZ, în timp 
ce celelalte dou  nave, USS Monterey i HMS
York, au primit o alt  misiune important i
se afl  la Riga pentru a oferi sprijin reuniunii 
ministeriale NATO.

- D GU AKDENIZ a fost un exerci iu
desf urat dup  standarde NATO la care au 
participat numai marine ale rilor membre 
ale Alian ei.

- A fost un exerci iu pe baz  de invita ie,
INVITEX, care s-a desf urat dup  proceduri 
NATO i nu v d mari deosebiri fa  de cel 
desf urat în România în iunie, COOPERATIVE 
MAKO, la care am în eles c  a participat i
corveta dumneavoastr  care a avut astfel 
oportunitatea s  se antreneze împreun  cu noi. 
Aici au fost prezente numai nave ale statelor 
NATO, ne-am antrenat împreun , cu benefi cii 
pentru to i, a contribuit la o mai bun  în elegere
între noi i la multe „lec ii înv ate”.

- Dup  cum probabil a i observat 
corveta noastr  este mai slab echipat i
dotat  cu senzori i tehnic . Cum comenta i
participarea navei noastre la exerci iu?

- Am observat c  ave i un echipaj excelent 
i apreciez drept efi cient  participarea 

dumneavoastr  la exerci iu. În rest, dup
cum modul cum decurge i opera ia ACTIVE 
ENDEAVOUR, am observat c  este sufi cient
participarea unor nave din clasa corvetelor la 
aceste opera ii chiar dac  noi nu avem chiar 
aceste tipuri de nave la SNGM2, unde utiliz m
de obicei fregate.

- Un mesaj pentru marinarii români?
- Avem rela ii foarte strânse cu For ele

Navale Române, abia a tept s  ne revedem 
dup  participarea excelent  a corvetei Cam.
Eusta iu Sebastian la acest exerci iu, le 
doresc noroc marinarilor români i c l torie în 
siguran  spre cas .

unul extrem de înc rcat – a avut drept 
obiect informarea privind modul în care s-
a desf urat exerci iul, problemele tehnice, 
stare de s n tate i moralul echipajului. 
„Vizita mea în Turcia este legat  de invita ia
pe care mi-a adresat-o Marina turc  de a 
cunoa te tot ceea ce înseamn  parte de 
logistic , partea de preg tire i nu în ultimul 
rând  de operare a For elor Navale Turce. 
Aceste vizite sunt anuale, anul trecut eful
Statului Major al For elor Navale Turce a 
vizitat România i la fel i s-au prezentat 
toate facilit ile i am profi tat de acest 
moment pentru a reveni la bordul corvetei 
„Cam.Eusta iu Sebastian” acolo unde la 
multe din activit ile interna ionale unde a 
fost i domnul c pitan-comandor T nase,
am participat i eu în anii trecu i. M  bucur 
în acela i timp c  nava s-a comportat 
bine, c  echipajul a crescut din punctul 
de vedere al preg tirii i c  principalele 
misiuni executate pân  în prezent au 
fost îndeplinite în condi ii normale i sunt 
convins c  ne vom revedea cu bine acas
pe 1 decembrie”, ne-a declarat eful Statului 
Major al For elor Navale Române. 

O alt  vizit  important  la bord a fost 
cea a contraamiralului Nusret Guner, 
care a inut s  discute personal i s  se 
întâlneasc  cu ofi erii bordului. Vizita 
refl ect  interesul Marinei Militare a Turciei 
de a dezvolta rela ii bilaterale excelente, 
pe toate palierele de comand  dup  cum 
a inut s  precizeze distinsul oaspete: 
„Corveta „Cam.Eusta iu Sebastian”, sub 
comanda c pitan-comandorului T nase, s-
a comportat excelent pe timpul exerci iului
D GU AKDENIZ 2006. De i am ac ionat
pentru prima dat  împreun  într-un 
asemenea exerci iu, totul a mers foarte bine. 
Mai ales rela iile dintre marinele noastre 
s-au îmbun t it, din câte tiu eu, atât pe 
timpul vizitelor în porturi cât i pe timpul 
exerci iilor pe mare, foarte bine executate 
i la un nivel pe care nu îl credeam posibil 

înainte. i pe care îl vom îmbun t i. În 
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calitate de comandant al exerci iului sunt 
foarte mul umit i onorat s  comand astfel 
de nave i echipaje. Sper ca la exerci iul
D GU AKDENIZ de anul viitor, chiar dac
eu nu voi mai fi  implicat în el, o alt  fregat
româneasc  s fi e aici. Sper s fi e din nou 
„Cam.Eusta iu Sebastian”.

Exerci ii reale, cap compas Antalya

Ultima faz  a aplica iei (23-26 
noiembrie) a cuprins un spectru larg de 
exerci ii în cadrul unei opera ii maritime 
de sprijin a p cii, în conformitate cu 
ordinele emise de comandantul grup rii.
Exerci iile reale s-au desf urat în estul 
M rii Mediterane i în principal s-au axat 
pe exerci ii navale în sprijinul opera iei de 
sprijin a p cii i au cuprins secven e de 
embargou i de interdic ie maritim , de 
control a navelor comerciale, convoiere, 

c utare i salvare, de ap rare a liniilor de 
comunica ii, de control a m rii. Cel mai 
spectaculos a fost BORDEXUL executat 
de echipa de pe fregata Salihreis cu 
elicopterul prin coborârea în rapel la 
pupa corvetei noastre, nava fi ind la prima 
experien  de acest gen (de data aceasta 
rolul c pitanului cooperant a fost jucat 
de medicul mar ului, locotenentul doctor 
Lauren iu Tofan, solicitat i la exerci iul de 
om la ap i la DISTEX-ul de la Aksaz, în 
rest fi ind un mar  f r  probleme medicale 
deosebite) dar cele mai obositoare s-au 
dovedit a fi  exerci iile de tip CASEX (c utare
antisubmarin) prin frecven i durat  ca 

i datorit  tehnicii complet dep ite de la 
bord. Din p cate performan ele tehnicii 
în domeniul radioloca iei, hidroloca iei
i a comunica iilor sunt, ca s  folosim 

un eufemism, mai mult decât modeste, 
fapt care a avut drept consecin
imposibilitatea particip rii în mod real la 
secven e importante i la anumite seriale 
din exerci iu. Lucrurile sunt cunoscute nu 
doar printre marinarii militari ci i la nivelul 
conducerii SMFN i cel pu in teoretic, 
2007 este anul demar rii procedurilor de 
achizi ie pentru noile corvete care ar trebui 
s  schimbe actuala stare de lucruri. Altfel, 
cu sta ia de radioloca ie în care depistezi 
avionul în momentul în care zgomotul 
acestuia intr  pe hublou, vorba cuiva, nu 
prea ai ce s  demonstrezi. i parc  pentru 
a contrazice cele de mai sus, trebuie s
spunem totu i c  într-una din secven ele
exerci iului de c utare antisubmarin s-a 

reu it localizarea submarinului „inamic” 
timp de apte minute, lucru comunicat i
navei commandant. „Lipsa unei tehnici 
adecvate misiunii ne-a afectat serios i pot 
spune c  numai preg tirea ofi erilor, mai 
ales a celor de la statul major, au putut 
s  suplineasc  tehnica, într-o anumit
m sur . Deocamdat  suntem tributari 
acestei lipse a senzorilor chiar dac  la 
una din navele divizionului se deruleaz
procesul de instalare a unor noi sisteme 
de comunica ii”, a precizat i comandantul 
navei, c pitan-comandorul Florin T nase.

Greul exerci iilor pe mare a fost dus de 
c tre ofi erii de opera ii care au lucrat în 

echipe de câte doi i s-au afl at permanent 
pe comand  executând carturi de câte 
ase ore. Este vorba de c pitanii Sergiu 

Bucur, Cosmin Dobrescu, Ioan Negru i
locotenentul Adrian Mititelu (absolvent al 
Academiei Navale a SUA de la Annapollis). 
C pitanul Cosmin Dobrescu: „Aceast
faz  a exerci iului s-a bazat în principal pe 
evenimente i incidente create de comanda 
grupului în care ac ionam. Spre deosebire 
de etapele anterioare aceast  faz  a 
testat în principal capacitatea de reac ie
a echipajelor, navele neavând cuno tin
despre succesiunea evenimentelor.” 

  Bilan ul aplica iei  a avut loc în Antalya 
pe data de 26 noiembrie. Din p cate nu 
în superba sta iune cu acela i nume ci 
la bordul fregatei Salihreis în prezen a
tuturor comandan ilor, au fost punctate 
p r ile bune, „lec iile înv ate” i fi ecare 
comandant de nav  a putut s - i expun

punctul de vedere. i tot aici la orele 13.00 
Zulu contraamiralul Nusret Guner a declarat 
ofi cial închis exerci iul D GU AKDENIZ 06. 
Dup  care, corveta Cam.Eusta iu Sebastian
a luat drum spre cas  ajungând în portul 
militar Mangalia chiar pe 1 decembrie, de 
Ziua Na ional  a României.

Despre mecanici numai de bine

Nu putem omite eforturile unor oameni 
deosebi i – i-am numit aici pe mecanici, 
de fapt pe to i cei care încadreaz  SL-5 
(Serviciul de lupt ) cei care asigur  propulsia 
i energia de la bord. Mai ales pe o astfel de 
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Exerci iul D GU AKDENIZ în cifre

SURFEX (exerci ii de suprafa ) – 15,5 
ore; CASEX (c utare antisubmarine) – 25,5 
ore; MTEO (opera ii în mediu cu amenin ri 
multiple) – 8 ore. În cadrul aplica iei au fost 
acordate i califi cative navelor participante, 
desigur cu doza de umor aferent : TCG 
Tayfun – cea mai „r zboinic ” nav , TCG 
Salihreis – cea mai bun  nav  salvatoare, 
CAm.Eusta iu Sebastian i SPS Reina 
Sofi a – navele cu cea mai mare acurate e la 
tragerile reale de artilerie, TCG Akar  - cea 
mai muncitoare i generoas  nav  (tanc de 
aprovizionare),TCG Albay Hakki Burak  - nava 
afl at  tot timpul în pericol, echipa i elicopterul 
Seahawk SB 70 de pe fregata Salihreis – cea 
mai „dulce” echip  (aluzie la  atacurile chimice 
lansate sub „form ” de zah r i f in ), Zoro,
elicopterul de pe fregata SPS Reina Sofi a
– taurul exerci iului, HS Boubolina – cea mai 
pa nic  nav  (turcii nu s-au putut ab ine de la 
o mic  în ep tur ), alupele rapide ale G rzii 
de Coast  cu numerele de bordaj 104 i 114 
– cele mai bune în spargerea embargoului, 
TCG Beykoz – cea mai bun  nav  în aplicarea 
embargoului. 8 fregate, 3 corvete, 6 nave 
rapide de patrulare cu rachete, 3 submarine, o 
nav  de debarcare, 3 nave auxiliare, 4 vedete 
i un elicopter ale G rzii de Coast , 3 nave 

de patrulare, 4 elicoptere (3 S-70B, 1 AB-
212), 5 misiuni pentru avioanele de patrulare 
maritim  CN-235, 16 misiuni pentru avia ia de 
vân toare, o companie de infanterie marin ,
un batalion de geniu marin  au fost implicate 
în exerci iu.

Corveta Cam.Eusta iu Sebastian la 
D GU AKDENIZ 06

Comandantul mar ului – comandorul 
Adrian Lep datu, comandantul navei 
– c pitan-comandorul Florin T nase.
Echipajul navei – 100 de membri, din care 
17 ofi eri, 38 de mai tri militari, 1 subofi er, 
43 de militari angaja i cu contract, 1 
personal civil. Total mile parcurse: 2862 
(din care mile parcurse noaptea – 1632). 
S-a navigat în patru m ri: Marea Neagr ,
Marea Marmara, Marea Egee i Marea 
Mediteran . Punctul cel mai sudic atins: 
golful Antalya, travers o mil  de sta iunea
cu acela i nume.

nav , cu problemele cunoscute legate de 
regimul de mar , fumul care uneori pare s
ne fac  s  ne asem n m cu o veche nav
care folose te drept combustibil c rbunii,
i în special cu cele legate de condi iile de 

munc  din compartimentul ma ini, fi e el 
prova sau pupa. Pentru c  la acest tip de 
nav  suntem departe de „combinezoanele 
albe” de la fregatele Tip 22. C pitanul
Gheorghe Mihai, eful mecanic a punctat 
câteva idei: „Nu sunt probleme deosebite 
dar pentru mine aceast  misiune pare cea 
mai grea deoarece motoarele au func ionat
o perioad  îndelungat  (spre deosebire 
de aplica iile nostre aici s-a navigat tot 
timpul, n.n.) în mai multe regimuri de vitez
solicitate de desf urarea exerci iului. În 
rest, trebuie s fi i atent i s ii eviden a
consumurilor i s  asiguri în permanen
energia necesar  echipamentelor de pe 
nav . Exist  defec iuni care apar oricând, 
important e s  ai la bord piesele respective 
i s  le înlocuie ti. A i fost jos la motoare i

a i v zut în ce condi ii se lucreaz , c ldur
excesiv i zgomot. Problema la acest tip 
de nav  este c  evacuarea se realizeaz
pe co i nu prin borduri astfel încât c ldura
ajunge direct în galeria central i de aici i
temperatura ridicat  din interior”. 

Puncte de vedere

Încerc m s  v  oferim câteva puncte de 
vedere ale comandan ilor implica i în acest
misiune a a cum au fost ele formulate 
pe timpul mar ului de întoarcere în ar .
„Având în vedere amploarea aplica iei i
faptul c  pentru prima dat  particip  ca 
invitat  o corvet  româneasc , m  face 
s  m  simt satisf cut. Nu se poate face o 
compara ie între aplica ia anual  PONTICA 
i cea turceasc  D GU AKDENIZ 

deoarece for ele, i aici m  refer la genuri, 
respectiv nave de suprafa , submarine, 
avia ie, spa iul de desf urare precum 
i procedurile aplicate sunt total diferite. 

Dar toate acestea nu ne-au împiedicat s
încheiem aplica ia cu aprecieri din partea 
conducerii. Prin ofi erii prezen i la bord 
con tientizez c  avem un viitor poten ial
asigurat. Ace tia, i nu numai ei, deja sunt 
familiariza i cu aproape toate procedurile 
standard NATO i sunt în m sur  s  le 
aplice oricând atât la exerci iile na ionale
cât i la cele interna ionale”, ne-a declarat 
comandorul Adrian Lep datu, comandantul 
mar ului, care de la 1 noiembrie a fost 
numit la comanda Divizionului de Nave 
Minare-Deminare.

„Dac  ar fi  s  m  ghidez dup
experien a pe care am acumulat-o pe timpul 
particip rii la exerci iu a  putea spune c
misiunea a fost instructiv , atât pentru 
mine cât i pentru echipaj, în special pentru 
ofi erii bordului. Faptul c  au existat mici 
neajunsuri, probleme tehnice pe care le-am 
avut, nu m  împiedic  s  spun c  a fost o 
misiune bun , în care am fost confrunta i
cu de toate, o misiune  de care poate 
chiar aveam nevoie pentru a vedea cum 
ac ioneaz  oamenii”, a precizat c pitan-
comandorul Florin T nase, comandantul 
navei.

Echipajul navei - Divizionul

Componen a echipajului la aceast
misiune a fost una pu in bizar , chiar 
dac  relativ des întâlnit  la exerci iile
interna ionale. Comandantul mar ului era, la 
data plec rii, deja numit de dou  s pt mâni
la comanda unei alte unit i, comandantul 
navei, c pitan-comandorul Florin T nase
este de fapt comandantul corvetei Cam.
Horia Macellariu (265), ofi erul secund, 
locotenent-comandorul Mihai D nil ,
este mutat deja la Statul Major al For elor
Navale de la Bucure ti, comandantul SL 2 
(artilerie) c pitanul Mihai St iculescu este 
tot de pe 265, la fel ca i eful mecanic, 
c pitanul Gheorghe Mihai, ca s  nu mai 
vorbim de ofi erii de opera ii. Practic doar 
c pitanii Iulian Ion (SL 1), Valeriu Ro ca
(SL 3), locotenentul Cristian Ungureanu 
(SL 4) i ajutorul efului mecanic, aspirantul 
Alexandru Potorcea sunt ofi erii bordului, 
la care se adaug eful de echipaj, 
MMp Corneliu Cozmiuc. Situa ia este 
asem n toare i la mai tri militari i militari 
angaja i cu contract. „Atâta timp cât navele 
nu au echipajele complete, în condi iile în 
care exist  o mare fl uctua ie de personal, 
în condi iile în care va intra în vigoare noul 
statut al militarilor angaja i i mul i dintre ei 
vor trebui s  p r seasc  armata datorit
vârstei, baza o vor constitui cadrele i
speran a c  noii militari angaja i vor depune 
interes i vor înv a tehnica. Am apelat la 
oameni de la alte nave tocmai pentru a fi
sigur c  aceast  misiune va fi  un succes.” 
Afi rma iile apar in c pitan-comandorului
Florin T nase. Aparent, fi ecare cadru 
militar poate îndeplini misiunea ordonat ,
mai ales dac inem cont c  opereaz
acela i tip de nav i instala ii. În realitate, 
este nevoie de o perioad  de acomodare 
i mai ales de omogenizare a întregului 

echipaj astfel încât acesta s  ac ioneze
unitar, f r  sincope i f r  tensiuni 
artifi ciale la bord. Chiar dac  misiunea 
a fost îndeplinit , în siguran , aspectul 
trebuie luat în considerare indiferent dac
se reg se te sau nu în raportul de mar
sau misiune. Ar trebui m car citit printre 
rânduri. Ca i „hemoragia” de demisii din 
For ele Navale – nu neap rat de la acest 
divizion care st  relativ bine comparativ 
cu altele - care ne face s  ne gândim la 
managementul defectuos al resurselor sau 
la cât de neatractiv  a devenit profesia 
de ofi er de marin . Este îngrijor tor de 
exemplu faptul c  60% din ofi erii promo iei
2004 i-au dat deja demisia. La ora actual
nu toate navele noastre sunt preg tite
pentru a participa la misiuni externe iar pe 
termen mediu i lung cre terea gradului de 
confort de la bordul navelor, achizi ionarea
unor nave noi, motiva ia i determinarea 
candida ilor ar trebui s  conteze în 
selectarea profesioni tilor. Iar „b trânilor
lupi de mare” care se vor gr bi s  ne acuze 
din fotolii c  „mânc m pâine de la Marin ”
i facem astfel de afi rma ii le r spundem

înc  o dat  c  o facem tocmai pentru c  ne 
pas . Profesia de marinar militar este una 
destul de grea i nu credem c  ar trebui s
ne-o facem singuri i mai difi cil .
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În perioada 5-19 noiembrie, 
dragorul maritim Locotenent Dimitrie 
Nicolescu (DM 29), comandat de 
locotenent-comandorul Ion Tatarici, 
a participat la exerci iul NATO 
TURKISH MINEX 2006, desf urat 
în portul Canakkale – Turcia. La 
acest exerci iu complex organizat de 
For ele Maritime Militare ale Turciei 
au participat Gruparea naval
SNMCMG 2, format  din TCG
Hassan Pasa, HMS Hurtworth, FGS 
Rottweil, HS Evropi, TLG Erdek, SPS 
Tambre, Gruparea naval  TG 444.02, 
alc tuit  din TCG Karamurselbey,
TCG Saros, TCG Fatsa, TCG Silifke,
TCG Finike, HS Alkyon, TCG Edincik,
TCG Erdemli, TCG MTB-4, TCG AB-
22, TCG 129 i TCG 84 i Gruparea 
naval  TG 444.03, format  din TCG 
ISIN, dou  grupe EOD din Turcia i o 
grup  EOD din România, comandat
de c pitan-comandorul Marian 
Marin. De asemenea, în derularea 
exerci iului au mai fost implicate 
dou  elicoptere i dou  avioane de 
lupt  F-16.

Dragorul maritimDragorul maritim 
„Locotenent Dimitrie Nicolescu“ în premier\ la„Locotenent Dimitrie Nicolescu“ în premier\ la 

TURKISH MINEX 2006
Dup  o etap  de preg tire 

comun , a urmat mar ul din portul 
Nara Canakkale spre zona de opera ii 
Golful Saros din Marea Egee. Pe 
timpul acestuia, s-a executat dragaj de 
cercetare mecanic pe pasele de acces, 
în forma ie, cu TCG Silifke i TCG 
Finike, în urma c ruia au fost dragate 
patru mine de contact. Pe timpul 
dragajului s-au executat antrenamente 
de respingere a atacului aerian i
a navelor de suprafa , precum i
dragaj de distrugere mecanic cu nava 
izolat .

Cea de-a treia etap  a fost rezervat
activit ilor sociale, unor membri ai 
echipajului  oferindu-li-se posibilitatea 
de a vizita parcul natural Gallipoli i
ruinele cet ii antice Troia.

În fine, a urmat exerci iul de dragaj 
mecanic, executat în condi ii i la 
standarde NATO.

În drum spre ar , DM 29 a tranzitat 
Strâmtorile Dardanele i Bosfor f r  pilot, 
în condi ii de cea , Marea Marmara i
Marea Neagr  supunându-i la un ultim 
test, cu o furtun  de gradul 6.

„Exerci iul NATO TURKISH 
MINEX 2006 – avea s  conchid  la 

revenirea la Constan a comandantul 
mar ului, c pitan-comandorul Mihai 
Panait – a fost un real câ tig pentru 
echipajul dragorului maritim 29 în 
stabilirea unor proceduri comune pe 
timpul desf ur rii ac iunilor de lupt
contra minelor, pentru cre terea 
gradului de interoperabilitate al 
for elor cât i din punct de vedere 
al dezvolt rii cooper rii între for ele 
NATO MCM”. 

Aceast  participare, în premier ,
a unei nave române ti la acest gen 
de exerci ii a valorizat calitatea 
de membru NATO i a constituit o 
confirmare a sus inerii intereselor 
strategice i politice ale României. 
Trebuie men ionat c  în anul 2000, 
dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu
a fost prima nav  româneasc
participant  la un exerci iu NATO/PfP 
la care au luat parte nave dragoare, 
iar în 2004, nava a fost evaluat  de 
speciali ti NATO în cadrul exerci iului 
COOPERATIVE PARTNER, fiind 
considerat  compatibil  cu unit ile 
de dragaj ale Alian ei. Concomitent 
cu oportunitatea de a contribui la 
consolidarea rela iilor de cooperare 
cu flotele statelor participante 

C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU

F
ot

o:
 M

ar
ia

n 
M

o
ne

ag
u

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 6 (115) 2006 25

– Grecia, Turcia, România, Spania 
-, s-a reafirmat angajamentul rii 
noastre de a spijini procesele de 
stabilitate i securitate regional ,
prin implementarea m surilor de 
cre tere i consolidare a încrederii 
i securit ii colective. În cadrul 

exerci iului TURKISH MINEX 2006, 
nava a parcurs 1070 mile, navigând 
81 de ore pe timpul zilei i 52 de ore 
noaptea, iar exerci iile de dragaj s-au 
desf urat pe durata a 22 de ore. 

Mai mult, s-a confirmat cre terea 
nivelului de instruire a echipajului prin 
exersarea i aplicarea procedurilor 
NATO în domeniul luptei contra 
minelor. Printre protagoni tii acestui 
succes colectiv s-au num rat 
c pitanul Constantin Croitoru, 
aspiran ii Georgiana Marin i Marian 
Ristea, mai trii militari clasa I Ion Ro u
i C t lin Rotariu i militarii angaja i

Traian Badea i George Prede eanu, 
care au excelat prin profesionalism, 
devotament i angajarea total  în 
îndeplinirea atribu iilor func ionale. 
Locotenent-comandorul Ion Tatarici 
se poate considera un norocos, 
atât din punct de vedere a calit ilor 
navei cât i în privin a calit ii 
factorului uman, ambele apreciate 
i elogiate de organizatori. Dup

ce, ca secund, a participat cu nava 
sa la BLACKSEAFOR 2002 i
COOPERATIVE PARTNER 2004, 
tân rul ofi er i-a întregit experien a, 
în calitate de comandant al dragorului 
din 15 august 2004, la trei dintre 
exerci iile i aplica iile interna ionale ale 
anului 2006 – LIVEX, COOPERATIVE 
MAKO i TURKISH MINEX. „Marele
câ tig al particip rii noastre la acest 
exerci iu NATO const  în câ tigarea
confiden ei fiec rui membru al 
echipajului pe care îl comand, în 
preg tirea acumulat  în preg tirea
pentru lupt i, în acela i timp, o 
provocare pentru perfec ionarea
continu  a preg tirii individuale 
în specialit ile proprii. Partenerii 
no tri au fost foarte impresiona i de 
aspectul marin resc i capabilit ile
navei pe timpul execut rii misiunilor 
complexe pe mare i acest lucru ne-a 
f cut s  fim mândri c  s-a vorbit la 
superlativ despre o nav  construit  în 
România” – ne-a declarat, satisf cut
i încrez tor în presta ia subalternilor 

s i, comandantul dragorului maritim 
Lt. Dimitrie Nicolescu.        

Foto: Marian Mo neagu

Foto: Marian Mo neagu



Foto: Olivia Bucioac
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Aici, nu se trage!
Pentru marinarii de la fluviu, EUXIN 06 s-a 

vrut a fi un exerci iu combinat, cu trupe, cu trageri 
de lupt i de comandament pe hart . Din p cate, 
nici în acest an, exerci iul desf urat de navele 
fluviale nu a fost unul cu trageri reale. Vechile 
probleme de mediu, l sate s  fie rezolvate în 
ultimul moment, lipsa unor protocoale clare între 
ministere, precum i lipsa unui raion de rezerv ,
au f cut ca la EUXIN 06 s  fie executate doar 
antrenamente de tragere. Ca un mic am nunt 
despre fauna pe care ar fi deranjat-o zgomotul 
loviturilor de artilerie, trebuie s  preciz m c  în 
cele opt ore de mar  pe Dun re, pe traseul Tulcea-
Sfântu Gheorghe i retur, bogata faun  a Deltei 
a fost format  dintr-o leb d  – care se odihnea 
ostentativ pe mijlocul enalului -, pesc ru i i
câ iva pelicani, ie i i parc  din ad posturi în 
diminea a plec rii din Sfântu Gheorghe, care 
parc  doreau s  raporteze reprezentan ilor 
ARBDD c  „marina” a plecat din zon  f r  s  fi 
tras vreun cartu .
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numãrul 6 (115) 200628

Realitatea unui scenariu fictiv
Scenariul exerci iului a fost unul fictiv, în 

care For ele Navale în cooperare cu celelalte 
categorii de for e armate au desf urat opera ii
de ap rare în condi iile amenin rilor de tip 
asimetric. Izbucnirea unui conflict intern într-
un stat fictiv, Ro u, din apropierea României, 
a f cut ca un grup de nave s  ac ioneze
independent în vestul M rii Negre, pentru 
destabilizarea situa iei din zon i pentru 
sensibilizarea opiniei publice interna ionale
asupra rezolv rii revendic rilor etnice i
religioase. Ac iunile for elor teroriste vizeaz
în special lovirea de pe mare a unor obiective 
economice de la litoralul statelor vecine, 
infiltrarea de grupuri diversioniste pe teritoriul 
statelor din bazinul m rii Euxin, rile vizate 
fiind statele Maro, situat la nord de România, 
Gri situat la sud de România i România. 
Pe fluviul Danubiu se desf oar  ac iunile
sporadice de control a navelor fluviale i ac iuni
de  infiltrare în Delt  a grupurilor de cercetare 
diversiune. În aceste condi ii, Comandamentul 
Flotei a decis s  pun  în aplicare planul de 
supraveghere i monitorizare a M rii Euxin, 
Deltei i fluviului Danubiu, s  planifice i s
conduc   ap rarea i men inerea libert ii de 
naviga ie pe comunica iile fluvio-maritime i s
conduc  ac iunile de c utare, descoperire i
atacul asupra grupului naval „NORD” (format 
din navele ie ite de sub autoritatea na ional  a 
statului Ro u) i  a grup rilor paramilitare. 

EUXIN 06 s-a jucat pe cele dou
componente, maritim i fluvial , for ele
implicate în exerci iu ac ionând la mare în 
raionul Constan a - Sfântu Gheorghe i la 
Dun re, în raionul Sfântu Gheorghe.

Un exerci]iu cu trageri 
de lupt\... f\r\ trageri de lupt\

Instruc]ieInstruc]ie

EUXIN 06

Luna noiembrie a debutat furtunos pentru For ele Navale, atât la propriu cât i la figurat. Astfel, 
în perioada 1-6 noiembrie, Comandamentul Flotei a planificat i condus ultimul mare exerci iu
desf urat de For ele Navale în acest an, EUXIN 06. Tema exerci iului a fost planificarea i
conducerea for elor navale în ap rarea porturilor i comunica iilor fluviale i maritime în cooperare 
cu for e terestre i aeriene. 

Nava de comandament Siret.

Punctul central al desf ur rii ostilit ilor
la Dun re a fost nava de comandament Siret,
din subordinea Sec iei 2 Logistic  Tulcea, care 
a avut rolul de punct de comand  ambarcat 
înaintat pentru Serviciul Fluvial.

Ne-am ambarcat i noi, o echip  a Grupului 
Mass-Media al For elor Navale la bordul navei 
NC Siret, cu care am navigat pre  de patru ore 
de la Tulcea la Sfântu Gheorghe. Nivelul sc zut
al Dun rii a f cut ca mar ul s  nu fie o simpl
c l torie de pl cere. i, dup  ce am dep it
forma iile de nave care au sta ionat undeva 
între Km 7-14, am acostat la pontonul destinat 
navelor de pasageri. Din p cate, acest lucru 
a fost posibil datorit  rela iilor personale ale 
comandantului Sec iei Logistice de la Tulcea cu 
prim ria din localitate, decât a unor reglement ri
clare, aplicabile în astfel de situa ii, a a cum 
poate ar fi normal. La acela i ponton, avea s
sta ioneze pentru dou  zile i pasagerul de pe 
rela ia Tulcea-Sfântu Gheorghe.

Exerci ii în raionul 
Sfântu Gheorghe

Dup  ce în acest an For ele Navale au fost 
angrenate într-o serie de exerci ii complexe 
dintre care amintim LITORAL, COOPERATIVE 
MAKO, DUN REA i PONTICA, EUXIN 06 a 
fost primul exerci iu de o asemenea amploare, 
planificat i condus de Comandamentul Flotei, 
structur  care a intrat în vigoare la începutul 
lunii mai i care trebuie s  devin  opera ional
la sfâr itul acestui an. 

Raionul Sfântu Gheorghe a fost timp de 
cinci zile zona de ac iune a navelor fluviale, 
fiind dislocate, dup  mul i ani, aproape toate 
navele fluviale de lupt i toate navele auxiliare, 
în total fiind 30 de nave. Al turi de Divizioanele 
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C pitan ing. Mihai EGOROV

67 Nave Purt toare de Artilerie i 88 Vedete 
Fluviale, au ac ionat în zon  navele Sec iei
2 Logistic  Tulcea, Sec iei Logistice de la 
Br ila, precum i navele Grupului de Sprijin din 
compunerea Batalionului de Infanterie Marin .

Chiar dac  a fost axat pe activit ile
practice din zonele de ac iune, EUXIN 06 a 
avut o important  parte de comandament pe 
hart , activitatea surprins  de noi în punctul 
de comand  al Serviciului Fluvial fiind intens .
Puncte de comand  au fost organizate în toate 
unit ile participante la EUXIN 06.

edin ele de analiz , desf urate în fiecare 
dup  amiaz  pe NC Siret, au fost departe de 
a fi unele formale, chiar dac  participam la un 
exerci iu bazat pe un scenariu fictiv. În absen a
tragerilor reale, EUXIN 06 a avut i caracter 
de înv mânt i acest lucru a fost eviden iat
la briefinguri. Ca un am nunt inedit, briefingul 
din seara de 2 noiembrie, la care a participat 
i comandorul Dorin D nil , comandantul 

Flotei, a fost pentru acesta, ultimul în aceast
calitate, ziua urm toare fiind avansat în gradul 
de contraamiral de flotil i numit în func ia de 
ef al Statului Major al For elor Navale.

Prima ninsoare
Chiar dac  nu s-au desf urat trageri reale, 

inamicul le-a dat mult de furc  marinarilor 
de la Dun re, care au fost nevoi i s  lupte 
i împotriva condi iilor meteo nefavorabile. 

Astfel, înfruntând prima ninsoare din acest an, 
echipajele monitoarelor i ale vedetelor din 
compunerea Divizionului 67 Nave Purt toare
de Artilerie, au desf urat antrenamente în 
condi ii de tragere cu armamentul de artilerie 
de la bord. Preg tirea anterioar  a f cut ca 
antrenamentele s  se desf oare cu rezultate 
bune. Am înso it echipajul monitorului Lasc r
Catargiu în timpul antrenamentului de tragere, 
desf urat pe o vreme în care nu puteai visa 
decât c ldura i lini tea din fa a unui emineu.
Ca i la PONTICA, i acum ne-au surprins 
prin seriozitatea abord rii antrenamentului. 
Ningea viscolit, timonierul încerca s  men in
drumul spre int  – vizibil  cu mare greutate -, 
iar servan ii instala iilor artileristice î i mi cau
impasibili piesele, parc  a teptând s  execute 
un foc real. Ordinele ferme ale comandantului 
de divizion, dublate i completate de 
comandantul navei, i-au f cut loc cu greu prin 
ninsoarea i vântul din acea diminea . Nu mai 
era un antrenament, totul parc  devenise real, 
comanda FOC nefiind urmat  îns  de zgomotul 
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Navele Grupului de sprijin al BIM, sta ionând în raionul Sfântu Gheorghe.

Foto: Mihai Egorov Foto: Mihai Egorov

Manevra de acostare a NC Siret, la pontonul din Sfântu Gheorghe.

Foto: Cristian Sp tariu

Aspect din cadrul briefingului din seara zilei de 2 noiembrie. 
Au participat, comandan ii unit ilor implicate, arbitrii de la Flot i SMFN, precum i comandantul Flotei.

Foto: Olivia Bucioac

Ofi erii de leg tur  ai BIM, în Punctul de comand  al Serviciului Fluvial, analizând situa ia trupelor.



de vreme, asigurarea hranei este un element 
esen ial pentru buna desf urare a activit ilor
din raion. Am aflat la Sfântu Gheorghe cât de 
„pl cut ” poate fi o deplasare cu SRCL-ul 613, 
(al Sec iei Logistice Tulcea), pentru distribuirea 
pâinii la navele din subordinea Bazei Logistice. 
Pentru cei mai pu in familiariza i, SRCL-ul este 
o alup  acoperit  cu tend , care ne-a ad postit
de vânt, dar în care, îns , am sim it din plin 
fulgii de z pad i, evident, frigul p trunz tor
de afar . Manevrabilitatea i consumul redus, 
l-au f cut îns  un mijloc deosebit de util pentru 
deplas rile de la NC Siret la navele din raion. 
C pitan-comandorul Ion Zaharia, comandantul 
Sec iei 2 Logistic  Fluvial  Tulcea: „Lunar 
ceamul execut  cel pu in dou  misiuni pentru 
asigurarea for elor din marin  sau a altor for e
din armat , respectiv pentru For ele Aeriene, 
atât prin transporturi pe Sfântu Gheorghe i
pe Sulina cât i prin misiuni de transport i
salvare avarii cu SFRS 591 i remorcherul 
328. În cadrul exerci iului EUXIN 06, navele 
sec iei au executat transport de trupe, tehnic

i materiale în folosul Batalionului de Infanterie 
Marin i, de asemenea, antrenament în 
trageri cu armamentul de artilerie de la bord 
împotriva intelor terestre i aeriene. Cele trei 
nave care au participat la ie ire, ceamul 417, 
alupa fluvial  de remorcare i salvare 591, 

SRCL-ul 613 au asigurat leg tura între punctul 
de comand  înaintat al Flotei i unit ile din 
rada comun  Sfântu Gheorghe. În ceea ce 
prive te nava de comandament „Siret”, ea a 
asigurat punctul de comand  înaintat al Flotei, 
asigurând atât cazarea cât i leg turile radio i
fir cu Comandamentul Flotei.”

Tab r  la zero grade – 
lupta cu frigul

Condi iile meteo le-au dat de furc i
militarilor Batalionului de Infanterie Marin
de la Babadag, care pentru ase zile au fost 
disloca i, la aproximativ 14 kilometri de Sfântu 
Gheorghe, pe grindul Câ la V danei. Tab ra a 

fost amplasat  lâng  o cazarm  dezafectat
a gr nicerilor, corturile fiind atât din dotarea 
batalionului, cât i din dotarea personal  a 
infanteri tilor marini. i pentru c  temperaturile 
au sc zut chiar i sub zero grade, condi iile
au fost vitrege i în corturile în care au locuit 
militarii, pijamaua pentru somn, a fost înlocuit
cu inuta de instruc ie, peste care se punea 
sacul de dormit i eventual o p tur .

La zero grade, infanteri tii marini ne-au 
surprins din nou, vorbind despre condi iile
din tab r  ca despre ceva normal. Dincolo 
de cuvinte, s-au exprimat mai bine în teren, 
în cadrul unui exerci iu complex de nimicire a 
unei companii de desant amfibiu care încerca 
cucerirea unui cap de pod în zona lor de 
responsabilitate. A fost un exerci iu asem n tor
celui desf urat la Vadu, dar în condi ii meteo 
dificile.

Plutonierul Panaite Gheorghe, comandant 
de transportor blindat: „TAB-ul meu a participat 
la debarcarea de pe plaj . Nu pot spune 
c  a fost foarte dificil, deoarece noi am mai 

produs de proiectile. Afla i parc  într-un alt 
timp, servan ii continuau s - i mi te impasibili 
instala iile.

Exerci iul s-a repetat pe parcursul mai multor 
zile, fiecare nav  desf urând antrenamentele 
în condi iile tragerilor, în apropierea locului de 
v rsare a Dun rii în mare. Atât monitoarele cât 
i vedetele fluviale au pus în aplicare planul de 

supraveghere i monitorizare a activit ilor în 
Delt i pe fluviu, desf urând antrenamente 
de tragere la gurile Dun rii, dar i manevre de 
forma ii i evolu ii.

Nimic f r  sprijin logistic
Prezen a navelor logistice la EUXIN 06 s-

a dovedit foarte util , atât pentru transportul 
trupelor Batalionului de Infanterie Marin  în 
zon , pentru transportul comandan ilor de unit i
la briefingurile zilnice desf urate la bordul NC
Siret, cât i pentru transportul alimentelor la 
navele din rad . Pentru c  în condi iile dificile 
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Manevra de plecare a monitorului Lasc r Catargiu, pentru 
antrenamentul de tragere, desf urat la gura

de v rsare a Dun rii în mare.

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov

Monitorul Mihail Kog lniceanu, dup  ce a luptat cu succes cu inamicul i ninsoarea.

Foto: Olivia Bucioac

Ninge viscolit, dar servan ii î i mi c  impasibili piesele.

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov

f cut astfel de exerci ii, militarii au tiut ce au 
de f cut i s-au descurcat bine. A fost îns
mai greu decât la debarcarea de la Vadu, 
din cauza faptului c  timpul este foarte rece. 
Sunt mul umit de activitatea echipajului TAB-
ului pe care-l conduc, în special de mecanicul 
conductor, care s-a descurcat foarte bine, i-a
preg tit TAB-ul foarte bine pentru debarcare i
n-am avut probleme.”

Locotenentul Daniel Giubernea, la 
acest exerci iu, comandantul Companiei 
Desant Amfibiu: „Exerci iul a fost complex; 
s-a început cu un mar  pe nave pentru 
transportul batalionului pân  în localitatea 
Sfântu Gheorghe. De aici, Compania Desant 
Amfibiu a executat un mar  pe jos, pe timpul 
nop ii, pân  în zona Câ la V danei. În teren 
au fost executate antrenamente în vederea 
acestui exerci iu, respingerea inamicului care 
desanteaz  pe mare folosind elicoptere în 
zona Câ la V danei pentru cucerirea capului 
de pod. În ciuda condi iilor meteo nefavorabile, 
pot aprecia activitatea ca fiind foarte bun . Frig 
a fost de la început, de când am plecat. Nu 
numai c  a nins, dar înainte de ninsoare ne-a 
i plouat vreo 12 ore.” 

Inamicul a fost respins, iar for ele batalionului 
au putut desf ura alte antrenamente, printre 
care si cele de infiltrare în dispozitiv. Planificatorii 
exerci iului din partea Serviciului Fluvial au 
adus i au creat momente pentru un grup de 
cercetare din cadrul Batalionului de Cercetare 
de la Br ila. Parteneri de antrenament, într-un 
joc ce a dep it de multe ori limitele normale, 
le-au fost plutonul de cercetare din cadrul 
Batalionului de Infanterie Marin . Dincolo de 
utilitatea antrenamentelor specifice de infiltrare 
în dispozitiv, au fost situa ii în care de la PC al 
Serviciului Fluvial au primit ordin s  ac ioneze
(de fapt s - i anihileze mi c rile), atât grupul 
de cercetare de la Br ila, cât i plutonul de 
cercetare al BIM. i pentru c  un astfel de 
„r zboi” nu se duce cu mijloace curate, într-una 
din misiunile cerceta ilor br ileni, ne-am trezit 
implica i i noi, ziari tii militari prezen i.

Vremea s-a îmbun t it în ultima zi de 
sta ionare în Sfântu Gheorghe, u urând
activit ile de preg tire a deplas rii convoiului 
spre Tulcea. Deplasarea Batalionului de 
Infanterie Marin  înapoi în unitatea din 
Babadag a fost o opera iune complex  care s-
a desf urat pe durata a dou  zile. În prima, 
au fost ambarcate tehnica i materialele pe 

navele logistice din compunerea batalionului 
i a Sectiei Logistice Tulcea. Efectivele au 

fost ambarcate i transportate, atât pe navele 
logistice, cât i pe vedetele fluviale din compunerea 
Divizionului 88.

Ce facem cu protocolul 
cu ARBDD?

Sfântu Gheorghe, locul unde Dun rea intr
în mare l sând la suprafa  o limb  de nisip 
parc  pentru a testa vigilen a navigatorilor, a 
fost an de an, raionul în care navele fluviale î i
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C pitanul Ciprian Arma u, ofi er secund 
pe monitorul Lasc r Catargiu, 

atent la comenzile primite.

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov

Asigurarea cu pâine este o problem
pe timp nefavorabil. 

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov
MmI Mihai Mereu , ducându-ne cu SRCL-ul 613 la navele din raion.

Foto: Olivia Bucioac

Tab ra infanteri tilor marini de pe grindul Câ la V danei.

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov

Secven  de debarcare a infanteri tilor marini, pentru a cuceri o plaj .

Foto: Olivia Bucioac



executau tragerile de artilerie. Devenise parc
o cutum  ca monitoarele i vedetele s  trag
în acest raion. O cutum  pu in zdruncinat  de 
hot rârea Administra iei Rezerva iei Biosferei 
Deltei Dun rii (ARBDD), de a îngr di un 
protocol ministerial semnat în 1996, aducându-l 
pân  în punctul de a nu mai permite tragerile 

începând cu 2004. Probabil c  politicul i-
a pus amprenta i asupra Deltei i poate tot 
politicul, la ini iativa Ministrului Ap r rii, ar fi 
în m sur  s  rezolve aceast  situa ie. Dar, 
cum în acest an, solicitarea ministrului ap r rii
pentru desf urarea tragerilor în raionul Sfântu 
Gheorghe, adresat  ministrului mediului, a 
fost trimis  spre rezolvare la ARBDD – care a 
spus, nu -, poate în anii urm tori ar fi necesar 
ca For ele Navale s  ia în calcul i un refuz 
i s  identifice din timp un raion de rezerv .

Altfel, situa ia cu care se confrunt  navele de la 
Dun re, de a nu avea un raion de tragere, s-ar 
putea repeta la nesfâr it cu consecin e grave 
asupra preg tirii acestor echipaje.

EUXIN 06 a avut ca elemente de noutate 
utilizarea grupurilor navale, constituite pentru 
îndeplinirea unor misiuni specifice, precum i
ac iunea comun  a navelor cu Batalionul de 
Infanterie Marin i în cooperare cu mari unit i
din subordinea Statului Major al For elor Navale, 
care au fost date în subordonarea operativ  a 
Comandamentului Flotei. Dincolo de neputin a
execut rii tragerilor cu navele fluviale, fapt ce 
va impune o reanalizare a planific rii acestor 
trageri, EUXIN 06 a fost o piatr  de încercare 
pentru Comandamentul Flotei, structur  care a 
intrat în vigoare la începutul lunii mai i care 
trebuie s  devin  opera ional  la sfâr itul
anului.

Concluzii la final de exerci iu
La finalul exerci iului, am încercat s

afl m de la factorii implica i, ce a fost dificil la 
EUXIN 06, precum i modul în care afecteaz
neexecutarea tragerilor preg tirea marinarilor 
de la Dun re.

Care au fost elementele de dificultate pe 
care a i sesizat c  le-au întâmpinat unit ile
participante?

Comandorul Virgil Asofie, eful de stat 
major al Flotei: „Un prim element de dificultate 
a fost reprezentat de starea vremii, atât 
la mare, cât i la fluviu. În al doilea rând, 
necesitatea de a revedea permanent planurile 
activit ilor în func ie de posibilit ile reale ale 
for elor i, de i exerci iul combinat a avut o 
component  important  de comandament pe 
hart , principalele dificult i au fost date de 
confirmarea juste ei planurilor i planific rilor
statelor majore în concordan  cu realitatea 
de la mare i fluviu, cu realitatea posibilit ilor
navelor i unit ilor de nave de a se încadra în 
termene limit , în timp i în distan e.”

Comandorul Gheorghe Dragomir, 
comandantul Serviciului Fluvial: „Pot men iona
dou  elemente de dificultate: neputin a de a 
executa trageri de artilerie, misiunile de foc, ca 
urmare a unor neîn elegeri ale Administra iei
Biosferei Deltei Dun rii i ac iunea în condi ii
meteo grele – pe parcursul acestor zile a fost i
lapovi i ninsoare i în aceste condi ii apreciez 
c  participan ii, echipajele au ac ionat în condi ii
bune. Pot aprecia c  activit ile au contribuit la 
perfec ionarea preg tirii echipajelor.” 

2006 este înc  un an în care navele 
fluviale nu- i pot îndeplini misiunile de foc. 
Se poate vorbi astfel de o deprofesionalizare 
a marinarilor de la Dun re?

Comandorul Virgil Asofie: „Cred c  este 
mult spus deprofesionalizare. Utilizarea gurilor 
de foc vine s  finalizeze un întreg proces de 
preg tire i instruc ie, prin antrenamente, prin 
simul ri, prin exerci ii cu muni ie de manevr
i game largi de activit i care nu putem spune 

c  duc la deprofesionalizare. Neexecutarea 
misiunilor de foc ne împiedic  s  finaliz m cum 
ar trebui i cum sunt stabilite în instruc iunile
noastre de trageri, în dispozi iunile de instruc ie
pe care le urm rim. Este evident c  în timp 
repetarea pentru mai mul i ani a acestei situa ii,
poate duce la elemente de deprofesionalizare 
privind utilizarea real  a armamentului din 
dotare. Solu ii alternative sunt - atât cu 
armamentul de calibru mare, în poligoane la 
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Dispozitivul de ap rare instalat pe plaj , pentru respingerea debarc rii.

Foto: Olivia BucioacFoto: Olivia Bucioac

TAB la debarcare!

Foto: Mihai Egorov

Final de exerci iu. Începe ambarcarea tehnicii pe nave, pentru întoarcerea în unitate.

Foto: Olivia Bucioac

TAB urcând pe ceamul care-l va duce pân  la Mahmudia.

Foto: Mihai Egorov

fluviu, eventual la mare - i în prezent împreun
cu Statul Major al For elor Navale noi c ut m
solu ii pentru ca aceast  situa ie s  nu se mai 
repete.”

Comandorul Gheorghe Dragomir: „Nu pot 
vorbi în termeni atât de categorici. Noi am 
executat trageri de artilerie, dar cu calibrele 
mici 14,5 mm i edin ele specifice cu 
armamentul de infanterie. Deprofesionalizarea 
nu a avut loc, în schimb de aproape doi ani 
nu am putut verifica i tehnica cu care se 
executau aceste trageri, tunurile de 100 mm 
i arunc toarele de proiectile reactive. Nu ne 

vom l sa, vom c uta i vom identifica alte 
posibilit i de executare a acestor trageri 
cu calibrele men ionate i am în vedere aici 
un raion maritim la est de gura de v rsare a 
bra ului Sfântu Gheorghe i poligonul Midia. 
Ele presupun ni te limit ri i constrângeri pe 
care sper s  le dep im.” 

EUXIN 06 este primul mare exerci iu 
condus de Comandamentul Flotei. Cum 
pute i aprecia activitatea desf urat  de 
unit ile implicate? 

Comandorul Virgil Asofie: „Activit ile 
desf urate au demonstrat un nivel de 
preg tire superior fa  de exerci iile ulterioare, 
pe de o parte Comandamentul Flotei a putut 
înregistra o cre tere calitativ  a coeziunii 
statelor majore de unit i i o cre tere calitativ
de ac iune a navelor, care este rezultatul 
exerci iilor anterioare desf urate i conduse 
de alte structuri. Din acest punct de vedere, 
Comandamentul Flotei a fost avantajat. 
Este ultimul mare exerci iu din acest an de 
instruc ie i s-au putut înregistra succese 
vizibile de c tre arbitrii de la Comandamentul 
Flotei i Statul Major al For elor Navale, de 
asemenea, s-au putut valida multe elemente 
din planurile de instruc ie i din planurile de 
opera ionalizare.” 

Comandorul Gheorghe Dragomir: „Ca o 
prim  evaluare a activit ii desf urate de 
for ele participante – atât comenzile unit ilor, 
cât i echipajele navelor – apreciez c  acest 
exerci iu a ridicat nivelul de preg tire, pentru 
comand , în planificarea i conducerea 
for elor, pentru subunit ile de nave în 
executarea misiunilor specifice.”

Din nou cu NC Siret
R s ritul soarelui în locul unde Dun rea se 

une te cu marea, ne-a g sit luni 6 noiembrie, 
f când manevra de plecare de la pontonul din 
Sfântu Gheorghe. Au urmat alte 4 ore de mar
cu nava de comandament Siret, o nava care ne-
a surprins prin elegan a ei, o nav  altfel decât 
suntem obi nui i s  vedem în For ele Navale. 
C pitan-comandorul Ion Zaharia comandantul 
Sec iei 2 Logistic  Fluvial  Tulcea: „Apreciez 
activitatea desf urat  de echipaje ca foarte 
bun , inând cont de preg tirea lor. Au executat 
foarte multe misiuni de acest gen i atunci au fost 
mult mai u or de corectat unele gre eli care au 
ap rut pe parcursul exerci iului. Elementele de 
dificultate întâmpinate la acest exerci iu au fost 
naviga ia pe timp de noapte, inând cont de cotele 
sc zute ale Dun rii i naviga ia în convoi cu multe 
nave, când trebuie s ii cont de toate regulile de 
naviga ie i s  p strezi distan a între nave, având 
r spunderea pentru siguran a convoiului.” 

Exerci iul combinat, cu trupe, f r  trageri de 
lupt i de comandament pe hart EUXIN 06, 
avea s - i consume ultima secven  – mar ul 
spre Tulcea i mar ul convoiului constituit din 
navele logistice, având în siguran a apropiat
vedetele fluviale. Naviga ia pe Dun re s–a 
dovedit o dat  în plus c  nu este atât de simpl
cum poate p rea, dar, c  a fost realizat  în condi ii 
de siguran .

Luni 6 noiembrie, unit ile For elor Navale, 
au încheiat un nou exerci iu de preg tire. Vor 
urma edin e de analize i concluzii, iar pân
la urm torul exerci iu de asemenea anvergur
unit ile î i vor continua activitatea conform 
dispozi iunilor în vigoare i vor trece la preg tirea 
noului an de instruc ie. 2006 a fost cu siguran
unul din anii cu cea mai intens i bogat  activitate 
de preg tire pentru lupt , pe mare i la fluviu. i
poate, la anul, navele fluviale vor putea raporta 
c  misiunile de foc cu armamentul de artilerie au 
fost îndeplinite.
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Convoi de nave, transportând tehnica de la BIM, urcând spre Mahmudia.

Foto: Olivia Bucioac

Ceam-ul Sec iei Logistice de la Br ila.

Foto: Mihai Egorov

NC Siret, în timpul manevrei de plecare de la Sfântu 
Gheorghe. Urmau patru ore de mar  spre Tulcea.

Foto: Mihai Egorov

R s rit de soare la finalul lui EUXIN 06.

Foto: Cristian Sp tariu



Partea maritim  a exerci iului EUXIN 
06 s-a desf urat sub semnul vremii 
nefavorabile. Condi iile hidro-meteo 
din a doua parte a aplica iei i-au pus 
la încercare pe marinarii militari i au 
determinat, uneori, chiar modificarea 
programului exerci iului. Au ie it pe 
mare fregata Regele Ferdinand, nava 
coal i de suport logistic (NSSL) 

Constan a (281), precum i dou
nave purt toare de rachete. Conform 
scenariului aplica iei, unul din statele 
fictive din nordul M rii Negre, a 
înregistrat grave tulbur ri interne în 
urma c rora o parte din for ele armate, 
inclusiv anumite nave militare, au 
ie it de sub controlul guvernului i au 
ac ionat pentru instaurarea unui climat 
de insecuritate pentru toate statele 
din zon , inclusiv prin atacarea unor 
inte civile care ar putea sensibiliza 
opinia public  interna ional  asupra 
situa iei din ara respectiv . Pe baza 
unor astfel de informa ii, se decide 
evacuarea personalului i tehnicii de pe 
platforma de exploatare marin  Jupiter, 
misiune care este încredin at  NSSL 

Constan a, din compunerea Flotilei de 
Fregate. Simplificând pu in lucrurile, 
putem afirma c  NSSL Constan a a 
devenit, astfel, „clo ca cu puii de aur”, 
inta cea mai important  pentru inamic, 
care nu a precupe it nici un efort pentru 
a o scufunda printr-un atac cu racheta. 
Rolul „câinelui de paz ” a revenit 
fregatei Regele Ferdinand care, prin 
mijloacele i echipamentele moderne 
de care dispune, poate detecta i
elimina orice poten ial  amenin are. 

Evident, exerci iul de evacuare 
a fost unul simulat, chiar dac  s-a 
desf urat în zona platformelor de 
exploatare marin , la aproximativ 50 
de mile marine travers de Midia. Nu 
trebuie s  uit m îns , c  doar în urm

cu un deceniu i jum tate aceste nave, 
cum este cazul NSSL Constan a, chiar 
executau schimbul de echipaje de pe 
platforme, astfel încât, scenariul jocului 
de r zboi a fost unul destul de realist. 
Exerci iul ne-a oferit 
totodat  ocazia de 
a aduce în aten ia 
dumneavoastr  NSSL 
Constan a (281), 
mai pu in prezent  în 
reportajele noastre, 
precum i modul în 
care echipajul i-a 
îndeplinit misiunea în timpul celor 
14 ore de tensiune, atât cât a durat 
„evacuarea” i „acostarea” în siguran
în port (evident simulate, pentru c
nava a r mas pe mare pe toat  durata 
exerci iului). „S-a desf urat în premier
un exerci iu dup  procedurile NATO, 
non combat evacuation operation, în 
care nava pe care o comand a avut 
misiunea de a evacua i transporta 
personalul i materialele de la bordul 
platformei de exploatare maritim
„Jupiter”. A fost doar un exerci iu, dar 
emo iile sunt inerente deoarece, într-un 
caz real, po i deveni oricând o int ”, ne-
a declarat c pitan-comandorul Cornel 
Cojocaru, comandantul navei. 
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În punctul de comand  ambarcat pe NSSL Constan a, se 
analizeaz  informa iile primite.

Componenta maritim\
EUXIN 06

Text i foto:
Bogdan DINU

din partea noastr  mult  aten ie i nu 
putem vorbi niciodat  de rutin . Mi-
am dorit s  vin pe aceast  nav , s  fiu 
parte a unui echipaj mai mare, nu doar 
comandantul unui echipaj de cinci-
ase oameni, dar cred c  este mult mai 

dificil s  te integrezi într-un echipaj mai 
mare, s  interac ionezi cu mai multe 
persoane. Pentru mine a fost un pas 
înainte i m  simt bine pe aceast
nav ”, am aflat de la c pitanul Victor 
Durea, comandantul serviciului de 
lupt  naviga ie. „Cooperarea cu fregata 
Regele Ferdinand a fost foarte bun , ei 
ne-au f cut asigurarea împotriva navelor 
purt toare de rachete, tot timpul am 

La bord am întâlnit mai mul i ofi eri 
tineri, dar cu mare experien  la nave 
i pe mare, unii din ei vechi cuno tin e

de la navele Divizionului de Scafandri. 
„Sunt exerci ii pe care le facem la 
fiecare ie ire pe mare. Diferen a între a 
te antrena la cheu i a ie i pe mare este 
reprezentat  de condi iile hidro-meteo, 
de data aceasta beneficiem din plin de 
ele, mare de gradul 3-4, vânt for a 6-7. 
Putem spune c  avem deja o experien
destul de solid  în spate, deci e ceva 
obi nuit. Obi nuit, dar nu rutin , pentru 
c  orice scenariu tactic conceput pentru 
aplica ie con ine elemente de noutate 
fa  de cele anterioare preusupunând 
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NSSL Constan a, int  în jocul de r zboi de la EUXIN 06.

C pitanul Victor Durea, la masa de naviga ie.

primit informa ii despre inte i situa ia din 
raion care s-au materializat pe hart
i s-au putut lua m surile specifice de 

evitare a atacului cu racheta”, ne-a 
declarat locotenent-comandorul Florin 
Mocanu, ofi erul cu opera iile de pe 
NSSL Constan a.

Tot la bordul NSSL Constan a
s-a aflat ambarcat i punctul de 
comand  al Flotilei de Fregate. Chiar 
dac edin a de analiz  a exerci iului 
urma s  se desf oare abia peste 
dou  s pt mâni, am profitat de 
prezen a la bord a comandorului 
Aurel Popa, comandantul Flotilei de 
Fregate pentru a afla, la cald, cine a 
„câ tigat” jocul de r zboi: „Exerci iul 
s-a desf urat în condi ii foarte bune 
i într-un cadru tactic complex. A fost 

o misiune care ne-a solicitat pe to i, 
dar desf urarea în sine a acestui 
exerci iu a fost excelent , i ca nivel 
de preg tire i ca nivel de execu ie. 
Nici una din misiunile For elor Navale 
nu sunt atipice. Ap rarea obiectivelor 
de la litoral este o misiune de baz  a 
For elor Navale. Acest tip de misiune, 
evacuarea i salvarea personalului 
de pe platforme aflat în pericol este 
o prioritate pentru orice stat care are 
grij  de oamenii i de bunurile pe 
care le ap r . NSSL Constan a – din 
compunerea Flotilei de Fregate - era 
cea mai în m sur , din punctul de 
vedere al caracteristicilor, al spa iilor, 
s  asigure evacuarea materialelor 
aflate la bordul platformelor i a 
personalului. În exerci iu, nava 
purt toare de rachete nu a reu it 
s  ne loveasc , îns , este bine de 
precizat c  situa ia real  care a fost 
în zona noastr  de ac iune, cu foarte 
multe inte, a îngreunat foarte mult i
pentru noi descoperirea adversarului 
marcat prin NPR-ul Pesc ru ul (189), 
dar aceea i problem  a avut-o i el. 
În final, noi am izbutit s -l lovim cu 
fregata Regele Ferdinand, înainte de 
a- i îndeplini misiunea, care pentru el 
însemna lovirea i distrugerea NSSL 
Constan a, la bordul c reia se afla 
personalul i materialele evacuate.”

Scenariul a fost unul nou în cadrul 
aplica iei EUXIN 06 dar participarea 
NSSL Constan a la misiuni împreun
cu fregatele nu este una nou . A mai 
existat o astfel de misiune la exerci iul 
PONTICA 06, de o anvergur ,
complexitate i importan  destul de 
mare pentru acest tip de nav , prin 
debarcarea batalionului de infanterie 
marin . EUXIN 06 a fost ultimul mare 
exerci iu al For elor Navale Române 
din acest an.



Foto: Cristian Sp tariu

intrat în func iune în anul 1718 i a fost 
instalat pe grindul Olinca de c tre turci, 
în punctul de coordonate 44°51’00“N i
29°37’00“E. Ini ial, a fost construit din 
lemn, l mpi din petrol, cu lumin  fix ,
lamp  cu gaz, cu oglind  concav  cu 
b taie în jur de 8-10 km, la în l imea de 
24 de metri. Turcii l-au construit pentru c
e uau foarte multe nave pe insula Sacalin 
când intrau pe bra ul Sfântu Gheorghe, 
mai ales pe timp de noapte sau când 
condi iile meteorologice erau nefavorabile 
naviga iei. Între anii 1890-1895 s-a 
introdus sistemul optic (lentila turnant ),
lentil  care poate fi v zut  ast zi la 
Muzeul Marinei din Constan a. Sistemul 
optic era montat într-o baie de mercur, se 
rotea pe lan  cu contragreutate, având o 
curs  de aproximativ 12 ore. În anul 1924 

s-a introdus becul cu acetilen i carbit, 
ca nautofon. Semnalul de cea  pe baz
de carbit era format din dou  coarne de 
bou cu dinamit , cu greutate, ac ionat de 
un scripete la 15 minute i cu o b taie de 
aproximativ 8 km. Se f ceau ture de câte 
10 zile i 10 nop i de c tre o persoan  din 
trei angajate. În cazul în care noaptea era 
mai lung  de 12 ore, paznicul de far mai 
tr gea de lan . Având o lumin  cu petrol, 
cu lentil  turnant , farul a fost de mai 
multe ori consolidat. În anul 1913, precum 
i în 1977 i-a schimbat caracteristica 

luminii. Pe 14 spre 15 februarie, în anul 
1968 a fost desfiin at, cupola a fost 
adus  la Direc ia Hidrografic  Maritim ,
iar turnul farului a fost predat autorit ilor
locale pentru a putea fi uzitat ca post de 
observare al zborului p s rilor din Delt .
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Departe de lumea dezl n uit ,
undeva parc  la cap tul P mântului, în 
locul unde Dun rea se vars  în mare, 
formând o limb  de nisip fin, patru 
oameni au în grij  un far. În fiecare zi, 
urc  216 sc ri, pentru a ajunge la 50 
m în l ime, s  verifice lumina farului; 
216 sc ri, care în fiecare zi îi apropie pe 
oameni de infinit, de divinitate. Ei sunt, 
oamenii farului din Sfântu Gheorghe.

De i toamna î i pusese amprenta 
asupra peisajului, îmbr când totul în 
culori pastelate, totu i Delta Dun rii ni se 
descoperea privirilor ca un inut mirific, 
împ r ie a naturii, un spa iu încremenit în 
timp. Pustiu, kilometri de Dun re, copaci 
crescu i pe malurile mâloase, r sfrângându-
i imaginea în apele fluviului, un peisaj 

desprins parc  dintr-un tablou de natur
moart , însufle it din când în când de 
zbaterea de aripi a unui pesc ru . Departe, 
peste vârfuri de s lcii i copaci plutitori, 
se z rea farul de la Sfântu Gheorghe i, 
pentru un moment, l-am asem nat cu un 
personaj mitologic, ciclopul, f ptura uria
cu un singur ochi. Turnul era semnul care 
ne ar ta  c  ne apropiam de sta ia final .
Înaintam mai degrab  ca într-o c l torie 
în timp, pe drumul evad rii spre un spa iu 
cu alte dimensiuni, spre un cap t de lume 
str juit de farul de aterizare de la Sfântu 
Gheorghe. 

Am p it în cele din urm  pe acest 
t râm sacru, desprins parc  dintr-o 
poveste de demult, unde din pulsul lumii 
civilizate i profane par s  ajung  doar 
vagi ecouri care se pierd în singur tatea
locurilor. Pe un ger n prasnic de început 
de noiembrie, care î i amor ea gândurile, 
am pornit pe uli ele nisipoase ale satului, 
str juite de case f cute din c r mid  sau 
chirpici, cu chipie de tabl  str lucitoare
i gr dini e cu flori târzii de toamn ,

împrejmuite cu garduri din stuf sau lemn. 
Dup  câ iva kilometri de mers pe jos prin 
satul unde timpul parc  se oprise în loc, 
am ajuns la far. 

Simbol ascensional, farul exprim
dorin a de în l are la cer i ridicare 
deasupra lumii. Str juind lumea i trecerea 
ei, farul ref cea leg tura simbolic  între 
cer i p mânt. Metafor  a antinomiei înalt/
adânc, simbol al în l rii i al coborârii, 
farul, asemenea turnului care marcheaz
centrul unei a ez ri, a devenit emblematic 
pentru satul uitat de lume. 

Farul de la Sfântu Gheorghe a 
fost construit în anul 1968, înlocuind 
vechiul far construit în 1865. Farul vechi 
de aterizare de la Sfântu Gheorghe a 

Lumina de la cap\tul lumii
Oamenii farului de la Sfântu Gheorghe

Olivia BUCIOAC
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În singur tatea nop ii, o singur  lumin
nu se stinge niciodat  în satul de la cap tul
lumii. O lumin  alb  cu grup de dou
sclipiri se rote te la intervale de câteva 
secunde deasupra satului, pân  când 
coboar  încet i vegheaz  marea. Nu este 
altceva decât noul far de aterizare instalat 
pe capul Sfântu Gheorghe în punctul de 
coordonate 44°53’97“N i 29°36’11“E, 
construc ie modern  din metal având 
forma a dou  prisme triunghiulare u or
torsionate, acoperite pe dou  laturi cu 
pl ci din tabl  inoxidabil , iar pe celelalte 
dou  cu sticl  albastr  cu incastru metalic. 
Turnul albastru cu trei fe e, intuit în beton, 
î i „arunc ” limbile de lumin  la o distan
de 19 mile marine, de la o în l ime de 48 
de metri, c l uzind drumul navelor atât 
în timpul nop ii, cât i pe zi, atunci când 
natura se dezl n uie în toat  splendoarea 
ei, oferind ochiului imagini apocaliptice 
cu cea , furtuni i vânt puternic. Orice 
ambarca iune intrat  în perimetrul apelor 
române ti traduce simbolistica sclipirilor 
de far i reu e te s  se reg seasc  pe 
hart . De la un cap t la cel lalt, litoralul 
românesc este monitorizat de înc
ase faruri de aterizare, la Constan a,

Mangalia, Tuzla, Midia, Gura Porti ei
i Sulina, aflate în responsabilitatea 

Direc iei Hidrografice Maritime. Fiecare 
se individualizeaz  prin num r i intervale 
diferite de sclipiri, îns  ofi erii de la bordul 
navelor tiu s  t lm ceasc  jocul razelor 
i s  ghideze ambarca iunea economisind 

astfel, carburant, siguran i timp. 
Farurile vegheaz  zi i noapte la dirijarea 
„r t ci ilor” pe mare. Nu te teme c  sunt 
prea departe. Ele î i vor arata uscatul...
sigur. 

Alimentarea farului cu curent electric 
se f cea de la uzina electric  a comunei 
Sfântu Gheorghe. În orele când aceasta 
nu func iona, alimentarea se f cea de la 
bateria de acumulatori care se înc rca
de la dou  grupuri electrogene de tipul 
2 Ci. În prezent, alimentarea cu energie 

electric  se face de la re eaua electric
na ional i are ca rezerv  dou  grupuri 
electrogene tip D-107, unul fix i al doilea 
mobil.

Ajun i la far am fost întâmpina i de 
privirea blând  a unuia dintre angaja ii
civili, domnul Gavril  Alexandrov. Cu 
o figur  amabil , aproape senin  ne-a 
împ rt it, cu o voce cald , din istoria 
farului. Auzind de iernile aspre i geroase 
de la Sfântu Gheorghe, l-am întrebat cum 
reu esc s  supravie uiasc  în condi ii
atât de vitrege, „iarna este aprig  la Sf. 
Gheorghe. Îns  ne pare bine c  unitatea 
(DHM) are grij  de far i de noi. Pe timp de 
iarn , Dun rea înghea i nu avem nici 
un mijloc de transport i, atunci, unitatea 
ne asigur  cu motorin , lemne, piese de 
schimb pentru far. Ne alimenteaz  cu tot 
ce avem nevoie. Nu avem neajunsuri, 
suntem localnici, ne-am obi nuit aici în 
satul acesta.” Începând cu anul 1991, la 
far lucreaz  în ture, 24 cu 48 de ore, doi 
electricieni i doi mecanici, salaria i civili, 
oameni de prin partea locului. „Nu lucr m
numai pe timp de noapte; urc m în far o 

dat  pe zi pentru verificarea tehnicii, iar 
dac  se întâmpl  s  avem necazuri cu 
becul sau cu electromotorul pe timpul 
nop ii, urc m în far, f r  nici o problem ,
pentru c  defec iunile trebuie remediate 
în cel mai scurt timp cu putin . Dispunem 
de un sistem de avertizare, iar atunci cînd 
electromotorul sau becul se ard noaptea, 
suntem aten iona i i astfel, urc m în 
far pentru a le schimba.” Programul la 
far începe de diminea , la ora 7.00, cu 
între inerea i verificarea tehnicii din 
dotarea farului (becul, electromotoarele, 
instala ia electric ). Dup  verific rile
intrate deja în rutina oamenilor care 
se ocup  de far, urmeaz  treburile 
gospod re ti, amenajarea cur ii interioare 
i între inerea cl dirii care serve te ca 

ad post celor care lucreaz  aici. i totu i
munca nu se sfâr e te niciodat , pentru 
c  noaptea trebuie s  vegheze buna 
func ionare a farului. În linii mari, aceasta 
ar fi o zi obi nuit  de munc  la far, în cazul 
în care ziua ar avea 24 de ore.

Îndruma i de paznicul farului din acea 
zi de noiembrie, am început s  str batem
acest labirint, prin deschiderea unei mici 
u i metalice, urcând simbolic o scar
spre eternitate. Pe m sur  ce urcam 

treptele metalice, farul se îngusta, aerul 
se înghesuia în vid, iar misterul din labirint 
începea s  creasc . Reprimându-ne 
teama de a urca în spiral  cele 216 
trepte, am ajuns în vârf deschizând trapa 
camerei metalice cu ferestre, unde se 
afla farul, cople i i de emo ia pe care 
ne-o oferea panorama. De la în l imea
de 50 de metri, departe de tumultul 
lumii, desp r i i de civiliza ie, am privit cu 
respira ia t iat  t râmul magic str juit de 
ape, unde Delta se tope te în mare, iar 
Dun rea îmbr i eaz  Marea Neagr  cu 
cel mai vechi bra , Sfântu Gheorghe. 

Sfântu Gheorghe, un vechi i rustic 
sat de pescari, are o istorie ce nu poate fi 
separat  de cea a marelui fluviu europen. 
Cu atât mai mult cu cât la Sfântu Gheorghe 
nu se poate ajunge decât pe ap , nici un 
drum nelegând pe cale terestr  acest sat 
de restul lumii. Situa ia se schimb  îns
în anotimpul rece, atunci când pe furtun
sau cînd Dun rea înghea , orice leg tur
cu lumea este rupt  cu des vâr ire.

Pentru noi satul Sfântu Gheorghe cu 
oameni p str tori de tradi ii i locurile lui 

minunate va r mâne un spa iu paradisiac 
în inima apelor, pe care am avut norocul 
s -l cunoa tem i pe care, cu siguran ,
nu-l vom putea uita niciodat , pentru c
el ne-a r mas în suflet. Cât despre farul 
de la Sfântu Gheorghe... l-am p r sit
târziu, l sându-l s  str juiasc  lumea i
trecerea ei, s  vegheze i s  contemple 
mai departe marea, luând cu noi o mic
parte din ... lumina de la cap tul lumii.

Foto: Olivia Bucioac

Farul, v zut de pe Dun re. Al turi de biseric , este un reper 
pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe.

Spirala celor 216 sc ri ale farului.
Foto: Mihai Egorov

Foto: Mihai Egorov

Foto: Mihai Egorov

Oglinda farului.



Într-o zi de toamn  târzie i mohorât ,
ne-am ambarcat în Tulcea la bordul navei 
de comandament Siret i am pornit într-
un mar  pe Dun re cu destina ia Sfântu 
Gheorghe. În cele patru ore de mar  pe 
Dun re i în cele cinci zile de sta ionare
la Sfântu Gheorghe (participând la 
EUXIN 06), am descoperit o nav  altfel 
decât am fost obi nui i s  vedem în 
For ele Navale. O nav  deosebit  care 
p streaz  nealterate valorile spirituale, 
care a scris pagini de istorie i care ne-a 
surprins prin elegan i rafinament.

Nava fluvial  de protocol i
comandament Siret, fosta nav
preziden ial Mihai Viteazu, a 
fost construit  dup  un proiect al 
ICEPRONAV Gala i, în perioada 15 iunie 
1969 - 30 noiembrie 1971 la antierul
Naval Olteni a. Nava a intrat în serviciul 
Marinei Militare la 1 ianuarie 1972 în 
cadrul Grupului 69 Nave Speciale, având 
ca loc de sta ionare Portul Giurgiu, iar 
la 10 martie a aceluia i an a arborat 
pentru prima dat  pavilionul într-un cadru 
oficial.

N.C. Siret este o nav  de 
comandament, care asigur  punctele 
de comand  ambarcate înaintate, dar 
în acela i timp execut i misiuni de 
protocol i reprezentare, nu numai a 
For elor Navale sau Armatei, ci i a rii.   

Ghidul nostru, comandantul navei, 
c pitanul Aurel Plaxiencu, ne-a introdus 
în atmosfera de demult a acestui labirint 
de semne i astfel, am ajuns la prova 
în salonul pentru discu ii oficiale. Un 
spa iu intim, tapetat cu m tase, în care 
mobilierul fabricat din lemn masiv de 

culoarea p mântului î i a tepta parc
vizitatorii. Prezentate cu sufletul de 
c tre ghid, camerele au început s
prind  via . Ne-am continuat itinerariul 
i am p truns în cele trei apartamente 

preziden iale care mai p strau înc  aerul 
i farmecul vremurilor trecute, pentru un 

moment am sim it c  ne-am reîntors în 
timp, într-o alt  epoc , precum personaje 
într-o nuvel  de Edgar Allan Poe, în 
care labirintul camerelor colorate ni se 
descoperea privirilor. Un dormitor ro u, un 
apartament mov destinat oaspetelui cel 
mai de seam  sau omologului efului de 
stat i un al treilea verde, toate cu mobil
alb  în stil Ludovic al-XIV-lea, înnobilate 
cu draperii i tapet din m tase. Spa iile
destinate apartamentelor preziden iale
sunt limitate, inând cont i de faptul c
ne afl m totu i pe o nav i nu într-un 
palat regesc, unde totul se reduce la alte 
dimensiuni.

Camerele sunt m rturia vie a vizitelor 
unor delega ii oficiale de stat, militare, 
române i str ine. S-au aflat la bord, 

fosta conducere a rii, pre edin ii R.S.F. 
Iugoslavia, Republicii Africa Central ,
R.P. Bulgaria, R.P.R. Guineea, R.D. 
Sudan dar i Majestatea sa Regina 
Olandei, Iuliana.

Pe lâng  cele trei apartamente i o 
garsonier  preziden iale, nava mai are 
ase cabine cu dou  locuri care au grup 

sanitar propriu, ase cabine cu dou
locuri, o cazarm  cu opt locuri destinat
personalului temporar ambarcat la bord, 
dou  cazarme pentru mecanici i punti ti,
dou  cabine pentru eful de echipaj i
ofi erul secund i cabina comandantului 
navei, singura care se afl  la nivelul 
pun ii principale. Zgomotul infernal 
al generatorului diesel, care asigur
energia electric  de la bord, ne-a stârnit 
curiozitatea i am ajuns în cele din urm
în compartimentul ma ini. Nava are ca 
sistem de propulsie dou  motoare diesel 
(1000 CP) i dou  diesel generatoare de 
produc ie nem easc . Celelalte instala ii
auxiliare, pompe, compresoare, butelii de 
aer i boilere, asigur  buna func ionare a 
navei, constituind metaforic inima navei.

Specific, în executarea amenaj rilor
interioare ale navei, este sistemul 
intarsiilor folosit pentru placarea anumitor 
pere i, în special în holurile principale, 
salonul oficial i sufrageria, intarsii care 
înf i eaz  într-o manier  vie, în primul 
rând aspecte ale istoriei poporului 
român (formarea poporului român, 
având în centru figurile reprezentative 
ale lui Decebal i Traian, al turi de cei 
trei voievozi Mihai Viteazul, tefan cel 
Mare i Mircea cel B trân), elemente 
sugestive ale frumuse ilor Deltei Dun rii
materializate în aspecte ale florei i
faunei, precum i un succint istoric al 
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O nav\ cu sufletO nav\ cu suflet

OLIVIA BUCIOAC

De obicei, despre nave vorbim atunci când intr în serviciul For elor Navale, când particip la diferiteDe obicei, despre nave vorbim atunci când intr  în serviciul For elor Navale, când particip  la diferite 
exerci ii i le asociem cu echipajele sau când ies din activitate i devin istorie. Cum ar fi îns s vorbimexerci ii i le asociem cu echipajele sau când ies din activitate i devin istorie. Cum ar fi îns  s  vorbim 
despre nave i pove tile lor, atunci când înc sunt în serviciu?despre nave i pove tile lor, atunci când înc  sunt în serviciu?

Olivia Bucioac  de la GMMFN în dialog cu comandantul 
navei, c pitanul Aurel Plaxiencu.

Foto: Mihai Egorov

„N.C. Siret”

Portret
de nav\

construc iilor de nave, care surprinde 
evolu ia marinei de la nave cu vâsle, cu 
pânze i ajungând la nave cu zbaturi i
aburi, din cele mai vechi timpuri i pân
ast zi. Exist  dou  reproduceri care 

surprind prin esen a lemnului i prin 
aten ia la detaliu, este vorba de velierul 
Mircea i nava de comandament Siret.
Intarsia este un mozaic decorativ care 
presupune o inser ie de furnir de lemn 
de diferite esen e. Esen a lemnului este 
cea care confer  intarsiei o culoare 
deosebit i nu bai ul sau lacul, a a cum 
am crezut la o prim  privire. Intarsiile, 
lucr ri manuale, de mare migal , au fost 
realizate de Mi urc i Dimitrie tiubei.

De-a lungul timpului NC Siret a 
executat nenum rate misiuni i mar uri
pe tot cuprinsul Dun rii de la Sulina la 
Viena (1991), dar i pe canalul Dun re-
Marea Neagr . A participat la inaugurarea 
sistemului hidroenergetic i de naviga ie
Por ile de Fier I (1972), începerea lucr rilor
la sistemul hidroenergetic Por ile de Fier 
II (1977), festivitatea de deschidere a 
naviga iei pe canalul Dun re-Marea
Neagr  (1984). În anul 1984, nava a 
fost afectat  de un incendiu de propor ii.
Dup  repara iile din anul 1984, N.C. Siret
a fost dislocat  la Br ila i începând cu 
anul 2002 face parte din Sec ia 325 
Logistic  Baza 2 Fluvial , fiind dislocat
în portul Tulcea. „În primul an a fost o 
nav  f r  echipaj, dup  care am reu it s
form m din cadre deta ate, un echipaj 
de urgen , care în urm toarele luni a 
fost încadrat pe func ii la bordul „N.C. 
Siret”. Echipajul navei a fost selec ionat
cu foarte mare aten ie din cadrul unit ii.
Atât mai trii, cât i mac-ii care încadreaz
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Intarsia care înf i eaz  istoria poporului român.

Foto: Mihai EgorovFoto: Mihai Egorov

Evolu ia marinei, reprodus  într-o intarsie.

Foto: Olivia Bucioac

Interiorul apartamentului preziden ial decorat în verde.

Foto: Mihai Egorov

Mobila alb  stil Ludovic al XIV-lea, din apartamentul în ro u.

Foto: Mihai Egorov

Salonul oficial.

Foto: Olivia Bucioac

NC Siret.

Foto: Mihai Egorov

aceast  nav  sunt printre cei mai buni, 
oameni cu preg tire i foarte serio i în 
tot ceea ce fac”, ne-a m rturisit c pitan-
comandorul Ion Zaharia, comandantul 
Sec iei 325 Logistic  Tulcea. Sufletul 
navei, echipajul, deloc numeros, este 
format din 15 membri, 2 ofi eri, 3 mai tri
militari, 7 militari angaja i pe baz  de 
contract i 2 salaria i civili, reprezentând 
jum tate din echipajul navei înainte de 
restructurare. N.C. Siret nu este o nav
militar  de lupt . Fiind o nav  de protocol 
i reprezentare trebuie între inut

permanent, iar regimul este diferit. 
Fiecare membru al echipajului, pe lâng
func ia pe care o încadreaz , mai are 
i alte atribu ii bine stabilite, îndeplinind 

fiecare multiple roluri pentru între inerea
navei: cur enie, servicii la schel ,
administrarea locurilor de cazare pentru 
personalul ambarcat temporar la bord. 
„Dup  ce mar ul la Sfântu Gheorghe va 
lua sfâr it, cei din comandament pleac ,
iar noi, de la comandant i pân  la ultimul 
membru al echipajului, ne apuc m de 
cur enie. Asta înseamn ters praful, 
sp lat i cur at mochetele, schimbat 
lenjeria, dat cu aspiratorul i alte atribu ii
pe care trebuie s  le îndeplinim pentru 
între inerea navei”, ne-a declarat M.m.I 
Marcel Ivanov, eful echipajului. i oricât 
ar p rea de atipic sau diferit echipajul 
navei prin atribu iile pe care le are „cred
c  orice militar din For ele Navale poate 
s  fac  parte din echipajul navei „Siret” 
i s  îndeplineasc  toate cerin ele. Cred 

c  înainte de toate trebuie s  vorbim de 
profesionalism, m  gândesc la flexibilitate 
i la lucrul în echip , la rela iile interumane 

dintre membrii echipajului, care sunt 
esen iale la bordul acestei nave”, ne-a 
declarat c pitanul Aurel Plaxiencu.

La sfâr itul mar ului de la Tulcea 
la Sfântu Gheorghe, am sim it leg tura 
sufleteasc  dintre noi i nava Siret. i nu 
era greu s  î i dai seama de ce... „Nava are 
suflet, caracter i personalitate. O sim i i
o tr ie ti interior”, ne-a precizat c pitanul 
Aurel Plaxiencu, comandantul navei.  
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Venerabil  ca vârst , dar ve nic 
t n r  prin spiritualitate, ritmul cotidian 
i efervescen a vie ii studen e ti, 

Academia Naval  „Mircea cel 
B trân” a s rb torit, vineri 17 
noiembrie, 134 de ani de la înfiin are. 
 Cu aceast  ocazie, institu ia-amiral 
a înv mântului superior tehnic de 
marin  din România a organizat 
o suit  de manifest ri culturale, 
sportive i tiin ifice, spiritul festivist 
fiind înlocuit cu ini iativa i aplombul 
aspiran ilor la o carier  pe mare.

Al turi de studen ii i cadrele 
didactice proprii, rectorul institu iei, 
comandorul Cristea Cuco el a avut 
ca invita i i oaspe i de onoare 
numeroase oficialit i locale i
personalit i ale vie ii publice i
universitare const n ene, precum i
reprezentan i ai institu iilor care î i
desf oar  activitatea în domeniul 
construc iilor i al transporturilor 
navale.

VIVAT ACADEMIA!VIVAT ACADEMIA!

AlmaAlmamater

Un moment de referin  l-a 
constituit omagiul readus peste 
ani navei coal Mircea, c ruia 
comandorul (r) dr. Ioan Damaschin 
i-a dedicat un nou jurnal de bord. Este 
vorba despre volumul „Cu Mircea 

Text i foto: 
C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU

pe drumul lui Columb”, dedicat 
particip rii navei, în urm  cu trei 
decenii, sub comanda comandorului 
Eugen Ispas, la manifest rile 
prilejuite de bicentenarul S.U.A. 
Lansarea, organizat  în sala de 

Studen ii Academiei Navale ,,Mircea cel B trân” s-au întâlnit luni, 6 noiembrie cu ziaristul 
const n ean Constantin Cump n , autorul lucr rii „Tragedia navei „Independen a” – cea mai 
mare catastrof  din Istoria Naviga iei Maritime Române ti”. Cu prilejul prezent rii acestui prim 
memorial al celui mai tragic eveniment din istoria naviga iei maritime 
na ionale - la care au fost prezen i c.l.c. Constantin Preda, primul 
comandant al petrolierului Independen a, scufundat în strâmtoarea 
Bosfor la 15 noiembrie 1979, în urma exploziei cauzate de coliziunea 
cu nava elen Evriali i c.l.c. Nicolae Moise, fost director al Companiei 
NAVROM la data producerii tragicului accident, ambii absolven i ai colii
Navale - au fost rememorate momente dramatice din timpul producerii 
catastrofei, implica iile economice, ecologice i politice ale sinistrului, 
precum i drama celor 42 de victime i ale membrilor familiilor acestora. 
Participan ii la dezbatere au eviden iat atât riscurile c rora trebuie s  le 
fac  fa  pe mare ofi erii de marin  cât i nevoia unei preg tiri temeinice 
înc  din perioada studen iei. (M.M.)
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lectur  a bibliotecii „Comandor 
Eugeniu Botez”, a reunit în jurul 
autorului atât actualii cade i, cât i
genera ii de dasc li, comandan i i
membri ai legendarului velier.

În aceea i arie tematic  s-a 
înscris i lansarea seriei noi a revistei 
studen e ti Orizonturi Marine,
care reapare în peisajul publicistic 
dobrogean dup  o întrerupere de 15 
ani, gra ie unei echipe de studen i
entuzia ti, coordona i de Mihaela 
Zabolodni i conf. univ. dr. Vasile 
Nazare. 

Croaziera literar , demn  de 
tradi iile presei i culturii noastre 
marin re ti, a fost urmat  de 
un spectacol muzical-umoristic, 
sus inut de cei mai talenta i studen i
marinari. 

i, cum de la o asemenea 
ceremonie, nu puteau lipsi 
profesioni tii genului, grupul vocal 
coordonat de maiorul Cornel Ignat 
a r sf at publicul cu o suit  de 
mar uri marin re ti, transmise 
peste genera ii de veteranii For elor 
Navale. (M.M.)

Camaraderia, spiritul competitiv i ambi ia sunt caracteristici definitorii ale oric rui tân r, 
care stau la baza succesului i a progresului. În aceast  idee, la ini iativa locotenentului Marius 
Ignat i cu sprijinul cadrelor de la comanda Batalionului studen i al Academiei Navale „Mircea 
cel B trân”, s-a creat un mediu competi ional care va permite studen ilor s - i concentreze în 
sens pozitiv elanul tineresc, înfiin ându-se „Drapelul onorific al batalionului studen i”.

La nivelul companiilor de studen i a existat întotdeauna o competi ie, care a avut efecte 
pozitive. Acum s-a creat doar cadrul pentru aceast  întrecere între subunit i, care permite 
determinarea lipsit  de subiectivism i ambiguit i a celei mai bune dintre ele. „Drapelul onorific” 
este cea mai înalt  distinc ie care se acord  unei companii în cadrul Academiei Navale „Mircea 
cel B trân”. Acesta se acord  lunar pe baza unui punctaj care ine cont de diferite aspecte 
ale preg tirii studen ilor, luându-se în calcul atât rezultatele la înv tur  cât i disciplina i
activit ile extra-curiculare. 

„Drapelul onorific” a fost prezentat pentru prima dat  la 17 noiembrie la aniversarea a 134 
de ani de înv mânt de marin , iar de Ziua Na ional  a României a avut loc prima acordare a 
acestuia. (student caporal Diana Chindri )

Foto: Marian Mo neagu

Foto: Lucian Neac u



La 29 noiembrie s-au împlinit 35 de 
ani de la reînfiin area Batalionului de 
Infanterie Marin  de la Babadag. Prima 
unitate de infanterie marin  român  a 
luat fiin  la începutul celui de-al doilea 
r zboi mondial, în data de 1 aprilie 1940 
sub numele de Batalionul de Infanterie 
Marin . Un an mai târziu, batalionul a 
devenit Regimentul de Infanterie Marin ,
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de 
ap rare din zona Deltei Dun rii. Dup
r zboi, unitatea a fost redus  la nivel de 
batalion i la presiunea Uniunii Sovietice 
a fost desfiin at  în 1958. Batalionul de 
Infanterie Marin  a fost reînfiin at la 29 
noiembrie 1971, ca unitate care poate 
îndeplini atât misiuni conven ionale cât 
i opera ii speciale, precum ac iuni de 

tip comando, recunoa teri speciale, 
interzicere, intercep ie, escorta sau 
controlul traficului fluvial. Preg ti i
pentru a executa misiuni specifice în 
Delta Dun rii, în zona lagunar i de-a lungul Dun rii, pu ca ii marini sunt instrui i pentru paza portuar i paza obiectivelor 
de importan  deosebit , lupta împotriva desantului maritim, a desantului aerian, a grupurilor de cercetare-diversiune i a 
grup rilor teroriste, executarea unor opera iuni de c utare i salvare în Delt , misiuni de protec ie a for elor, respectiv ap rarea
navelor care opereaz  în afara grani elor, paza porturilor pe timpul tranzitului materialelor strategice, precum i pe timpul 
înc rc rii/desc rc rii acestora sau controlul traficului fluvial i maritim. În prezent, Batalionul continu  s  se adapteze la 
cerin ele For elor Navale i la realitatea geopolitic  a zonei. Începând din luna august, 165 de militari au fost selec iona i s
fac  parte din „Compania de infanterie marin  cu specific desant amfibiu destinat  opera iilor de intensitate redus  în afara 
M rii Negre sub comand  NATO”. Un infanterist marin, trebuie s  aib  caracter, curaj, condi ie fizic i s  fie un bun trag tor
cu armamentul de infanterie. i militarii Batalionului 307 Infanterie Marin , demonstreaz  în teren, la fiecare exerci iu de 
antrenament, c  au aceste calit i. (M.M.)

Vineri, 27 octombrie 2006, coala de Aplica ie a For elor Navale a serbat împlinirea a 110 ani de la înfiin are. Cu acest prilej, 
comandantul colii, comandorul Tiberiu Chodan, a evocat evolu ia institu iei, de la coala de Aplica ii a Sublocotenen ilor de 
Marin , înfiin at  în anul 1896 la Gala i, la actuala structur  modern  de înv mânt, destinat  preg tirii profesionale i specializ rii

cadrelor militare i a personalului civil din For ele Navale prin 
cursuri de carier i de nivel. Misiunea de baz  a colii de Aplica ie
a For elor Navale este men inerea la un nivel ridicat a procesului 
de perfec ionare i specializare a personalului din unit ile de nave 
i cele terestre ale For elor Navale, respectiv corelarea acestui 

proces cu noile structuri organizatorice, principiile i standardele 
specifice Alian ei Nord-Atalantice. Pentru performan ele ob inute
de institu ie de-a lungul anilor, personalul colii de Aplica ie a 
For elor Navale a fost felicitat de reprezentantul Statului Major al 
For elor Navale, comandorul Gheorghe Petria. Cu prilejul acestui 
moment aniversar, a fost dezvelit bustul viceamiralului Constantin 
B lescu, primul comandant al colii de Aplica ie i actualul patron 
al institu iei. Fo tii comandan i i dasc li ai colii au fost r spl ti i
cu plachete i diplome de onoare i s-au bucurat de onorurile 
actualilor demni continuatori ai tradi iilor înv mântului superior 
de marin . (M.M.)
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Aniver\rile
marinei

SEMPER PRAESENS
Infanteri[tii marini

Eveniment aniversar la 
coala de Aplica]ie a For]elor Navale
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Atât pentru o specializare 
superioar , cât i în perspectiva 
încadr rii func iilor de comand
pe navele de lupt  cu performan e
deosebite intrate în dotarea Marinei 
Militare Române dup  înfiin area, 
prin Înaltul Ordin de Zi nr. 173 din 22 
octombrie 1860, a Corpului Flotilei, 
peste o sut  de ofi eri de marin
merituo i au urmat, pe baz  de 
concurs, cursurile unor institu ii de profil 
din Fran a, Anglia, Germania, Italia, 
Olanda, Norvegia i Imperiul Austro-
Ungar sau au fost ambarca i pentru 
stagii de preg tire pe nave militare 
str ine. Astfel, numai în perioada 
1878-1914 au fost trimi i la studii în 
str in tate 16 ofi eri de marin .

Dup  terminarea cursurilor, elevii 
din marin  erau ambarca i pe nave 
de r zboi din flotele statelor în care 
studiau.

Între anii 1881-1920, majoritatea 
ofi erilor de marin  a provenit din 

coala de Artilerie i Geniu, înfiin at
în anul 1881 la Bucure ti, urmând apoi 
cursurile de specializare în ar  sau 
str in tate.

Ca urmare a cerin elor privind 
cre terea num rului de ofi eri de 

coala de Aplica]ie 
a For]elor Navale 

la 110 ani de la înfiin]are 
marin , în anul 1910, în cadrul colii de 
Artilerie i Geniu, s-a înfiin at o Sec ie 
Preg titoare a ofi erilor de marin ,
institu ia numindu-se în continuare 

coala de Artilerie, Geniu i Marin ,
iar din anul 1919, coala de Artilerie 
i Marin .

coala de Aplica ie a 
Sublocotenen ilor de Marin

În baza Înaltului Decret nr. 1093 
din 26 februarie 1896, la Gala i, pe 
lâng  Depozitul Flotilei, a fost înfiin at

coala de Aplica ie a Sublocotenen ilor 
de Marin . Scopul acesteia era „de a 
da instruc iunea special  de marin
ofi erilor proveni i din absolven i ai 
colilor militare din ar ”. Durata 

studiilor era de doi ani. Planul de 
înv mânt cuprindea exclusiv cursuri 
destinate perfec ion rii în specialitatea 
Marin , precum Manevrele, Naviga ia, 
Hidrografia, Torpilele, Electricitatea, 
Construc iile navale i Misiunile Marinei 
i o perioad  de preg tire destul de 

lung , cu caracter practic-aplicativ, 
efectuat  la bordul navelor Marinei 
Militare, în special bricul „Mircea” i
cruci torul „Elisabeta”. 

Anul de înv mânt avea o structur
echilibrat , constând în dou  etape: 
preg tirea teoretic , desf urat
între 1 noiembrie-28 februarie; la 

sfâr itul cursurilor, între 6-15 martie, 
avea loc sus inerea examenelor; 
aplica ia practic  – pe navele 
Marinei Militare, de la 16 septembrie 
la 10 octombrie, care se finaliza cu o 
verificare riguroas  printr-un sistem 
de „inspec ii generale” (la bordul 
navelor). Ofi erii-elevi din anul II erau 
supu i unui examen general privind 
deprinderile marin re ti dobândite pe 
timpul ambarc rii.

Din conducerea colii f ceau parte 
comandantul Flotilei, patru ofi eri 
superiori i un inginer. Dintre ofi eri, 
unul r spundea, în calitate de director 
de studii, de disciplina i ordinea 
interioar  din coal . Cursurile de 
specialitate erau predate i de profesori 
externi, colaboratori prin „deta are”. 
Prima serie de 20 de ofi eri-elevi a 
început cursurile în toamna anului 
1896.

Aceast  institu ie de înv mânt a 
fost mutat  în anul 1901 la Constan a, 
pe lâng  Divizia de Mare. Prin aceast
m sur , s-a realizat concentrarea în 
aceea i localitate, atât a înv mântului 
destinat form rii ofi erilor de marin ,
a c ror preg tire militar  general
era asigurat  de coala Militar  de 
Artilerie i Geniu din Bucure ti, cât i a 
celui care preg tea gradele inferioare 
necesare Marinei Militare.

C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU
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coala Naval  Superioar
de Marin  (1909-1916)

Prin Înaltul Decret nr. 2928 din 29 
octombrie 1909, coala de Aplica ie 
a Sublocotenen ilor de Marin  s-
a transformat în coala Naval
Superioar  de Marin , care a 
func ionat în localul colii Navale, situat 
pe str. Traian nr. 53 din Constan a. 
Durata colii Navale Superioare era 
de un an, cursurile acesteia putând 
fi urmate numai de ofi eri de marin
cu gradul de locotenent. Planul de 
înv mânt cuprindea disciplinele Arta 
militar , R zboaiele navale, Tactic
combinat , Serviciul de stat major, 
Tirul naval i materialul de artilerie, 
Electrotehnic , Ap r ri sub ap i Drept 
maritim interna ional. coala Naval
Superioar i-a încetat activitatea 
odat  cu izbucnirea primului r zboi 
mondial, între anii 1917-1919, de pe 
b ncile colilor militare nemaiie ind 
nicio promo ie de ofi eri.

coala (Sec ia) de Aplica ie
a Marinei (1920-1950)

Pe baza Deciziei Ministeriale nr. 
372 din 9 iunie 1920 i în conformitate 
cu noul Regulament propus de 
Comitetul consultativ al colilor, 
dup  practica f cut  în cursul anului 
1921, anul de înv mânt 1920-1921 
prevedea „ coala Preg titoare de 
Marin , în Constan a, în localul ce se 
va hot rî i coala Special  a Marinei, 
la Constan a, în acela i local cu coala 
Preg titoare de Marin ”. coala 
de Aplica ie pentru specializarea 
ofi erilor cu gradul de locotenent i
sublocotenent, constituit  ca sec ie a 

colii Navale, urma s  aib  durata de 
doi ani. Dup  primii doi ani preg titori 
i avansarea la gradul de locotenent, 

ofi erul urma s  continue preg tirea în 
cadrul Sec iei de Aplica ie cu durata de 
un an, astfel încât, s  nu fie repartizat 

la unitatea de nave decât cu instruc ia 
de baz  definitivat . De asemenea, 
dup  primul an de studiu s-a decis 
accentuarea laturii formative, prin 
prelungirea stagiului de practic  la 
nave. În cadrul acestei Sec ii intrau i
ofi erii care f ceau serviciul în flot ,
dar nu aveau calificarea în arma 
Marin , pân  la gradul de c pitan. 
În primul an de înv mânt, Sec ia 
de Aplica ii a fost urmat  de 22 de 
ofi eri-elevi. Deoarece din cauza 
r zboiului, coala Naval  Superioar
se desfiin ase, în anul 1920-1921, în 
afar  de sublocotenen ii promo iei 
1920, au urmat Sec ia de Aplica ii a 

colii Navale i unii ofi eri mai vechi, 
cu gradul de locotenent i c pitan.

În primii patru ani de activitate, 
din coala de Aplica ie i Cursul 
de perfec ionare, Marina Militar  a 
beneficiat de 83 de ofi eri. În anul de 
înv mânt 1924-1925, coala Naval
a fost structurat  pe trei ani de studii, 
cu urm toarele profile: Anul I - Curs 
preg titor, Anul II - Curs normal i Anul 
III - Curs de Aplica ie. Dup  absolvirea 
cursului normal, elevii erau avansa i
la gradul de sublocotenent (aspirant) 
i urmau, în continuare, Cursul de 

Aplica ie. La acest sistem s-a renun at 
în anul 1927, când coala Preg titoare 
s-a desp r it de coala de Aplica ie.

La 9 octombrie 1930 a fost admis ,
în premier , prezentarea ofi erilor de 
marin  la examenul de admitere în 

coala de R zboi. La 1 aprilie 1932 
s-a înfiin at Comandamentul colilor 
Marinei Regale.

Din cauza izbucnirii celui de-al 
doilea r zboi mondial, în anul 1941 
cadrele, subunitatea de deservire 
i materialele colii Navale au fost 

evacuate în comuna Movili a, jude ul 
Constan a. În toamna aceluia i an, 
dup  încheierea stagiului de practic
la nave, efectivele colii au fost 

readuse în ora ul Constan a. Din 
cauza bombardamentelor, în luna 
aprilie 1944, coala Naval  a fost 
mutat  pentru o lun  la Tariverde, 
jude ul Constan a. În luna iunie, dup
terminarea cursurilor i repartizarea 
elevilor pentru practic  la diferite 
unit i ale Marinei Militare, o parte 
din cadre, împreun  cu compania 
de gospod rire i materialele au fost 
transferate la Zimnicea. Începând din 
luna decembrie 1944, coala Naval  a 
fost dislocat  de la Zimnicea la Turnu 
M gurele, în cazarma Regele Mihai I.

Perfec ionarea preg tirii
ofi erilor de marin
în perioada postbelic

Promo ia de ofi eri 1942 a urmat 
cursurile colii de Aplica ie între 10 
iulie 1945 -15 februarie 1946. De i la 
1 martie 1946 urma s  fie chemat  la 
coal  promo ia 1943, a fost amânat

pentru toamna anului 1947. La 1 
septembrie 1947, efectivele colii
Navale au revenit la Constan a. Întrucât 
localul colii fusese ocupat de trupele 

cealalt  sec ie nu s-a mai organizat 
concurs de admitere. 

coala de Aplica ie 
a For elor Navale 
(2003-2006)
– revenirea la tradi ii

coala de Aplica ie a For elor Navale 
a fost reînfiin at  la 1 septembrie 2003, 
având în subordine Centrul de Instruc ie 
Naval  Mangalia i Divizionul Nave 

coal . Obiectivul fundamental al 
colii de Aplica ie este de a perfec iona 

preg tirea profesional i specializarea 
cadrelor militare i a personalului civil din 
For ele Navale prin cursuri de carier i
de nivel, precum i formarea ofi erilor în 
rezerv  pentru For ele Navale. Pentru 
îndeplinirea obiectivelor generale, 

coala de Aplica ie a For elor Navale are 
competen a de a organiza i desf ura 
cursuri de carier i cursuri de nivel. 

coala de Aplica ie a For elor Navale 
este structurat  pe domenii de activitate, 
având în compunere Biroul reglement ri 
în arm , Biroul standarde i dezvoltare 
în arm , Catedra de tactic , armament 
i echipamente navale, Biroul Cursuri i
coala de Ofi eri în Rezerv .

Centrul de Instruc ie Mangalia este 
destinat preg tirii militarilor angaja i
pe baz  de contract prin organizarea 
cursurilor de formare i a cursurilor de 
formare i preg tire avansat .

Astfel, dup  110 ani de la înfiin area 
colii Sublocotenen ilor de Marin ,

perfec ionarea preg tirii ofi erilor în 
cadrul For elor Navale se continu  în 
cadrul colii de Aplica ie din subordinea 
Academiei Navale „Mircea cel B trân”, 
într-o concep ie unitar i integratoare, 
care are la baz , atât tradi iile 
înv mântului superior tehnic de marin ,
cât i exigen ele impuse de standardele 
NATO.
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sovietice, comanda i serviciile institu iei
au func ionat în cl direa Bursei din port, 
iar activitatea didactic  s-a desf urat
la bordul navei coal Mircea. coala
Naval  a început cursurile în ziua de 3 
noiembrie 1947, la bordul navei coal
Mircea. În ziua de 30 aprilie 1948, 

coala Naval  s-a mutat de la Mircea
în localul fostei coli de Submai tri
din str. Mircea cel B trân. Din toamna 
anului 1948, coala a preg tit ofi eri i
pentru Marina gr nicereasc .

La 15 noiembrie 1948 s-au deschis 
cursurile cu cele trei coli: coala
de Mai tri Tehnici - 75 elevi; coala
Preg titoare de Ofi eri - 136 elevi i

coala Special , promo ia 1945 - 18 
elevi.

La începutul anului 1949, colile
Marinei Militare au revenit în subordinea 
Comandamentului Marinei Militare, 
func ionând ca o simpl  unitate în 
localul colii de Mai tri de Marin i la 
nava coal Mircea.

Dup  1950, perfec ionarea preg tirii
ofi erilor a fost organizat  prin cursuri 
de calificare i perfec ionare.

Pentru absolven ii Academiei 

Militare, în baza Decretului nr. 
1037/1968 i a Legii nr. 2/1971, s-au 
organizat cursuri postacademice.

Din anii ’50 s-a reluat practica 
preg tirii ofi erilor de marin  în 
str in tate, optându-se îns  pentru 

coala Militar  Superioar  de Marin ,
Academiile Militare „Krîlov”, „K.E. 
Voro ilov” i Academia Tehnic  din 
U.R.S.S.

Facultatea de Comand ,
Stat Major i Tehnic  Militar
(1990-1996)

În baza Hot rârii Guvernului nr. 
406/23.06.1990, în cadrul Academiei 
Navale „Mircea cel B trân” a luat fiin
Facultatea de Comand , Stat Major i
Tehnic  Militar , care a cunoscut dou
perioade distincte: 1990-1996 i 1997-
2002.

Pentru anul universitar 1990-1991 
s-a organizat concursul de admitere la 
specialitatea Comand i stat major, cu 
durata de 3 ani, ulterior redus  la doi 
ani i jum tate.

Dup  1992, perioada studiilor 
s-a stabilit diferen iat: doi ani la 
comand i stat major i trei ani la 
automatizarea conducerii ac iunilor
de lupt . La 1 octombrie 1993 a luat 
fiin i grupa pentru cea de-a doua 
specializare. Facultatea a dat patru 
promo ii la comand i stat major 
i una la automatizarea conducerii 

ac iunilor de lupt , câte 12 absolven i
pe serie. De asemenea, în perioada 
1990-1995 facultatea a preg tit prin 
cursuri postacademice de marin i
postuniversitare peste 1000 de ofi eri
din unit ile Marinei Militare sau ale 
altor categorii de for e.

Din anul 1996, specialitatea 
Comand  stat major a fost reintegrat
în structura Universit ii Na ionale de 
Ap rare „Carol I“ din Bucure ti, iar la 

Foto: Marian Mo neagu



e el dintre toţi stropii de culoare şi cum e el dintre toţi stropii de culoare şi cum 
capată scapată sens întregul pentru că există şi ens întregul pentru că există şi 
el pe pânză. Acest lucru s-a întâmplat şi el pe pânză. Acest lucru s-a întâmplat şi 
la Grupul Mass-Media al Forţelor Navale, la Grupul Mass-Media al Forţelor Navale, 
fi ecare dintre cei care formează întregul, fi ecare dintre cei care formează întregul, 
contribuind la a-mi arăta, cu toată contribuind la a-mi arăta, cu toată 
disponibilitatea şi fără reţineri, imaginea disponibilitatea şi fără reţineri, imaginea 
ansamblului din care fac parte. Pentru că ansamblului din care fac parte. Pentru că 
dacă vrei performanţă de la oamenii cu dacă vrei performanţă de la oamenii cu 
care lucrezi, trebuie să le arăţi imaginea care lucrezi, trebuie să le arăţi imaginea 
întregului. întregului. 

Această relaţie cu ceilalţi a presupus Această relaţie cu ceilalţi a presupus 
o serie întreagă de experienţe fără de o serie întreagă de experienţe fără de 
care viaţa mea ar fi  fost mult mai săracă. care viaţa mea ar fi  fost mult mai săracă. 
Astfel, funcţia de redactor pe care o am Astfel, funcţia de redactor pe care o am 
în cadrul Grupului Mass-Media şi care a în cadrul Grupului Mass-Media şi care a 
fost generatoarea unor experienţe unice fost generatoarea unor experienţe unice 
şi memorabile, poate fi  aşezată în jocul şi memorabile, poate fi  aşezată în jocul 
de puzzle al existenţei mele. O piesă de puzzle al existenţei mele. O piesă 
importantă dintr-un puzzle, în lipsa căreia, importantă dintr-un puzzle, în lipsa căreia, 
acesta nu ar fi  ajuns, poate niciodată, acesta nu ar fi  ajuns, poate niciodată, 
să completeze şi să desăvârşească o să completeze şi să desăvârşească o 
experienţă de viaţă. experienţă de viaţă. 

Totul în noi şi în jurul nostru e schimbare. Totul în noi şi în jurul nostru e schimbare. 
Frunza, piatra pe care calc, oamenii care Frunza, piatra pe care calc, oamenii care 
îmi traversează drumul sunt mereu altfel îmi traversează drumul sunt mereu altfel 
sau mereu alţii. Azi nu mai sunt ceea ce am sau mereu alţii. Azi nu mai sunt ceea ce am 
fost ieri, mâine cu certitudine voi fi  alta. fost ieri, mâine cu certitudine voi fi  alta. 
Cu munca se întâmplă la fel. Evoluăm alături Cu munca se întâmplă la fel. Evoluăm alături 
de ceilalţi, trăind cu fi ecare zi, experienţe de ceilalţi, trăind cu fi ecare zi, experienţe 
noi, unice prinnoi, unice prin consiste consistenţa lor, care ne nţa lor, care ne 
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S-au adunat multe întâmplări şi impresii. S-au adunat multe întâmplări şi impresii. 
Li se poate spune experienţă. Dincolo Li se poate spune experienţă. Dincolo 
de emoţia inerentă unui debut, am avut de emoţia inerentă unui debut, am avut 
destule momente de mulţumire, pe care destule momente de mulţumire, pe care 
doar acum, la câteva luni distanţă, le pot doar acum, la câteva luni distanţă, le pot 
savura complet. Într-un miez de zi cu soare savura complet. Într-un miez de zi cu soare 
cu dinţi, am ajuns la Grupul Mass-Media, cu dinţi, am ajuns la Grupul Mass-Media, 
pentru a susţine, examenul vieţii mele (aşa pentru a susţine, examenul vieţii mele (aşa 
l-am considerat atunci şi aşa a rămas până l-am considerat atunci şi aşa a rămas până 
în acest moment în care încerc să scriu în acest moment în care încerc să scriu 
câteva rânduri care să refl ecte cât de câteva rânduri care să refl ecte cât de 
important a fost şi este primul loc de muncă important a fost şi este primul loc de muncă 
din viaţa unui om, din viaţa mea). Şi, pentru din viaţa unui om, din viaţa mea). Şi, pentru 
a exprima mai bine în cuvinte impresiile a exprima mai bine în cuvinte impresiile 
adunate de pe urma celor zece luni de adunate de pe urma celor zece luni de 
muncă, aş începe cu o comparaţie, poate muncă, aş începe cu o comparaţie, poate 
nu dintre cele mai inspirate, dar în care, cu nu dintre cele mai inspirate, dar în care, cu 
siguranţă, se afl ă sensul experienţei mele siguranţă, se afl ă sensul experienţei mele 
la Grupul Mass-Media al Forţelor Navale. O la Grupul Mass-Media al Forţelor Navale. O 
comparaţie cu o galerie de artă plastică.comparaţie cu o galerie de artă plastică.

 Linişte, freamăt, trăiri, sentimente,  Linişte, freamăt, trăiri, sentimente, 
metamorfoze şi culoare... În faţa tabloului, metamorfoze şi culoare... În faţa tabloului, 
eu, spectatorul. O pată mică şi albă de eu, spectatorul. O pată mică şi albă de 
culoare, iar petele din jur, ceilalţi membri culoare, iar petele din jur, ceilalţi membri 
ai echipajului, în corabie. În zare se disting ai echipajului, în corabie. În zare se disting 
sclipirile vagi ale farului. Acela e portul. sclipirile vagi ale farului. Acela e portul. 
Acolo trebuie sa ajungem. Am urcat în Acolo trebuie sa ajungem. Am urcat în 
corabie şi din acel moment am vrut să corabie şi din acel moment am vrut să 
ştiu de ce s-a ales ruta aceasta şi nu ştiu de ce s-a ales ruta aceasta şi nu 
alta, cu ce viteză se vâsleşte, ce riscuri alta, cu ce viteză se vâsleşte, ce riscuri 
sunt anticipate şi, mai ales, care e portul sunt anticipate şi, mai ales, care e portul 
unde se va arunca ancora. Important era unde se va arunca ancora. Important era 
ca eu şi echipajul media să avem aceeaşi ca eu şi echipajul media să avem aceeaşi 
destinaţie. Altfel, aş fi  vâslit în contra-timp, destinaţie. Altfel, aş fi  vâslit în contra-timp, 
fără să am speranţa că voi avansa, sau fără să am speranţa că voi avansa, sau 
aş fi  căzut pe gânduri în mijlocul furtunii, aş fi  căzut pe gânduri în mijlocul furtunii, 
tocmai atunci când ceilalţi şi-ar fi  dorit să tocmai atunci când ceilalţi şi-ar fi  dorit să 
continuăm călătoria.continuăm călătoria.

Oamenii, alături de care îmi petrec Oamenii, alături de care îmi petrec 
aproape tot timpul, mi-au arătat că energia aproape tot timpul, mi-au arătat că energia 
mea e picătura de care e nevoie ca să mea e picătura de care e nevoie ca să 
ajungem la destinaţie. În urma acestei ajungem la destinaţie. În urma acestei 
experienţe, am reuşit să mă situez, alături experienţe, am reuşit să mă situez, alături 
de munca mea, într-un context. M-am de munca mea, într-un context. M-am 
îndepărtat puţin de pictură şi am înţeles îndepărtat puţin de pictură şi am înţeles 
că din acel moment aveam o misiune pe că din acel moment aveam o misiune pe 
care trebuia să mi-o asum. Şi atunci am care trebuia să mi-o asum. Şi atunci am 
început să respir odată cu ceilalţi şi să început să respir odată cu ceilalţi şi să 
vâslesc în consens. vâslesc în consens. 

Dacă vrei să-ţi iasă o operă adevărată, Dacă vrei să-ţi iasă o operă adevărată, 
arată-i omului imaginea de ansamblu, care arată-i omului imaginea de ansamblu, care 

completează existenţa, mereu altfel, completează existenţa, mereu altfel, 
mereu altele. Pe unii dintre noi schimbarea mereu altele. Pe unii dintre noi schimbarea 
ne găseşte, de multe ori, nepregătiţi, dar ne găseşte, de multe ori, nepregătiţi, dar 
dispuşi să o acceptăm, pentru că, vedeţi dispuşi să o acceptăm, pentru că, vedeţi 
dumneavoastră, problema nu e niciodată dumneavoastră, problema nu e niciodată 
la noi, ci, întotdeauna la ceilalţi…, la mine, la noi, ci, întotdeauna la ceilalţi…, la mine, 
însă, a fost altfel. Şi acest lucru a fost însă, a fost altfel. Şi acest lucru a fost 
posibil datorită şansei pe care am avut-posibil datorită şansei pe care am avut-
o, aceea de a lucra în presa militară. Şi o, aceea de a lucra în presa militară. Şi 
de ce altfel? Simplu. Pentru că nimic nu de ce altfel? Simplu. Pentru că nimic nu 
este mai plăcut, mai frumos, mai plin de este mai plăcut, mai frumos, mai plin de 
sens şi esenţă, decât atunci când lucrezi sens şi esenţă, decât atunci când lucrezi 
cu sufl etul. cu sufl etul. 

Satisfacţia profesională este atitudinea Satisfacţia profesională este atitudinea 
noastră faţă de muncă. Şi cum munca noastră faţă de muncă. Şi cum munca 
are numeroase aspecte, şi satisfacţia se are numeroase aspecte, şi satisfacţia se 
manifestă diferit. Oricine şi-ar dori un loc manifestă diferit. Oricine şi-ar dori un loc 
de muncă ideal care implicit i-ar aduce de muncă ideal care implicit i-ar aduce 
note mari la toate capitolele: să îi placă note mari la toate capitolele: să îi placă 
ceea ce face, să fi e promovat imediat ce-şi ceea ce face, să fi e promovat imediat ce-şi 
realizează obiectivele, să se bucure de realizează obiectivele, să se bucure de 
recunoaşterea meritelor, să lucreze într-un recunoaşterea meritelor, să lucreze într-un 
mediu modern, să se înţeleagă extraordinar mediu modern, să se înţeleagă extraordinar 
cu şeful, iar colegii să fi e tot atâţia prieteni cu şeful, iar colegii să fi e tot atâţia prieteni 
pentru el. Un loc de muncă ideal, am spus şi pentru el. Un loc de muncă ideal, am spus şi 
poate că unii, în realitate, nu ştiu să existe poate că unii, în realitate, nu ştiu să existe 
un asemenea loc. Eu ştiu însă că răspunsul un asemenea loc. Eu ştiu însă că răspunsul 
nostru la ceea ce oferă realitatea locului nostru la ceea ce oferă realitatea locului 
de muncă este o experienţă personală, de muncă este o experienţă personală, 
pentru că şi bucuria lucrului bine făcut şi pentru că şi bucuria lucrului bine făcut şi 
aprecierea colegilor depind de felul cum aprecierea colegilor depind de felul cum 

Impresii, întâmplări, experienţe de viaţă

Frânturi ... de gând
Olivia BUCIOACĂOlivia BUCIOACĂ Foto: Cristian Sp tariu
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Praznicul Na terii Domnului are 
pentru noi o importan  deosebit ,
fiind s rb toarea familiei, a p rin ilor, a 
bunicilor, a rudelor i în special a copiilor. 
De ce? Na terea Domnului este mai 
u or de în eles. Ne putem da seama 
de în elegerea Na terii Domnului din 
folclorul românesc care este atât de bogat 
i zilele acestea, fiindc  angajeaz  inima 

sincer  a celor mici i în elepciunea celor 
b trâni. Poporul nostru n scut cre tin, a 
p strat ging ia, durerea, îngrijorarea 
Sfintei Familii, a a cum a fost cu dou  mii 
de ani înainte, fiindc  na terea poporului 
român este aproape contemporan  cu 
minunea din Betleem a venirii în lume a 
lui Dumnezeu în trup. Cel mai vechi i mai 

suntem fi ecare dintre noi construiţi, cum ne suntem fi ecare dintre noi construiţi, cum ne 
raportăm faţă de muncă. Altfel, vom resimţi raportăm faţă de muncă. Altfel, vom resimţi 
activitatea ca pe o povară, iar satisfacţia activitatea ca pe o povară, iar satisfacţia 
nu va apărea probabil niciodată. Iar dacă nu va apărea probabil niciodată. Iar dacă 
aceste lucruri nu există, nimic nu te va aceste lucruri nu există, nimic nu te va 
salva de munca pe care n-o iubeşti sau de salva de munca pe care n-o iubeşti sau de 
chinul de a face lucruri care nu-ţi plac. chinul de a face lucruri care nu-ţi plac. 

Soluţia rămâne un loc de muncă Soluţia rămâne un loc de muncă 
potrivit, într-un bun echilibru cu celelalte potrivit, într-un bun echilibru cu celelalte 
surse de împlinire profesională, iar pentru surse de împlinire profesională, iar pentru 
mine soluţia a fost şi este Grupul Mass-mine soluţia a fost şi este Grupul Mass-
Media al Forţelor Navale, poate şi pentru Media al Forţelor Navale, poate şi pentru 
că temperamental, prefer acţiunea şi că temperamental, prefer acţiunea şi 
schimbarea de decor. Rezultatele pe schimbarea de decor. Rezultatele pe 
care le primesc de la locul meu de muncă care le primesc de la locul meu de muncă 
trec prin fi ltrul propriului sistem de valori, trec prin fi ltrul propriului sistem de valori, 
prin sita credinţelor şi principiilor mele prin sita credinţelor şi principiilor mele 

autentic cuvânt al s rb torilor de iarn  este 
Cr ciunul, care înseamn  crea ie nou ,
descoperire, uimire, mirare, însp imântare 
dar i speran , Cel vechi de zile (Danii 
VIII, 13), Creatorul (Facere 1). 

Mo  Cr ciun este o realitate a 
copil riei poporului nostru, un suspin, o 
dorin  vie i o satisfac ie des vâr it ,
un izvor de crea ie literar  cu adânc
sensibilitate, cu gust artistic muzical 
rezumat în colinde, o legitima ie orar
a evenimentului Na terii lui Hristos. 
Pruncii colind tori, înainte de a pleca s
anun e sosirea lui Dumnezeu – întrupat, 
se strâng, în cete, iau iertare unii de la 
al ii i ascult  cu folos, ce se spune de 
Hristos. i astfel, li se deschide orizontul 

evenimentului na terii: Magii steaua 
urm resc, mergând ca s  vad , Îngerii 
din cer privesc, c utând imn de slav  ... 
Ei cred c  Isus este cel ve nic, n scut
din Tat l, este acel Mo  Cr ciun, adic  o 
fa  a bun t ii întruchipat  pe p mânt.

Mesele bogate din aceste zile, 
preg tite cu munc i trud , sunt, 
pe lâng  o r splat i o mul umire a 
sfâr itului de an i o bucurie a începutului 
Noului An. E s rb toare i e joc în casa 
ta acum ... dar sunt bordeie f r  foc i nu 
au Mo  Cr ciun, i acum te las, fii vesel 
de Cr ciun, dar nu uita când e ti voios, 
române s  fii bun... 

MmI Soare BONEA 
Cercul Militar Constan a

de viaţă. Să lucrezi cu oamenii, să scrii de viaţă. Să lucrezi cu oamenii, să scrii 
despre ei şi despre ceea ce fac, să pui despre ei şi despre ceea ce fac, să pui 
sufl et, poate pentru că aşa eşti construit sufl et, poate pentru că aşa eşti construit 
sau poate pentru că pur şi simplu nu poţi sau poate pentru că pur şi simplu nu poţi 
altfel, toate acaltfel, toate acestea te determină să spui estea te determină să spui 
că ai găsit un loc ideal de muncă, un loc că ai găsit un loc ideal de muncă, un loc 
al tău în care să tal tău în care să te identifi ci cu tot şi în e identifi ci cu tot şi în 
tot ceea ce realizezi. Am eliminat cuvântul tot ceea ce realizezi. Am eliminat cuvântul 
„trebuie” din lexicul meu. Îmi fac meseria „trebuie” din lexicul meu. Îmi fac meseria 
de jurnalist, cât pot mai bine, din sufl et. de jurnalist, cât pot mai bine, din sufl et. 
Şi nu pentru că trebuie, ci pentru simplul Şi nu pentru că trebuie, ci pentru simplul 
fapt că aşa simt. De afapt că aşa simt. De aceea, m-am gândit de ceea, m-am gândit de 
o mie de ori înainte să-mi aleg profesia, o mie de ori înainte să-mi aleg profesia, 
adică viitoarea haină de lucru. O haină pe adică viitoarea haină de lucru. O haină pe 
care să-mi placă să o port zilnic, care să-mi care să-mi placă să o port zilnic, care să-mi 
vină bine şi care să mă reprezinte fi del. Şi vină bine şi care să mă reprezinte fi del. Şi 
am găsit-o făam găsit-o fărră să caut prea mult. Pentru ă să caut prea mult. Pentru 

că atunci când simţi că te identifi ci cu un că atunci când simţi că te identifi ci cu un 
anumit lucru, încerci să-l păstrezi cât poţi anumit lucru, încerci să-l păstrezi cât poţi 
mai mult. mai mult. 

Mărturisesc, însă, că am un regret, dar Mărturisesc, însă, că am un regret, dar 
care nu m-a împiedicat nici o secundă să nu care nu m-a împiedicat nici o secundă să nu 
merg mai departe sau să nu realizez ceea merg mai departe sau să nu realizez ceea 
ce îmi propusesem de la început. Şi anume, ce îmi propusesem de la început. Şi anume, 
faptul că va trebui să părăsesc acest grup, faptul că va trebui să părăsesc acest grup, 
în primăvara anului viitor. Un regret care în primăvara anului viitor. Un regret care 
se transformă în fi ecare zi în speranţă. Dar se transformă în fi ecare zi în speranţă. Dar 
mai rămâne un lucru esenţial, mai presus de mai rămâne un lucru esenţial, mai presus de 
orgoliul unicităţii noastre, cred că trebuie orgoliul unicităţii noastre, cred că trebuie 
să stea să stea mândria de a fi  lăsat urme, satisfacţia mândria de a fi  lăsat urme, satisfacţia 
că succesorul va fi  găsit în poziţia noastră că succesorul va fi  găsit în poziţia noastră 
un loc bun de construcţie mai departe. Toţi un loc bun de construcţie mai departe. Toţi 
vom fi  înlocuiţi, mai devreme sau mai târziu. vom fi  înlocuiţi, mai devreme sau mai târziu. 
Să nu spuneţi că nu aţi ştiut! Important Să nu spuneţi că nu aţi ştiut! Important 
este ceste cum.

A teptându-l pe Mo  Cr\ciun

Foto: Bogdan Dinu



dependente de ea la data tip ririi,
a a cum se vede din reproducerile 
alb-negru al turate. Întrucât ne 
intereseaz  direct, pavilioanele I, 
II i III le reproducem i color, cu 
traducerea între ghilimele a textului 
fran uzesc i cu comentariile noastre 
acolo unde este cazul.

I. Moldova. „Moldova nu are 
marin  de r zboi. Acest pavilion este 
al celor câteva nave comerciale ce au 
armatori în portul Gala i. Pavilionul 
mili iilor Moldovei este format din dou
benzi orizontale de culoare ro ie (sus) 
i albastr i având capul de bour într-

o tij  pe fond alb deasupra hampei, în 
partea superioar  a lancei”.

Cu rare excep ii, articolele i
c r ile de istorie ale Marinei Române 
publicate în ara noastr  nu prezint
i pavilioanele, iar atunci când o fac, 

ilustra iile sunt pu ine i, de regul ,
doar alb-negru. Supunem aten iei
cititorilor, în ordine cronologic ,
pavilioanele navale române ti care 
apar în lucr ri publicate peste hotare 
începând din 1858. 

1. Albumul pavilioanelor, ghidoanelor 
i flamurilor tuturor puterilor maritime, 

completat cu texte de M.A. Le Gras, ... 
, Paris, 1858.

Plan ele prezentate în acest 
album, sunt dedicate Turciei i rilor

Aprecierea performan elor profesionale ale multor ofi eri de marin  este frecvent asociat  cu recunoa terea unanim
a virtu ilor morale i spiritului civic ale acestora, care reconfirm  peste ani demnitatea statutului social i prestan a
cadrelor militare. Este i cazul comandorului în rezerv  Nicolae tefan, declarat în toamna acestui an cet ean de onoare 

al comunei natale Tufeni, jude ul Olt. În discursul 
de acordare a acestui onorant statut pentru un 
fiu al satului care a slujit Marina Român  timp de 
42 de ani, primarul Eugen otae a eviden iat atât 
cariera de excep ie, cât i contribu ia notabil  a 
comandorului (r) Nicolae tefan la promovarea în 
spa iul na ional a trecutului istoric al comunei Tufeni 
i a profilului social i cultural al acestei str vechi

a ez ri rurale. C ldura i respectul cu care a fost 
întîmpinat la Prim ria Tufeni i reîntâlnirea cu 
cons tenii i-au prilejuit comandorului (r) Nicolae 

tefan petrecerea unor clipe de neuitat în compania 
celor pentru care Armata Român  a fost, este i va 
fi mereu o institu ie de prim rang i principalul garant 
al securit ii i prosperit ii societ ii române ti.
(M.M.)
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II. Samos. „Navele de comer  ale 
principatului Samos poart  acest 
pavilion la pupa”. 

Între 1854 i 1858, insula a fost 
cârmuit  de diplomatul român Ion 
Ghica (1816-1897), numit „bei de 
Samos” (Nota autorului)

III. Valahia. ( ara Româneasc ). 
„Navele de comer  ale principatului 
Valahiei poart  acest pavilion la 
pupa.”

NOT . Autorul mul ume te 
domnului Reinhart Schmelzkopf, 
editorul revistei germane de istorie 
naval Strandgut, pentru materialele 
documentare pe care i le-a pus la 
dispozi ie. 

VECHI PAVILIOANE NAVALE 
ROMÂNE TI ÎN LUCR|RI STR|INE
Comandor (r) Neculai P DURARIU

La Editura Cartea Universitar  din Bucure ti a v zut lumina tiparului 
lucrarea „Constan a – port interna ional. Comer ul exterior al 
României prin portul Constan a. 1878-1939”, purtând semn tura
doamnei dr. Mariana Cojoc. Actualmente conferen iar universitar dr. 
la Facultatea de Jurnalistic  a Universit ii ,,Ovidius” din Constan a,
autoarea are exerci iul cercet rii tiin ifice aprofundat în anii petrecu i,
cu real  eficien , ca muzeograf la Muzeul Marinei Române, acolo 
unde s-a distins atât prin abordarea minu ioas  a istoriei navale, prin 
contribu ia notabil  la reu ita unor manifest ri tiin ifice cu participare 
interna ional , cât i printr-o activitate publicistic i editorial  prolific .
Prin urmare, i teza de doctorat pe care a publicat-o sub acest titlu 
reprezint , de departe, cea mai avizat i exigent  abordare a 

istoricului portului Constan a dup  1990. A a cum subliniaz  în Cuvânt înainte prof. univ. 
dr. Constantin Bu e, „Autoarea a valorificat cu discern mânt contribu iile predecesorilor în 
ceea ce prive te istoria Dobrogei, Constan ei, comer ului exterior etc., a utilizat cu pricepere 
multitudinea de documente publicate i, mai ales, a adus la lumin i lansat în circuitul 
tiin ific o cantitate considerabil  de date i informa ii de arhiv  inedite. Lucrarea este 

impecabil  din punct de vedere al scriiturii, respect i îndepline te criteriile care stau la 
baza unei cercet ri istoriografice serioase, constituie, în concluzie, o contribu ie tiin ific
remarcabil  asupra unei problematici importante din istoria modern i contemporan  a 
României.” În cele cinci capitole sunt am nun it analizate i argumentate cu date statistice 
dezvoltarea ora ului-port Constan a i comer ul exterior al României prin principala poart
maritim  a rii între 1878-1914, evolu ia i activitatea portului în timpul primului r zboi
mondial, comer ul exterior în perioada 1919-1928, efectele crizei economice dintre anii 
1929-1933 i comer ul exterior în perioada 1934-1939. Documentele i plan ele anexate 
certific  deopotriv  atât maniera elevat  de abordare a unei problematici atât de vaste cât 
i diversitatea i originalitatea surselor investigate i exemplar valorificate.  (M.M.)

V  semnal m apari ia primului num r al Almanahului For elor Navale 
2007, publica ie editat  în premier  de Statul Major al For elor Navale, 
o cuprinz toare i detaliat  radiografie a comandamentelor, marilor 
unit i, unit ilor, structurilor logistice, institu iilor de înv mânt i de 
cultur  din Marina Militar . Realizat  în condi ii grafice excelente de 
c tre Centrul Tehnic Editorial al Armatei, lucrarea este coordonat
i prefa at  de amiralul dr. Gheorghe Marin, eful Statului Major 

General i va fi urmat  de o edi ie în limba englez . Din con inutul
dens în informa ii i bogat ilustrat al primului almanah al marinarilor 
militari v  recomand m Istoricul Marinei Militare Române, Rolul, 
misiunile i Structura actual  a For elor Navale, Restructurarea i
profesionalizarea în domeniul resurselor umane. De asemenea, 
sunt prezentate informa ii la zi despre înv mântul i intruc ia în 
cadrul For elor Navale, participarea acestora la ac iuni interna ionale, programele majore 
de înzestrare, uniformele For elor Navale, precum i însemnele heraldice ale unit ilor
de marin . Din cele 138 de pagini ale Almanahului For elor Navale 2007 nu puteau s
lipseasc  Muzeul Marinei Române i evident, Grupul Mass-Media al For elor Navale. 
Almanahul For elor Navale 2007 v  st  la dispozi ie i pe Internet la adresa www.fortele-
navale.ro. (M.M.)

Vineri, 3 noiembrie 2006, filiala Constan a a Ligii Navale Române a 
s rb torit împlinirea a 15 ani de la reapari ia revistei Marea Noastr .
Ap rut  în urm  cu 75 de ani la Bucure ti, România Maritim i Fluvial
a fost organul de pres  al Ligii Navale Române pân  la desfiin area 
abuziv  a acesteia, în anul 1950. În anul 1934 i-a schimbat denumirea 
în Marea Noastr i împreun  cu suplimentul Marea Noastr  pentru 
Tineret a promovat o ampl  campanie de sensibilizare a opiniei 
publice cu scopul ap r rii intereselor pe ap  ale României i dezvolt rii 
con tiin ei maritime a românilor. Dup  reînfiin area Ligii Navale 
Române, publica ia i-a reluat activitatea începând din anul 1991, primul 
redactor ef al noii serii fiind contraamiralul de flotil  în retragere Petre 
Zamfir, veteran de r zboi. Participan ii la adunarea festiv  consacrat

acestui important moment aniversar din via a presei dobrogene au remarcat diversitatea ariei 
tematice abordate cu profesionalism i pasiune de numero i speciali ti din toate domeniile 
conexe naviga iei, activit ilor portuare, înv mântului de marin i ecologiei marine, precum 
i valoarea documentar  a dezbaterilor g zduite num r de num r în paginile revistei, evaluate 

drept pre ioase instrumente de lucru i baze de date pentru genera iile viitoare. Sus in torii 
voluntari i colaboratorii fideli au fost r spl ti i cu diplome de onoare de c tre viceamiralul (r) ing. 
Ilie tefan i contraamiralul (r) Petre George, actualul redactor ef al revistei Marea Noastr .
(M.M.)
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În acest num r de revist  am c utat în arhiva 
noastr  pentru a vedea ce se întâmpla 
în For ele Navale în lunile noiembrie i
decembrie i modul cum erau redate 
evenimentele în paginile publica iei noastre. 
Pentru mai multe detalii se poate accesa i
www.fortele-navale.ro.

MARINA ROMÂN  ÎN TIMP

Acum 10 ani, nr.43 (decembrie) 
1996. 1 Decembrie – Ziua 
Na ional  a României era 
evenimentul principal care i
deschidea revista. Semnalam 
în rubrica „Oamenii b trânului 
fluviu”, aplica ia cu trupe i
trageri reale a Brig zii Fluviale 
Maritime Tulcea, desf urat  în 
poligonul amenajat la Sfântu Gheorghe. Centrul 
de scafandri împlinea 20 de ani de la înfiin are, 
prilej pentru noi de a trece în revist  principalele 
momente care au marcat evolu ia acestei mari 
unit i. La rubrica „Vivat Academia” v  prezentam 
un interviu cu dl. comandor Filaret Sântion, profesor 
în Academia Naval  „Mircea cel B trân”, despre 
stagiul de practic  efectuat de ase studen i ai 
academiei, pe nava- coal  italian San Giusto. În 
rubrica „Oaspe i în Marina Militar ” aminteam vizitele 
ambasadorului Israelului, Excelen a Sa, domnul 
Avraham Millo i delega iei germane a Academiei 
Navale Murwik, în România. Continuam „Periplul 
Navei Militare Midia în jurul Europei (IX)” i încheiam 
cu „Nout i din flotele maritime militare ale lumii”.

Acum 5 ani, nr.84, noiembrie 
2001. Dup  mai mult de doi 
ani de eforturi diplomatice, 
BLACKSEAFOR devenea 
realitate. Revenirea corvetei 
Cam. Horia Macellariu,  în portul 
Mangalia, dup  participarea 
la prima activare a Grup rii, a 
fost intens mediatizat  în ar i reflectat
i în paginile revistei noastre, la rubrica „Ecouri la 

BLACKSEAFOR. Reprezentare diplomatic i
militar  de succes a României de c tre corveta Cam. 
Horia Macelariu”. V  prezentam, într-o „Incursiune la 
Babadag”, asaltul infanteri tilor români în exerci iul 
româno-italian desf urat la BIM. Relatam despre 
participarea ofi erilor dragoarelor de baz  de la 
Divizionului de Nave Minare-Deminare, ca i
observatori, la exerci iul multina ional OPEN SPIRIT 
2001, desf urat în Estonia, prezentam în articolul 
„Lupt  naval  pe Dun re”, tragerile de lupt  reale 
ale navelor Flotilei Fluviale, în poligonul temporar de 
la Sfântu Gheorghe i continuam serialul „Odiseea 
navei- coal Constan a” ajuns deja la episodul III, sub 
semn tura actualului redactor ef al GMMFN. 

Acum 2 ani, nr.103(6)/2004).
„Eveniment”, fregata Regele
Ferdinand se întorcea 
din Marea Britanie dup
o perioad  de preg tire
intens , iar avizoul francez 
EV Jacoubet f cea escal
la Constan a, într-o vizit
de reprezentare în Marea Neagr .
Despre cum va evolua politica Statelor Unite fa
de România, i alte subiecte sensibile aflam într-
un interviu realizat în exclusivitate cu ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii în România, Excelen a
Sa Jack Dyer Crouch II. Relatam despre cea 
mai important  descoperire submers  din ultimii 
15 ani, recuperarea de c tre scafandrii militari 
români a vestigiilor istorice din Marea Neagr i
prezentam reforma structural  a For elor Navale, 
în rubrica „Pavilion NATO”. (O.B.)

Apari]ii editoriale

Semnal



Orizontal: 1) Vestit general roman, care, atunci când a p it pe p mântul Egiptului 
a spus: „Alea jacta Est” („Zarurile au fost aruncate”) – Vestit pirat ce bântuia prin 
apele din jurul insulei Madagascar cu nava „Fancy” (Ciudata) i care- i luase 
porecla „Long Ben” (Ben Lunganul) pentru a-i induce pe adversari în eroare, 
întrucât era scund (Henry). 2) Unelte ca ni te l nci, din bare metalice i cu vârfuri 
metalice, ca o s geat , prinse cu frânghii lungi i groase, pentru vânarea balenelor 
– În fior! 3) Ie it din ritm! – Litere tipografice. 4) M sur  din mare! – Val, talaz. 
5) Indic  la busol  – Divinitate roman , protector al începutului i sfâr itului. 6) A 
sp la la vâsla i! – Vechi certificat de studii, în fizic , chimie i naturale din Fran a
– Platform  de construit i reparat nave în port. 7) Apt  pentru a încheia un contract 
de munc  naval cu un armator – Poftim la caren ! 8) Cum s-a soldat scufundarea 
pachebotului „Titanic” în anul 1912, în care au murit 1500 de oameni – Aiurit, cum 
a fost considerat piratul englez Francis Drake, când a traversat Oceanul Atlantic 
în decembrie 1577. 9) Una din fecioarele ce o slujeau pe frumoasa MENGLOD 
(Pa nica) – Argiloas . 10) Zborul agitat al albinelor – Golf al M rii Mediterane, pe 
coasta de sud a Fran ei, la vest de delta Ronului. 11) Aronj i Kheyr,doi pira i fra i, 
denumi i „spaima m rilor”.

Vertical: 1) Din aceast ar  asiatic , au plecat pe m rile Sudului, pira ii „doamnei 
Wong” – Ca un pirat. 2) În cea ! – F clie în mijloc! – Mic  insul  în Indonezia. 3) 
Zer! – A (se) strica nava. 4) Veneau cu ap  – În nav ! – Troliu la început! 5) Menire 
pe care o aveau pura ii în acapararea navelor pline cu bog ii – Aplecat în stânga! 
– ine cercelul piratului. 6) Abis, h u de ap . 7) Tenis pe centru! – Pescuit. 8) 
Frumuse e ie it  din spuma m rii – În partea opus . 9) Ben...f r  cap! (zeul m rii) 
– Nimf  din Maria Ro ie ce-i preschimba pe cei ce-o vizitau în pe ti i s -i ob in
favorurile. 10) În brie! – „Tiranul din Sicilia, cel care ori de câte ori i se golea visteria, 
organiza expedi ii de jaf împotriva bogatelor coaste ale Etruriei. 11) Ambarca ie cu 
doi arbori, pentru pesciut – Mus.

Dic ionar: PCN, EIR, LION, RIOB, NAIS.
                                                                                                Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din num rul trecut, NAVALA:
Orizontal: 1) CUIRASAT – LA. 2) RESAC – LACOM. 3) UD – MAHONA – A. 4) C – NAC – ICTER. 5) IMA – IN – UATA. 6) SAULE – ARMAT. 7) 
ARCA – PRIAM. 8) TRIREMA – RBA. 9) O – TSCD – MARI. 10) RA – ER – FENEC. 11) CINURI – EUE.  
Vertical: 1) CRUCISATOR. 2) UED – MARR – AC. 3) IS – NAUCIT – I. 4) RAMA – LARSEN. 5) ACACIE – ECRU. 6) S – H – N – PMD – R. 7) ALOI 
– ARA – FI. 8) TANCURI – ME. 9) CATAMARANE. 10) LO – ETAMBREU. 11) AMARAT – AICE.
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LUPII M|RILOR

Grupul Mass-Media al For elor Navale (GMMFN) contribuie 
prin mijloace specifice la îndeplinirea obiectivelor de imagine 
public , informare intern  a personalului i realizare a 
transparen ei activit ilor For elor Navale. Reamintim cititorilor 
revistei Marina Român , c  Grupul Mass-Media al For elor 
Navale realizeaz  pe lâng  aceast  revist , emisiunile de radio 
i televiziune Scutul Dobrogei. Emisiunea de televiziune Scutul 

Dobrogei, poate fi urm rit  o dat  la dou  s pt mâni, duminic
în intervalul 08.00 – 08.30 i în reluare, mar i în intervalul 16.30-
17.00 i joi între 00.00-00.30 pe postul TV Neptun. Emisiunea 
sapt mânal  de radio, Scutul Dobrogei, cu durata de 15 minute 
este difuzat  pe postul Radio Constan a, miercuri de la 11.10. V
inform m i pe aceast  cale, c  pute i g si produsele Grupului 
Mass-Media al For elor Navale i pe Internet, la adresa www.
fortele-navale.ro. Revista Marina Român , al turi de emisiunile 
radio i de televiziune Scutul Dobrogei, vor c uta s  r mân  în 
continuare o oglind  fidel  a activit ii desf urate de For ele 
Navale, o stare de spirit a marinarului român. (M.E.)

Cu ocaza sfintelor s rb tori ale Na terii Domnului 
i Anului Nou Grupul Mass-Media al For elor Navale v

adreseaz  dumneavoastr , colaboratorilor no tri fideli, 
cititorilor revistei Marina Român , ascult torilor i
telespectatorilor emisiunilor Scutul Dobrogei, precum i
celor dragi mult  s n tate, fericire i împlinirea tuturor 
aspira iilor. 

Fie ca Noul An 2007 s  v  aduc  noroc i prosperitate, 
fericire deplin i împliniri profesionale.

LA MUL I ANI!

Preciz\ri editoriale
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    16 noiembrie 2006, corveta 
Cam Eusta iu Sebastian.
Sosirea în portul Izmir unde s-au 
concentrat navele participante la 
exerci iul D GU AKDENIZ 2006. În 
fundal fregata turc Goksu.

Foto: Bogdan DINU

Ochiul Flotei 

18 noiembrie 2006, corveta 
Cam Eusta iu Sebastian, 
Marea Egee.
Instantaneu de pe puntea de 
comand  din timpul unui exerci iu 
de interogare a unei nave suspecte, 
rol jucat de corveta noastr .
În prim-plan c pitanul Ioan Negru 
ofi er cu opera iile.

Foto: Bogdan DINU

21 octombrie 2006, fregata

,

.

Regele Ferdinand portul militar
Constanþa
Ziua Porþilor Deschise s-a
dovedit interesantã pentru cei
mai mici aspiranþi la o carierã
în marinã.

Foto: Codruþ BURDUJAN

2 noiembrie 2006,
exerciþiul EUXIN,

Marea Neagrã.

NSSL

Constanþa,

RHIB-ul fregatei

aju

Regele Ferdinand

tând la eliberarea ancorei de o

parâmã metalicã.

Foto: Bogdan DINU

5 noiembrie 2006, dragorul maritim

.

Lt. Dimitrie Nicolescu, portul militar
Constanþa
M.m. V Doina Cotoran la plecarea
la exerciþiul TURKISH MINEX 06.

Foto: Marian MOªNEAGU

17 octombrie 2006, fregata

, Marea Meditera .Regina Maria nã
MmI Eugen Frangeti

.

, ºeful de
echipaj, urmãrind încheierea

manevrei de realimentare pe mare,
desfãºuratã cu tancul Prometeus

Foto: Florin POPOACÃ

4 decembrie

.

2006, portul

militar Constanþa

În aºteptarea fregatei
Regina Maria.

Foto: Codruþ BURDUJAN
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