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„Regina Maria“ I



8 iunie 2007, un aerodrom militar.
Mm II Bogdan Isac, scafandru,

după încă un salt reuşit cu paraşuta.

Foto: Bogdan DINU.

Studierea hărţii pentru stabilirea
traseului de deplasare al plutonului
de cercetare din cadrul Batalionului
de Infanterie Marină.

Foto: Bogdan DINU.

23 mai 2007,
.
raionul Niculiţel,

judeţul Tulcea

Mm II Mihai Olteanu (dreapta) şi SGV
Valentin Trifan, din echipa de acţiune
la elicopter, aşteptând o nouă secvenţă

timpul exerciţiului de VERTREP.în

Foto: Mihai EGOROV.

13 mai 2007, fregata ,
Marea Egee.

Regina Maria

Cadeţii de pe NS Mircea, prinzându-şi
centurile de siguranţă înaintea urcării
în arboradă.

Foto: Mihaela ZABOLODNI.

12 iunie 2007, ,
Mar .

Nava Şcoală
ea Neagră

Mircea
Pregătirea scafandrilor de mare
adâncime pentru o nouă misiune.

Foto: Bogdan DINU.

4 iunie 2007,
.

Lacul Vidraru,
judeţulArgeş

Axiox, pe timpul exeerci iului de realimentare pe mare.

12 iunie 2007, 
Portul Militar Constan a.

Exerci iu de ambarcare a minelor 
la navele Divizionului 146 

Nave Minare-Deminare

Foto: Soare BONEA.

3 iunie 2007, Portul Militar Constan a.
Contraamiralul de flotil  Mircea Rusm nic ,

comandantul Flotei, felicitând echipajele 
navelor la plecarea spre raionul exerci iului

„MCM LIVEX ANDROMEDA 07”.

Foto: Soare BONEA

14 mai 2007, fregata 
Regina Maria, Marea Egee, 
exerci iul NIRIIS 07
Mm III George Negru , men inând
leg tura radio cu cei de pe tancul 
HS Axiox, pe timpul exerci iului
de realimentare pe mare.

Foto: Mihai EGOROV.
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Editorial

În aceast  var  se împlinesc 
125 de ani de la intrarea în serviciul 
Marinei Române a primei nave- coal
române ti, bricul Mircea, construit
în glorioasa tradi ie englezeasc  a 
descenden ilor intrepridului amiral 
Horatio Nelson. Cu ocazia botezului, 
Ion Ghica, ministrul României la 
Londra i bei de Samos, i-a prezis: 
„Fac  cerul ca prima, fericita c l torie
a lui «Mircea» pe marea cea mai 
periculoas  s  fie de bun augur 
i s  deschid  României o er  de 

ac iune asupra m rilor. Urez tinerilor 
argonau i ... un viitor glorios”. Se 
împlinea astfel visul viitorilor aspiran i
la gloria m rilor i oceanelor lumii, 
preg ti i pe malul Dun rii, la iglina, 
în cadrul colii Copiilor de Marin
de la Gala i, de a cutreiera ei în i i
Oceanul Planetar întru împlinirea 
voca iei de navigatori a p mântenilor 
lui Mircea cel B trân, tefan cel Mare 
sau Alexandru Ioan Cuza.

i profe ia s-a împlinit.
În 1892, întâiul Mircea avea s  fie 

ambasadorul României la serb rile 
columbiene de la Genova, unde 
una din b rcile sale a surclasat 
ambarca iunile flotelor lumii. În 1895, 
împreun  cu cruci torul Elisabeta,
a f cut înconjurul Europei, pentru 
a participa la serb rile ocazionate 
de inaugurarea Canalului Kiel, prilej 
de a face „o eficace propagand
na ional ” i „o frumoas  instruc ie 
a marinarilor”.

Supravie uitor al primului r zboi 
mondial i al furtunii din 20-23 mai 
1888, Mircea - decorat cu Medalia 
„Meritul Maritim” - a fost scos din 
serviciu, urmând s  d inuie în istoria 
naval  na ional , la propunerea Ligii 
Navale Române, ca nav -muzeu. La 
17 mai 1939, veteranul valurilor a 
predat tafeta actualei nave- coal
Mircea. La 16 aprilie 1944, Mircea I
a fost incendiat de o bomb i a ars 
ca o tor , la Gala i, r m i ele sale 
fiind înghi ite de apele Dun rii.

BRANDUL ,,MIRCEA”
Nici Mircea II nu a fost ocolit de 

primejdii. Arestat abuziv de trupele 
sovietice la sfâr itul lunii august 1944, 
a fost exilat la Odessa. Retrocedat la 
27 mai 1946, Mircea a supravie uit 
furtunilor din 1951, 1953 i 1965 din 
Marea Neagr i din Golful Biscaya, 
a efectuat dou  traversade ale 
Oceanului Atlantic în drum spre cele 
dou  Americi i a însumat în paginile 
jurnalelor sale de bord aproape 30 de 
voiaje interna ionale.

Mar i, 19 iunie 2007, Mircea s-a 
lansat, pentru 52 de zile, într-o nou
competi ie cu marea. Având pe puntea 
de comand  unul dintre cei mai 
tineri comandan i din câ i a cunoscut 
vreodat  – c pitan-comandorul 
Gabriel Moise, Mircea - Campionul 
particip  la regata „Tall Ship’s Races 
– Mediteranean Race 2007”. 

De 68 de ani, pentru diploma ia 
naval  româneasc Mircea este cel 
mai longeviv ambasador en titre. Din 
2007, an în care Academia Naval
„Mircea cel B trân” celebreaz  135 de 
ani de înv mânt de marin  în ara
noastr , prin Decizia O.S.I.M. din 4 
mai 2007, Mircea a ob inut certificatul 
de marc  comunitar  european
înregistrat , o premier  pentru For ele 
Navale i Armata României. 

Pentru cei care am fost tolera i
la bordul celebrului velier- coal
drept mu i, ucenici i animatori ai 
velelor în arborad , Mircea reprezint
începutul, botezul ini iatic, amfiteatrul 
primelor relevmente i al naviga iei 
astronomice i neîndoielnic, startul 
în regata marilor performan e. 

Pentru marele public – reprezint
coala curajului, tradi ia, legenda.

 „El a f cut întâi cunoscut lumii, 
pe ap , ara i marina ei  - conchidea 
Jean Bart. A fost un simbol. O 
afirmare a suveranit ii noastre pe 
ap  – «Mircea» era România”.

 Ca i primul bric, pentru lumea 
întreag , de aproape apte decenii, 
Mircea II a fost, este i va fi mereu 
ROMÂNIA.

C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU
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TIRI
din fl otă
În cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o 

în România la invita ia efului Statului Major 
General, amiralul dr. Gheorghe Marin, eful
Statului Major al For elor Armate ale Republicii 
Muntenegru, generalul-locotenent Jovan 
Lak evi  s-a aflat vineri 1 iunie la Constan a.
Dup  întrevederile i schimbul de cadouri 
oficiale, desf urate la Comandamentul 
Flotei,  generalul-locotenent Jovan Lak evi
a vizitat fregata Regina Maria i Nava 

coal Mircea. La bordul fregatei române ti
participante în 2006 la opera ia NATO, ACTIVE 
ENDEAVOUR, oaspetelui muntenegrean i-au 
fost prezentate capabilit ile, aparatura i
sistemele navei, insistându-se pe prezentarea 
metodelor de preg tire a echipajului precum i
a misiunilor pe care nava le-a executat de la 
primirea pavilionului românesc. (M.E.)

În perioada 11-15 iunie militarii Divizionului 88 
Vedete Fluviale au participat la exerci iul cu trupe 
„Donaris 07”. În cadrul exerci iului au fost implicate 
7 vedete fluviale de la Br ila i Tulcea, împreun  cu 
remorcherul fluvial 327 i cazarma plutitoare Timi ,
care a g zduit de altfel i punctul de comand  al 
misiunii; al turi de nave au ac ionat în zon  un pluton 
de cercetare apar inând Batalionului de Infanterie 
Marin i o grup  de cercetare de la Batalionul 528 
Cercetare Br ila, o grup  de scafandri fluviali de la 
Centrul de Scafandri i 2 elicoptere de la Baza 86 
Aerian . Pe parcursul celor patru zile militarii s-au 
antrenat prin activit i specifice dar i prin exerci ii
întrunite de respingere a atacului grupelor de 
cercetare-diversiune, for area trecerii printr-un baraj 
de mine ap rat de inamic i interzicerea p trunderii
navelor inamice printr-un raion minat, controlul 
naviga iei pe fluviu, ap rarea unei tabere de refugia i
i evacuarea personalului necombatant cu navele 
i a r ni ilor cu elicopterul, opera iuni de c utare i

salvare pe fluviu i în zonele adiacente.  (M.S.)
Foto: Bogdan Dinu

Foto: Soare Bonea

Miercuri, 9 mai, în garnizoanele în care 
For ele Navale Române sunt reprezentate, adic
Bucure ti, Constan a, Mangalia, Tulcea, Br ila i
Babadag s-au desf urat ceremonialuri militare 
dedicate Zilei Independen ei de Stat a României 
i Zilei Victoriei Coali iei Na iunilor Unite în 

cel de-al doilea R zboi Mondial. În municipiul 
Constan a, ceremonialurile militare i religioase 
au fost organizate de Comandamentul Flotei. 
Au fost depuse coroane, jerbe i buchete de 
flori, la Monumentul Eroilor Români din Primul 
i al doilea R zboi Mondial în Cimitirul Central 

precum i la Monumentul Independen ei din 
zona Casei de Cultur . La activitate au participat 
reprezentan i ai Comandamentului Flotei, ai 
autorit ilor publice locale, ai Bisericii Ortodoxe 
Române, ai veteranilor de r zboi precum i
cadre militare active, în rezerv i în retragere. 
Manifest rile comemorative din Bucure ti au 
avut loc la Mormântul Osta ului Necunoscut, 
din Parcul Carol i la Monumentul Eroilor din 
al doilea R zboi Mondial, din fa a Universit ii
Na ionale de Ap rare „Carol I”. (M.E.) Foto: Codru  Burdujan
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În perioada 8-15 iunie, fregatele 
ITS Grecale (Italia) iTCG Gokceada
(Turcia) apar inând Grup rii Navale 
Permanente a NATO în Mediteran
– SNMG-2 s-au aflat în portul 
Constan a. În aceast  perioad ,
comandan ii celor dou  nave au 
efectuat vizite la Comandamentul 
Flotei i la autorit ile locale. În 
perioada 12-15 iunie, cele dou
nave apar inând SNMG-2 vor 
participa, al turi de fregatele 
Regele Ferdinand i Regina 
Maria, corvetele Contraamiral 
Eusta iu Sebastian i Contraamiral 
Horia M celariu i nava coal
de suport logistic Constan a la 
exerci ii de c utare i salvare, 
reaprovizionare pe mare, c utare 
i lupt  împotriva submarinelor, 

respingerea atacurilor scafandrilor 
i de comunica ii. (M.E.)Foto: Soare Bonea

Dragoarele maritime Locotenent 
Lupu Dinescu (25) i Locotentent Dimitrie 
Nicolescu (29) din cadrul Divizionului de 
Nave Minare-Deminare au participat, în 
perioada 4-10 iunie, la exerci iul bilateral 
româno-bulgar „MCM LIVEX ANDROMEDA 
07”. Acesta s-a desf urat în Marea 
Neagr , în apele teritoriale ale Bulgariei i
în portul Varna. O prim  etap  a exerci iului 
s-a derulat la cheu i a inclus activit i
organizatorice, sedin e de planificare i
exerci ii de comunica ii. Cea de a doua 
faz  a misiunii s-a desf urat pe mare i a 
cuprins exerci ii de lupt  împotriva minelor, 
conducerea unei forma ii de nave printr-o pas
dragat , apropierea între nave în vederea 
reaprovizion rii pe mare i a transferului 
de materiale u oare, trageri reale de 
artilerie împotriva intelor aeriene, exerci ii 
de vitalitate i remorcaj. Pe parcursul 
desf ur rii exerci iului, cei 138 de marinari 
de la bordul navelor române ti au îndeplinit 
toate misiunile planificate. (M.S.)

În perioada 7-9 mai, în sala Elite a Hotelului 
Militar Constanta, a avut loc cea de-a 42-a 
reuniune a Grupului de lucru NATO pentru 
Oceanografie militar . Peste 30 de participan i
din 15 state membre NATO, 6 comandamente i
organiza ii NATO, un stat PfP i un stat membru 
al Dialogului Mediteranean, au purtat discu ii
bazate pe politici în domeniul oceanografiei, 
standarde, formate de date, publica ii în 
domeniu, experimente i exerci ii NATO i PfP 
i implementarea unui concept de integrare a 

suportului meteo cu cel oceanografic. Grupul, 
aflat pentru prima dat  în tara noastr , este 
g zduit de câte un stat membru NATO dispus 
s  coopereze i interesat de problemele din 
domeniul oceanografiei. Pe parcursul celor trei 
zile de lucru în comun, speciali tii au încercat 
s  g seasc  solu ii la anumite proiecte de 
specialitate dar s-au aratat interesa i i de 
cultura i istoria rii noastre, de oamenii care 
tr iesc aici, pentru c , a a cum spun ei, doar 
astfel po i g si cu adev rat solu iile cele mai 
bune. (M.S.)

Foto: Soare Bonea

Foto: Cristian Sp tariu
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Fregata „Regina Maria” la NIRIIS 07Fregata „Regina Maria” la NIRIIS 07

„Luptă navală” „Luptă navală” 
în Marea Egeeîn Marea Egee

Pavilion
NATO

Text i foto: 
C pitan ing. Mihai EGOROV

Peste 20 de nave de suprafa  cuprinzând 
fregate din clasele Elli i Hydra, nave purt toare
de rachete din clasele Laskos, Votsis i Super 
Vita, dou  submarine din clasa Glavkos, avioane 
A-7 CORSAIR II, elicoptere Augusta i Sikorsky 
apar inând rii gazd , Grecia, un distrug tor din 
clasa Arleigh Burke precum i fregate Tip 22 i din 
clasele Maestrale, Alvaro de Bazan, Santa Maria, 
Gaziantepe, din România, Spania i Gruparea 
Permanent  NATO din Mediteran , SNMG-2 au 
participat între 11 i 18 mai la exerci iul NIRIIS 07, 
desf urat  în nordul Insulei Creta. 
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Din nou în misiune

La exact cinci luni de când a revenit în ar
dup  trei luni de misiune în cadrul opera iei
Active Endeavour, fregata Regina Maria a 
p r sit portul Constan a sâmb t  5 mai, în 
jurul orei 10 i dup  aproape 90 de minute 
ie ea din apele na ionale pentru a participa la 
NIRIIS 07. Timp de trei zile, pân  la intrarea în 
portul Souda, s-a navigat continuu, cu o vitez
medie de 10 nd. În diminea a zilei de 6 mai, 
am început tranzitarea Bosforului, pe o vreme 
capricioas , cu por iuni de cea  deas  care 
au estompat din frumuse ea ora ului Istanbul. 
Traficul a fost aglomerat dar ofi erii de cart 
– printre care s-a aflat i c pitanul Claudiu 
Popescu, mutat de doar o lun  la fregat ,
aflat astfel la prima misiune interna ional  ca 
i ofi er de cart - n-au întâmpinat dificult i în 

conducerea navei prin strâmtoare. i pentru 
c  echipajul trebuia s  fie în permanen  în 
m sur  s  r spund  la diferite semnale, pe 
timpul mar ului s-au desf urat mai multe 
exerci ii de abandon. Experien a echipajului 
navei, c lit în opera ia Active Endeavour, i-a
spus cuvântul, fiecare din cei prezen i la bord 
demonstrând c tie ce are de f cut în astfel 
de situa ii critice. Pentru aceast  misiune, 
echipajul a fost format din 210 marinari, al turi 
de personalul bordului, fiind ambarca i în 
schimb de experien  ofi eri, mai tri militari 
i solda i i grada i voluntari de la fregatele 

Regele Ferdinand i M r e ti, precum i
de la nava coal i de suport logistic pentru 
fregate Constan a, unii dintre ei urmând s
încadreze func ii pe cele dou  fregate Tip 22. 
Marea Marmara ne-a întâmpinat cu aceea i
cea  deas , trecerea prin strâmtoarea 
Dardanele, desf urându-se îns  în siguran .
Nu a fost uitat nici faptul c  duminic , 6 mai, a 
fost ziua mai trilor militari, ace tia fiind felicita i
de conducerea navei.

Luni 7 mai, nava a început slalomul 
printre insulele arhipelagului grecesc, soarele 
înso indu-ne de aceast  dat  aproape pe 
parcursul întregii zile. i de aceast  dat  a 
fost o zi plin  de antrenamente, început  de 
diminea  cu un nou exerci iu de abandon 

al navei. Briefingul pe marginea exerci iilor
de tragere care se vor desf ura la NIRIIS 
07, a fost urmat firesc de exerci ii de tragere. 
Echipajul a mai fost angrenat în exerci ii 
de c utare a submarinului, exerci iu de 
reaprovizionare pe mare, dar i într-un 
complex exerci iu de stingerea unui incendiu 
izbucnit în buc t ria navei. Seriozitatea 
echipajului s-a v zut înc  o dat , fiecare 
moment creat fiind rezolvat cu profesionalism. 

i pentru a ne mai convinge o dat  de acest 
lucru, în jurul orei 21, nava a întâlnit cele 
ase nave ale Grup rii Permanente NATO din 

Mediteran , SNMG2, executând manevra de 
evitare a forma iei în deplin  siguran .

Reîntâlnirea cu portul Souda

Portul Souda din insula Creta ne-a 
întâmpinat mar i 8 mai, cu mult soare, manevra 
de intrare desf urându-se în siguran  sub 
coordonarea pilotului local. 

Fregata Regina Maria a sta ionat în portul 
Souda, doar o zi, timp în care criptoarele 
folosite pe durata exerci iului au fost aduse la 
bord. Revenirea navei într-unul din cele dou
porturi de reaprovizionare pe durata opera iei
ACTIVE ENDEAVOUR, a reprezentat, pentru 
membrii echipajului, un prilej s  revad  ora ul
Souda, s  fac  o plimbare pe str zile înguste 
ale ora ului Chania, sau s  se delecteze cu 
specialit ile cretane servite în restaurantele 
i tavernele întinse de-a lungul golfului 

„vene ian”. A doua zi nava a executat manevra 
de mutare la cheul K 12, de realimentare din 
baza NATO Souda, aflat  pe partea opus
a golfului. Pân  vineri 11 mai, când a fost 
planificat  reunirea for elor, au acostat în 
portul Souda atât navele grece ti, cât i cele 
apar inând grup rii SNMG-2, participante la 
exerci iu. În dan  dubl  cu fregata Regina 
Maria, a acostat fregata britanic  Tip F23, 
HMS Montrose. i pentru c  din diverse 
ra iuni, timpul liber a fost comprimat la maxim, 
echipajul a trebuit s  se mul umeasc  cu plaja 
s lbatic  din zon  sau cu deplasarea în Baza 
Aerian  a SUA din Souda, la deja celebrul 
NEX (magazinul cu pre uri, f r  adaos 

comercial). Trebuie amintit c  în afar  de 
conferin a de planificare, la care au participat 
factorii de decizie ai navei i cocktail-ul la 
care a participat comandorul Costel T taru,
comandantul navei, nu au fost organizate nici 
un fel de întâlniri oficiale sau nu, cu ceilal i
participan i la exerci iu.

„Calmul englezesc” 
versus „spiritul latin”

Prima faz  a exerci iului de pe mare, a 
doua în ordinea cronologic  a planificatorilor 
greci, trebuia s  înceap  în diminea a zilei de 
sâmb t  12 mai, fregata Regina Maria urmând 
s  execute manevra de plecare de la cheu, 
în jurul orei 8.30. Poate prea „ner bd tori” 
s  înceap  exerci iul, marinarii români au 
încercat s  se in  de programul convenit dar 
întârzierile neplanificate ale ie irii din port ale 
navelor participante la exerci iu, precum i
manevra de mutare a lui HMS Montrose la
cheul K 14, au f cut ca ie irea s  fie decalat
cu mai mult de dou  ore. Ne-a atras aten ia
flexibilitatea p r ii elene, vizavi de întârzierile 
din program - fregata italian ITS Grecale
(F 571) a invocat probleme tehnice i toat
planificarea s-a întârziat cu o or  -, chiar dac
acest lucru a dus la anularea unor secven e
din exerci iu pentru alte nave participante la 
NIRIIS 07. Un alt aspect, cel pu in interesant 
pentru noi, cei afla i la bordul fregatei Regina
Maria a fost calmul echipajului fregatei HMS
Montrose, în a executa manevra de mutare a 
navei, aflat  în dan  dubl  cu noi. Cu o parte 
semnificativ  a echipajului aflat  pe dan  – i
manevra s-a executat în siguran  -, a teptând 
autocarele s -i duc  în Hania, englezii de pe 
HMS Montrose, s-au l sat condu i de pilot, 
la cheul repartizat, chiar dac  astfel ne-au 
întârziat manevra de plecare de la cheu. 

Primele exerci ii oficiale

Astfel, c  odat  f cut  manevra de ie ire
în mare, Regina Maria a trebuit s  „alerge” 
dup  navele grup rii din care f cea parte, care 

MmII Mih escu Alin, dreapta i locotenent-comandorul Maian Ioan, centru, în comanda de mar  a fregatei Regina Maria.
Acostarea fregatei Regina Maria
în portul Souda din Insula Creta.
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Locotenent-comandorul Zaharia Milu, dreapta, notând procedurile de interven ie la diferite situa ii,
explicate de Mmp Eugen Frangeti, stânga i Mm II Neculai Dumitra .

 Apuntarea elicopterului de pe fregata greceasc  HS Kountouriotis pe puntea fregatei Regina Maria.

executau diferite seriale în raionul de ac iune
stabilit. În prima parte a exerci iilor de pe 
mare, desf urate între 12 – 14 mai, fregata 
Regina Maria (F 222) a f cut parte dintr-o 
grupare de nave de suprafa , compus  din 
fregatele HS Adrias (F 459), HS Bouboulina 
(F 463), SPS Almirante Don Juan de Borbon 
(F 102), HS Kountouriotis (F 462), HS Hydra 
(F 452) i tancul HS Axios (A 464). Pe drumul 
spre ralierea forma iei, elicopterul Augusta AB 
212 EW, de pe fregata HS Kountouriotis a
executat un exerci iu de VERTREP, la bordul 
fregatei Regina Maria. Grupa de manevr  aer, 

a demonstrat îns  c  a executat multe astfel 
de exerci ii, astfel c i acesta s-a desf urat
cu precizie i f r  probleme, documentele fiind 
transferate în siguran .

„Exerci iul a avut dou  faze importante: 
prima a fost o desf urare a unui exerci iu
complex împ r it pe mai multe seriale a avut 
ca scop ini ial pe lâng  ridicarea nivelului de 
preg tire a unit ilor participante. Aceasta 
a acoperit un spectru larg de evenimente, 
plecând de la manevre i evolu ii complexe 
care s-au desf urat de aceast  dat  în cadrul 
unei grup ri formate din 12 nave – acesta a 

fost un exerci iu simulat care s-a inut numai pe 
harta de naviga ie i pe plotting, în care for ele 
trebuiau s  specifice la un moment dat unde 
se afl , astfel încât conducerea exerci iului s
dea note din punct de vedere al corectitudinii 
rezolv rii problemei de cinematic  naval . Am 
ob inut rezultate foarte bune conform aprecierii 
conducerii exerci iului. Manevrele au fost 
f cute astfel încât s  treac  prin tot spectrul 
de organizare a forma iei i de manevr  a 
acesteia de tipul unei activit i de ap rare a 
for elor”, ne-a precizat locotenent-comandorul 
F nel R dulescu, eful opera iilor. 

Timp liber nu a existat decât pentru masa 
de prânz, pentru c  un submarin a intrat 
în zona de exerci ii i în OPS ROOM, s-a 
declan at alarma. Locotenent-comandorul 
Ciprian Mandachi, ofi erul cu lupta sub ap ,
a coordonat atacul submarinului, oferind 
informa ii i celorlalte for e implicate în acest 
serial. Dou  atacuri reu ite, au finalizat practic 
acest exerci iu, antrenamentele intense 
punându- i amprenta pe modul de  ac iune
al echipajului.

Navigând în forma ie de ir dubl , prin 
peisajul feeric oferit de insulele Milos i

Andimilos, în aceea i sear  a mai fost executat 
un exerci iu de calibrare a radarelor prin 
metoda dublu-ecou, la care a fost angrenat 
departamentul mentenan , condus de 
locotenent-comandorul Marian Ciobotaru. 

Deosebit a fost i exerci iul de lupt
radioelectronic , condus de nava noastr ,
fiind prima dat , dup  cum ne-au precizat 
participan ii, când  fregata a preg tit i condus 
un astfel de exerci iu. Iar rezultatele debutului 
au fost mai mult decât mul umitoare.

i pentru c  în grup rile ce con in nave 
NATO, nu exist  sta ionare la ancor  pe 



Text: C pitan ing. Mihai EGOROV
Foto: Codru  BURDUJAN
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Tragerea antiaerian  cu instala ia artileristic  calibrul 76,2 mm.

timpul exerci iilor de pe mare, cel mai 
spectaculos serial a început în jurul orei 23, 
în apropiere de Insula Kimolos. Acest serial 
a constat într-o confruntare simulat  între 
dou  grup ri navale, desf urat  pe parcursul 
mai multor ore în noapte. „Am avut exerci ii
de respingerea atacului inamic fie c  a fost 
vorba de nave, de avia ie, respingerea i
limitarea p trunderii în aria de responsabilitate 
folosind nu numai avertismentele ci i regulile 
de angajare pe care le-am avut, i mergând 
pân  la cel mai complex exerci iu care s-a 
desf urat pe timp de noapte. Acesta a fost 
un exerci iu de lupt  în care amenin area a 
fost complex , aerian, de suprafa , submarin, 
având responsabilitatea, pe de o parte s
asigure siguran a platformei i totodat  s
asigure ap rarea întregii grup ri în sectorul 
de responsabilitate. Noutatea a fost c  atât 
oponentul care s-a interpus a fost jucat foarte 
aproape de realitate, toate navele au jucat 
rolul lor luând în considerare exact elementele 
aparatura, tehnica i capabilit ile reale 
ale platformei”, ne-a men ionat locotenent-
comandorul F nel R dulescu.

Sc pat  cu bine din confruntarea naval ,
fregata Regina Maria i-a continuat exerci iile
i dup  ce a trecut printre insulele Sifnos 
i Serifos a fost angrenat  în serialele de 

MISCEX i SYNTEX, urmate odat  cu ivirea 
zorilor de o nou  secven  de c utare a 
submarinului. Timp de aproape patru ore, ase 
nave din grupare, exceptând-o aici pe HS 

Axios (A 464), au „m turat” marea, c utând,
g sind i apoi executând atacul pe contactul 
descoperit.

Fregata Regina Maria a primit apoi 
ordin s  se deplaseze între insulele Tinos i
Mikonos, undeva în nordul strâmtorii Mikonou, 
pentru un antrenament de reaprovizionare pe 
mare, cu tancul HS Axios, fiind astfel nevoit
s  ias  din serialul de c utare a submarinului 
i s  navige cu aproximativ 20 Nd spre punctul 

de întâlnire. De i marea nu a mai fost la 
fel de lini tit  ca pân  atunci, exerci iul de 
reaprovizionare pe mare s-a desf urat în 
condi ii de siguran , fregata Regina Maria
ambarcând doar aproape 30 de tone de 
motorin , moment în care tancul a raportat 
existen a unor probleme tehnice i manevra 
a fost întrerupt . C pitan-comandorul Valentin 
Iacoblev, comandantul secund al fregatei 
Regina Maria: „Cu antrenamentul câ tigat 
pân  acum, manevra se desf oar  ast zi
în siguran , oamenii tiu ce au de f cut, 
ac ioneaz  bine, nu am f cut altceva decât 
s -i inem calzi, s  fie încrez tori în for ele
proprii. Manevra de azi nu a fost mai dificil ,
ci doar pu in deosebit  de cele executate pân
acum, inând cont de dimensiunile tancului 
grecesc, navigatorul trebuia s in  cont de 
mesajele pe care I le d deam de aici, din 
pozi ia de realimentare pe mare, el neavând 
un punct de raportare. Este iar i un exerci iu
care nu ne pune probleme i cum a i v zut s-a 
desf urat în siguran .”

Dificultatea naviga iei
printre insule

Naviga ia printre insulele grece ti, a pus la 
încercare abilitatea navigatorului i a ofi erului 
de cart de a g si i men ine drumul cel mai 
scurt spre raionul de antrenament stabilit, dar 
i a mecanicilor care au trebuit s  furnizeze 

„putere” navei pentru a se încadra în limitele 
de timp stabilite. 

Locotenent-comandorul Marian Ioan, eful 
departamentului naviga ie: „Elementele dificile 
pe timpul desf ur rii exerci iului NIRIIS 07 
au fost naviga ia în arhipelagul grecesc i
pe rutele de comunica ii ceea ce a dus la 
prezen a unui mare de nave comerciale i
spa iu limitat de manevre. De asemenea 
limit rile au ap rut i din necesitatea ocup rii
forma iilor i dispozitivelor de lupt  ordonate 
de comandantul grup rii în timp scurt ceea 
ce a însemnat un calcul rapid i o capacitate 
de analiz  a ofi erului de cart, a modului de 
ac iune pentru ocuparea pozi iei în timpul 
ordonat. De asemenea pe timpul acestor 
manevre s-au desf urat i accidente de 
lupt , manevre de evitare a atacului navelor 
purt toare de rachete, a atacului avia iei, a 
atacului submarinului, am avut dou  ocazii 
când am executat atac i ap rare contra 
submarinului.”

Exersat  chiar înainte de plecarea spre 
Grecia, tragerea de artilerie au demonstrat 
înc  o dat  seriozitatea preg tirii echipajului 
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Exerci ii de forma ii i evolu ii. În prim plan, TCG Tufan, în plan secund TCG Tayfun.

Locotenent-comandorul Iulian Iliescu (dreapta) 
i locotenentul Ionel Popescu în timpul exerci iului

de monitorizare a traficului.

Sear  în zona Arhipelagului grecesc.

Locotenent-comandorul Marian Ciobotaru, eful departamentului mentenan , în timpul exerci iului de calibrare 
a radarelor prin metoda dublu-ecou.

 Locotenent-comandorul F nel R dulescu, coordonând activitatea personalului din OPS ROOM. 

pentru NIRIIS 07. Am spus tragere i nu 
trageri, deoarece din cauza condi iilor meteo 
dificile, nu s-a putut executa decât tragerea 
antiaerian , pe man a tractat  de avion, 
tragerea naval  fiind anulat . A urmat înc
o noapte de exerci ii diverse, de manevre în 
forma ii navale, exerci iu de preg tirea pun ii
pentru aterizarea de urgen  a elicopterului 
– desf urat undeva aproape de miezul nop ii
- i SYNTEX, diminea a zilei de luni 14 mai 
g sindu-ne undeva la nord de portul Iraklion. 
Locotenent-comandorul R dulescu F nel, 
eful opera iilor: „Un moment dificil care m-a 

determinat s  fiu mândru c  fac parte din acest 
echipaj a fost pe timpul exdrci iului de primire 
a elicopterului de la fregata „HS Kountouriotis” 
(F 462), care juca rolul c  se afl  în dificultate, 
c  nu mai are comunica ii, c  nu mai poate 

guverna i c  este posibil s  vin  de urgen
la aterizare, caz în care exista posibilitatea 
unui accident pe punte în momentul ateriz rii.
Acest exerci iu s-a desf urat undeva dup
ora 23; puntea de zbor, m surile de protec ie,
dispunerea spumei împotriva incendiului, 
echiparea oamenilor i ocuparea pozi iilor 
s-au f cut în numai apte minute.” 

Pe urmele Minotaurului

La finalul primei perioade de exerci ii pe 
mare, gruparea naval  participant  la NIRIIS 
07 a fost împ r it  în dou , unele nave intrând 
în portul Souda, în timp ce fregata Regina
Maria, al turi de SPS Almirante Don Juan de 
Borbon (F 102), HS Kountouriotis (F 462) i
HS Adrias (F 459) au intrat în portul Iraklion. 

În dan  dubl , a fost fregata SPS Almirante 
Don Juan de Borbon (F 102), nava spaniol
din clasa Alvaro de Bazan, din care face parte 
i fregata Blas de Lezo, care a participat anul 

trecut la Cooperative Mako. Au fost dou  zile, 
în care echipajul a putut admira frumu e ile
ora ului, printre care i cele dou  renumite 
pie e, Venizelou i Eleftherias. Pia a Venizelou 
g zduie te renumita „Fântân  a leilor”, care 
este inima ora ului i de unde se poate merge 
c tre toate locurile de interes: pie ele din sud, 
portul din nord-est. Planificatorii exerci iului au 
organizat o excursie la „Palatul lui Knossos”, 
aflat la sud-est de Ieraklion, cel mai mare 
palat din perioada minonian . Reconstruit 
aproape în întregime, palatul este cunoscut 
mai ales prin prisma legendei minotaurului, 
monstrul jumatate om jumatate taur din 
adancul labirintului, care se hr nea cu tineri i
fecioare trimise ca tribut, de Atena. Plimbarea 
printre ruinele castelului, a fost o adev rat
de lec ie de istorie i civiliza ie cretan , cea 
mai timpurie civiliza ie european , care a luat 
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Realimentarea pe mare de la tancul grecesc HS Axios.

na tere în bazinul oriental al M rii Mediterane, 
pe insula Creta. i dac  în Souda men ionam
c  nu au fost organizate activit i protocolare, 
între comandan ii navelor participante, la 
Ieraklion, conducerea fregatei Regina Maria
s-a întâlnit cu comandantul fregatei SPS 
Almirante Don Juan de Borbon, la bordul navei 
spaniole i cu comandantul fregatei elene HS
Bouboulina (F 463). Probabil c  pe viitor ar fi 
benefic ca în planific rile diferitelor exerci ii s
fie incluse i astfel de evenimente, la fel de 
bine cum ar trebui s  existe un set de reguli 
i proceduri standard clare, pentru diferitele 

situa ii care pot fi întâlnite în porturi str ine.

TACEX – cea mai spectaculoas
etap  la NIRIIS 07

19 nave de suprafa , dou  submarine, 
dou  avioane Corsair II precum i elicopterele 
de la bordul fregatelor, au fost angrenate în 
faza de TACEX, a treia a exerci iului NIRIIS 
07, faz  care s-a desf urat între 14 i 18 mai, 
în portul Ieraklion i în nordul Insulei Creta.    

Cele patru nave care au intrat în portul 
Ieraklion, au p r sit capitala Cretei, miercuri 
16 mai, îndreptându-se spre coordonatele 

= 36°45´N, = 23°18´E, punctul de întâlnire 
al întregii forma ii de nave. Faza a treia a 
exerci iului NIRIIS 07, continua cu partea de 
TACEX, o confruntare între o Coali ie Albastr
i un stat ostil Portocaliu, sprijinit de un stat 

Maro. Pân  în punct, echipajul s-a antrenat în 
procedura de aterizare a elicopterului fregatei 
elene HS Bouboulina la bord, precum i în 
amararea acestuia. Repartizat  în Coali ia 

Albastr  în TCG 02, fregata Regina Maria a 
primit în sacin  un raion cu aria de 200 Mm, 
în care s  execute patrularea, pentru a nu 
permite navelor inamice s  p trund  spre 
sud. Vigilen a echipajului i folosirea corect
a regulilor de angajare au fost testate de 
c tre fregata HS Adrias (F 459) din gruparea 
inamic , care a patrulat la limita raionului de 
interdic ie, adoptând o pozi ie necooperant .
Contactul cu submarinul inamic a constituit 
o nou  provocare pentru echipaj, c utarea
desf urându-se, în forma ii specifice al turi
de celelalte nave din grupare. De fapt, acesta 
a fost i unul din exerci iile desf urate pe 
timpul nop ii, când submarinul din gruparea 
inamic  SSK Nirefs (TF 761), al turi se pare 
de un altul care nu f cea parte din scenariul 
exerci iului au dat mult  bataie de cap, 
operatorilor de la sonar, „piuitul” acestuia, fiind 
singurul lucru auzit în timpul nop ii pe nav .

Ziua de joi 17 mai, a fost o zi de 
s rb toare la propriu (fiind „În l area”), dar 
i la figurat, pentru c  au fost ultimele 24 de 

ore de „lupt  naval ” în Marea Egee. Dup
respingerea atacului navei purt toare de 
rachete Simeoforos Kavaloudis (P 24), a 
urmat atacul avia iei, asupra navelor grup rii
noastre, cele dou  avioane A-7C/E/H/TA-7H 
CORSAIR II, executând dou  treceri deasupra 
fregatei Regina Maria, la o distan  foarte 
mic  de nav .

Schimb de experien  util

Pe toat  perioada exerci iului, situa ia 
tactic  a fost monitorizat  în OPS ROOM i la 

tura operativ . Trebuie s  men ionez faptul c
din cei cinci ofi eri afla i la bord de la fregata 
M r e ti i de la NSSL Constan a, trei i-
au desf urat activitatea în tura operativ ,
asigurând fluxul de informa ii necesar între 
OPS Room i cabina de mar , precum i
luarea deciziilor navei în diferitele situa ii 
create. Ceilal i doi, au debutat miercuri 16 
mai, ca ofi eri de cart, dubla i de titularii navei. 

i unii i ceilal i au dat dovad  de seriozitate 
i de cunoa terea procedurilor pentru diferite 

situa ii, demonstrând c tiu ce au de f cut i
c  se pot integra în echipajele fregatelor Tip 
22. Pentru fiecare dintre ei a fost un schimb 
de experien  util, a a cum au men ionat „out 
of record”, fie c  a fost vorba de ofi erii de 
cart care s-au familiarizat mai repede decât 
se a teptau unii cu particularit ile manevrei 
fregatei, fie c  a fost vorba de cei din tura 
operativ  care au putut observa diferen e i
similitudini în procesul de luare a deciziilor 
pentru diferitele situa ii create, fie c  a fost 
vorba de ofi erul de la Comandamentul Flotei 
care a putut s  vad  procesul de planificare 
al exerci iului -  la care a lucrat -, dus la 
îndeplinire.

Locotenent-comandorul Marian Ioan, eful 
departamentului naviga ie: „Am avut la bord, 
doi ofi eri de la navele Flotilei de Fregate care 
au executat preg tire în vederea admiterii 
la executarea serviciului de ofi er de cart. 
Ei au demonstrat un înalt grad de preg tire
profesional , au avut dorin a i capacitatea 
de a acumula cuno tin e într-un timp scurt, iar 
exerci iul a fost foarte util pentru ei deoarece 
au trecut prin aproape toate situa iile care 
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Verificarea proceedurilor pentru exerci iul de boarding. SGV Mihai Ca aro, observator tribord, în timpul exerci iului de GUNNEX.

Manevra de acostare a fregatei SPS Almirante Don Juan de Borbon (F 102) în dan  dubl  cu fregata Regina Maria (F222).

pot ap rea pe comanda de mar . Ei au 
demonstrat c  au capacitatea de a se integra 
în colectivul unei fregate.” 

Locotenent-comandorul R dulescu F nel, 
eful opara iilor: „De la început, de comun 

acord cu colegii de la alte unit i am stabilit 
un protocol; la bordul navei nu au fost oameni 
de la alte unit i, ci un num r de ofi eri, mai tri
militari, subofi eri i SGV care au avut un rol pe 
o platform  militar , care acum a fost fregata 
„Regina Maria”. Ei au fost echipajul fregatei 
„Regina Maria”. Ei nu au avut sarcini deosebite 
de cele pe care le execut  echipajul, dar 
pentru c  am avut la dispozi ie resurs  uman
la bordul acestor nave, ei au venit pe ace le
locuri unde nu am fi putut s  le acoperim. Am 
putut crea o tur  operativ , a fost cea mai 
bun  modalitate prin care „Regina Maria” a 
fost v zut  ce face ea i astfel colegii no tri
au avut libertatea propriilor decizii. Consider 
c  a fost o activitate fructuoas  în domeniul 
preg tirii de lupt  pentru c  atât echipajul cât 
i cei care au venit din alt  structur  au putut 

s - i exprime opiniile i s  trag  concluzii.” 

Tablou de boarding

Dar, poate cea mai spectaculoas  ac iune 
din cele 36 de ore de lupt  continu , din 
etapa de TACEX, a fost aceea a grupei de 
boarding. Nava interogat i apoi supus
verific rii a fost Kalouba, rol jucat de tancul 
de ap HS Kalliroe (A 468), descoperit  de 
elicopterele uneia din fregatele din clasa Elli, 
participante. Odat  descoperit , nava a fost 
interceptat , identificat  vizual, s-a început 
procedura de interogare, în paralel cu cea 
de preg tire a grupei de boarding – pe baza 
ordinului primit de la conducerea grup rii. La 
început nava a fost necooperant , dup  care 
a devenit cooperant , dar aceast  perioad
necooperant  a fost utilizat  pentru ca 
adversarul s - i trimit  o fregat i un NPR în 
spiritul navei la care urma s  se desf oare
boardingul. Poate c  ar fi fost doar o misiune 
de rutin  pentru cei de la boarding, dac
scenariul n-ar fi prev zut c  nava controlat
s  aib  for e în sprijin. Astfel, tabloul v zut pe 
mare, i-a avut de o parte pe Regina Maria,

elicopterul de pe fregata HS Kountouriotis 
(F 462) care a survolat în permanen  nava 
suspect , fregata HS Kountouriotis (F 462), 
care a stat mai mult în a teptare decât s
anuleze ac iunile fregatei HS Adrias (F 459), 
al turi de care a ac ionat nava purt toare 
de rachete Simeoforos Kavaloudis (P 24).
Disputa a fost urm rit  de la distan  de 
navele din Gruparea SNMG-2. 

Printr-o manevr  decisiv , prin lansarea 
avertismentelor i prin solicitarea imediat
a sprijinului de la grupul de for e din care 
Regina Maria f cea parte i prin solicitarea 
modific rii regulilor de angajare, a fost în 
m sur  ca în timp relativ scurt comparativ 
cu celelalte activit i care s-au desf urat în 
cadrul for ei, s  ac ioneze decisiv i s  trimit
grupa de boarding.

La preg tirea preliminar  a exerci iului, 
amfost surprins de seriozitatea cu care cei 
din grupa de boarding i-au notat toate 
am nuntele legate de misiune, toate detaliile 
legate de nava controlat . Informa ia primit
reliefa faptul c  pe nava suspect  de trafic 
de materiale interzise se afla un echipaj 
format din apte persoane i nava ar avea 
la bord substan e chimice interzise. Niciunul 
dintre participan i nu avea cum s  prevad
desf urarea ulterioar  a evenimentelor. Nici 
nu ajunsese bine barca „Gemenii” lâng  nava 
suspect  c  în zon i-a f cut apari ia nava 
purt toare de rachete Simeoforos Kavaloudis 
(P 24), din gruparea inamic . i cum fregata 
Regina Maria, ac iona în cadrul secven ei, 
sub mandat ONU, echipajul i-a luat toate 
m surile pentru astfel încât conflictul s  nu 
escaladeze. Apari ia, fregatei HS Adrias 
(F 459) din gruparea inamic i l sarea b rcii
acesteia la ap , au inclus al i factori de stress 
atât pentru cei afla i pe comanda de mar  a 
fregatei Regina Maria cât i pentru cei afla i în 
grupa de boarding. Imaginile oferite de b rci,
nava suspect , NPR-ul care patrula în toate 
direc iile, fregata greceasc HS Adrias care
se deplasa în babordul Reginei Maria, fregata
HS Kountouriotis aflat  undeva în pupa navei,
elicopterele, un Agusta AB 212 i un Sikorsky 
Aegean Hawk, care au survolat continuu 
nava suspect , cele cinci nave din gruparea 
amic  dar din TCG 01 p reau desprinse mai 
degrab  dintr-un film de ac iune decât din 
realitatea unui exerci iu de boarding. Dincolo 
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i la bordul fregatei Regina Maria 
au fost asigurate condi ii pentru exprimarea votului la referendum. Echipajul preg tit pentru ceremonia de sosire în ar .

Locotenen i-comandorii Marian Ioan (dreapta) i F nel
R dulescu, pe timpul examenului de comandant de nav .

de acest scenariu, dificultatea a constituit-o i
marea capricioas , care s-a schimbat brusc 
în timpul inspec iei navei, ca puntea tancului 
de ap , s  fie aproape permanent în ap ,
îngreunând c utarea materialelor interzise 
i apoi recuperarea oamenilor la nav . Dar, 

echipa condus  de c pitanul Alexandru Mitel, 
a reu it s  descopere pachetul cu substan e
chimice interzise, pe punte în zona prova, 
îndeplinindu- i misiunea. „Consider c  a 
fost un antrenament i un exerci iu reu it 
inând cont de scenariul tactic creat înaintea 
începerii procedurii de interdic ie maritim i
a interog rii navei suspecte. Am fost pu i în 
situa ia de a face inspec ia unui tanc petrolier, 
care era suspect de transportul unor materiale 
ilicile i în special materiale NBC. Prin 
experien a b ie ilor din cercetare am reu it
s  descoperim un container care con inea 
materiale NBC. Consider c  motiva ia i
spiritul de echip  au contat foarte mult”, ne-a 
declarat imediat dup  revenirea din misiune, 
c pitanul Alexandru Mitel, comandantul grupei 
de boarding. Nu suntem speciali ti în scenarii 
de boarding – pentru a analiza dac  ce s-a 
întâmplat pe mare a fost corect din punct de 
vedere tactic. tim îns  sigur, c  membrii 
echipei de boarding, au reu it s  g seasc
pachetul cu substan ele interzise, s - i
îndeplineasc  misiunea i s - i aduc  to i
oamenii în siguran  la bordul fregatei Regina
Maria, chiar dac  au venit uzi pân  la piele. 

Ultima escal  greceasc

Ac iunile navale au continuat pân  spre 
miezul nop ii, fiind respins atacul navelor 
mici de suprafa , care s-au folosit din plin 
de avantajele terenului cunoscut – insulele 
arhipelagului grecesc, de negura nop ii i de 
dimensiunile reduse ale navelor purt toare 
de rachete atacatoare. Starea de oboseal i
încordare psihic  atinsese de mult maximul, 
comanda de încetare a ostilit ilor i ordinul 
de mar  spre portul Souda, în miez de noapte, 
fiind întâmpinate cu bucurie.

Din p cate i de acest  dat  nava a 
acostat la cheul de realimentare, distan a mare 
pân  în ora , întâmpl rile din portul Iraklion 
i vremea nefavorabil , f cându-i pe mul i

din membrii echipajului s  r mân  de bun
voie la bord. Briefingul de final de activitate a 

punctat atât lucrurile pozitive cât i secven ele
de exerci iu care n-au ie it a a cum au fost 
planificate. Echipajul a primit mul umiri pentru 
modul de executare a secven elor, cu un plus 
pentru secven a de boarding. 

Sâmb t  19 mai, la bordul fregatei 
Regina Maria, ca de altfel în toate teatrele de 
opara ii unde au fost prezen i militari români, 
a fost organizat  sec ie de votare pentru 
referendum, fiecare dintre cei 210 membri 
ai echipajului exercitându- i dreptul la vot. 
Activitatea a decurs f r  incidente, timp în 
care nava a virat ancora luând drum spre 
portul Constan a. Aventura greceasc  se 
terminase cu bine.

Examen de comandant de nav
la bordul fregatei

Participarea fregatei la exerci iul NIRIIS 
07 a constituit i o oportunitate pentru 
comandantul navei – aflat la ultimul mar
în aceast  calitate - de a verifica i admite 
la comand , doi dintre ofi erii bordului: eful
departamentului naviga ie i eful opera iilor. 
Chiar dac  fiecare dintre cei doi executase 
sau asistase cel pu in la executarea unei 
manevre cu nava, proba practic  desf urat
în mai multe secven e în timpul exerci iului le-a 
solicitat la maximum cuno tin ele.

„Examenul de comandant de nav ,
partea practic , a fost pu in mai deosebit, 
deoarece a trebuit s  trecem de la gândirea de 
executant, la o privire mai de ansamblu aceea 
de comandant de nav , dar fiind familiariza i
cu exerci iile generale pe nav , cu modul de 
comand i coordonare a activit ilor la nav ,
cred c  s-a desf urat în condi ii foarte bune. 
Manevrele s-au executat pe timpul tranzit rii
strâmtorilor turce ti, pe timpul intr rii i ie irii
din porturile Souda i Ieraklion, de asemenea 
pe mare în arhipelagul grecesc prin avarii la 
nave, pe timpul desf ur rii exerci iilor de 
lupt  pentru coordonarea activit ilor”, ne-a
declarat locotenent-comandorul Marian Ioan, 
eful departamentului naviga ie.

Locotenent-comandorul R dulescu F nel, 
eful opera iilor: „Examenul de comandant 

al navei – manevra navei, modul de folosire 
în lupt , modul în care decizia comenzii 
afecteaz  echipajul sau nava, a avut un grad 
relativ de dificultate nu neap rat din punct de 

vedere al exercit rii acestei responsabilit i,
ci pentru c  fiind la anumite momente în 
cadrul exerci iului, responsabilitatea a fost 
resim it  prin implicarea celui verificat în actul 
de comand , care de altfel putea s  afecteze 
pozitiv sau negativ nu numai activitatea sa de 
notare, ci nava i exerci iul în sine al navei i
a grup rii. Nu au fost probleme i rezultatele 
au fost bune i mi-am dat seama c  atunci 
când e ti pus la comanda navei gradul de 
responsabilitate este ridicat.” 

Pân  mar i 22 mai, drumul spre ar , ni s-a 
p rut mai lung, dar parc  mai u or, singurele 
lucruri mai deosebite consemnate la bord 
fiind examenul la comanda navei precum 
i botezul marin resc, desf urat în Marea 

Egee botez pe care l-a primit i semnatarul 
acestor rânduri. 

Indiferent de concluziile care vor fi trase 
în cadrul analizelor ulterioare misiunii, fiecare 
participant la NIRIIS 07, a avut ce înv a, iar 
de lec iile înv ate ar trebui s  se in  cont atât 
în planificarea diferitelor exerci ii ale For elor
Navale, cât i în desf urarea acestora.

Exerci iul NIRIIS 07 în cifre: 14 zile de 
mar , 4 zile de sta ionare în port, 233 ore de 
mar  din care 134h 30m – ziua i 98h 30m 
– noaptea, 2430 Mm parcurse.

MARINA ROMÂNÃ
numãrul 3 (119) 2007 15

- Ce a reprezentat NIRIIS 07 
pentru fregata Regina Maria i
care este utilitatea acestor exerci ii 
interna ionale?

-  Acest exerci iu a fost o noutate 
pentru mine i echipajul pe care-l 
comand, a fost poate cel mai greu 
exerci iu la care echipajul a luat parte 
de la sosirea navei în România. Pentru 
mine a fost un exerci iu foarte util, pentru 
c  pe undeva ap ruse o încredere 
prea mare a echipajului, c  ei tiu 
totul i pot face totul. Acest exerci iu 
a fost o scoatere din rutina zilnic ; au 
fost oameni care au fugit repede la 
biblioteca NATO, au luat c r i, au studiat. 
Exerci ii de aceast  complexitate nu 
am mai avut în România. S-a v zut 
clar c  au fost dou , trei zile cu exerci ii
complexe care n-au necesitat doar un 
anumit departament ci întreaga nav .
Pe undeva oamenii poate c  nu erau 
obi nui i cu efortul acesta prelungit cu 
densitatea acestor exerci ii i sigur c
i acesta a fost un lucru important. Pe 

de alt  parte, am avut posibilitatea s
discut m cu comanda altor nave, am 
aflat câteva din problemele lor, am aflat 
r spunsuri la întreb rile noastre care s
ne ajute în activitatea urm toare i de 
ce nu, este bine pentru întreg echipajul 
c  la aceste nave exist  aproape toat
aparatura compatibil  cu ce au ceilal i
la bord.

- Care au fost elementele dificile 
ale acestui exerci iu?

- În primul rând, naviga ia printre 
insule, atât pe timp de zi cât i de 
noapte, cu trafic normal de nave i de 
avioane, de asemenea desf urarea 
unor exerci ii noi atât pentru mine cât i
pentru echipajul navei pe care-l comand 
i folosirea unor vectori ai inamicului 

reali, atât submarine, cât i avioane, 
nave i for e adverse.

„Las în urmă cel mai bun „Las în urmă cel mai bun 
echipaj al Forţelor Navale!”echipaj al Forţelor Navale!”
Interviu cu domnul comandor Costel Tătaru,Interviu cu domnul comandor Costel Tătaru,
comandantul fregatei comandantul fregatei Regina MariaRegina Maria

Exerci iul NIRIIS 07 a reprezentat, pentru comandorul Costel T taru, ultimul mar  în calitate de comandant 
al fregatei Regina Maria, fiind numit în func ia de ef al Serviului Resurse Umane din Statul Major al For elor
Navale. Chiar dac  la plecarea din portul Constan a î i propusese s  fie mai deta at de problemele navei 

i ale exerci iului, amploarea acestuia l-a determinat îns  s  fie mai mereu în mijlocul echipajului i atunci 
când submarinul s-a l sat c utat i atunci când a urm rit cu emo ie exerci iul de boarding i chiar atunci 
când echipajul a revenit din învoirea din Souda Bay. Am reu it într-un moment de pauz  s  afl m cum a fost 
exerci iul i ce las  în urm  la desp r irea de nav .

- Cum pute i aprecia acum activitatea 
echipajului pe care-l comanda i? 

- inând cont c  au fost aproximativ 
patru - cinci zile în care echipajul 
s-a odihnit doar dou , trei ore pe 
noapte, efortul a fost deosebit, to i
au fost interesa i s - i îndeplineasc
atribu iunile astfel încât s  ne situ m
la nivelul celorlalte nave din grupare. 
Consider c  rezultatele ob inute au 
meritat efortul depus i aprecierile de la 
conferin a final  de dup  exerci iu au fost 
i ele m gulitoare.

- A fost tehnica la „nivelul de 
preg tire” al echipajului?

- Sigur am mai avut probleme cu 
tehnica, cei din departamentul mentenan
i-au f cut datoria cu prisosin i au 

men inut-o în condi ii foarte bune, ceea ce 
a func ionat a func ionat în condi ii foarte 
bune, i ne-a permis s  ne îndeplinim în 
totalitate misiunile avute.

-  La bordul fregatei s-au aflat pe 
timpul exerci iului mai mul i ofi eri de 
la navele Flotilei de Fregate. Care a 
fost rolul lor?

- O idee deosebit de interesant  a 
fost ca la acest exerci iu s  participe 

personal de la celelalte dou  fregate. 
Cu aceast  ocazie ei i-au amplificat 
antrenamentul, unele procedee care 
erau noi pentru ei i i-au dus un aport 
deosebit la desf urarea activit ilor. 
Ei s-au integrat foarte bine în acest 
echipaj i mi-a  dori s  r mân  membri 
ai acestui echipaj.

- Domnule comandant, NIRIIS 
0 7  r e p r e z i n t  u l t i m u l  m a r
al dumneavoastr  în calitate de 
comandant al fregatei Regina Maria.
Cum pute i caracteriza ace ti aproape 
doi ani la comanda navei?

- Acum la sfâr it de activitate, este 
greu s  fac rapid un bilan ; în orice caz 
pot s  spun c  a fost un pas înainte în 
cariera mea, am avut multe de înv at
la aceast  nav , echipajul a fost unit, a 
reu it s  m  ajute, s  m  sprijine s -mi
duc la îndeplinire toate sarcinile pe care 
le-am avut.

- Ce considera i c  l sa i în urm
dup  ace ti aproape doi ani?

- Cel mai bun echipaj al For elor 
Navale.

-  Ce a i dori  s  transmite i
subordona ilor acum la desp r irea 
de nav ?

- S  r mân  aceia i oameni pe 
care i-am cunoscut i s  dea dovad
în continuare de aceea i pasiune în 
studiu, în perfec ionare i în îndeplinirea 
misiunilor.

- A fost mai grea desp r irea de 
fregata M r e ti, unde a i stat mai 
mult de 11 ani, decât de fregata 
Regina Maria la comanda c reia v-a i
aflat aproape doi ani?

- Fiecare desp r ire are câte ceva 
dureros în ea. Cred c  aceasta va fi 
desp r irea cea mai grea deoarece îmi 
închei activitatea la nav i voi începe 
alt  activitate „la uscat”, care probabil îmi 
va pune în fa  alte provoc ri.

C pitan ing. Mihai EGOROV
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CooperareCooperare
regionalăregională

Text i foto: 

Locotenent-comandor Mugurel PASCU

În perioada 25 aprilie – 4 mai 2007, corveta 
Contraamiral Horia Macellariu (265) a participat 
la exerci iul maritim BLACKSEA PARTNERSHIP 
07. Exerci iul, devenit deja tradi ional, a fost 
organizat de Republica Turcia i s-a desf urat 
în apele interna ionale de sud ale Marii Negre. 
„Protagonistele “ principale ale activit ilor pe 
mare au fost fregatele turce ti Yildirim i Yavuz,
corveta ruseasc Kasimov i corveta Contraamiral 
Horia Macellariu. Îns  la succesul exerci iului au 
contribuit de asemenea i avioane F-16, elicoptere, 
nave ale G rzii de Coast i un submarin; toate 
acestea apar inând Turciei.

25 aprilie 2007: Pe dana Divizionului 50 
Corvete e agita ie mare. Se fac ultimele preg tiri, 
se dau ultimele sfaturi. Corveta 265 se preg te te 
de plecare. La bordul navei urc  comandantul 
Flotei, contraamiral de flotil  Mircea Rusm nic .
Comandantul navei, locotenent-comandorul Liviu 
Motoc, d  raportul cu oarecare emo ie în glas; 
este prima lui misiune interna ional  la comanda 
acestui tip de nave. Comandantul Flotei transmite 
echipajului cuvinte de îmb rb tare, succes i, dup
o strângere cordial  de mân , toat  lumea se 
gr be te c tre posturile de manevr . „Vira ancora!” 
i „Mola pupa!”. Corveta Contraamiral Horia 

Macellariu a plecat la BLACKSEA PARTNERSHIP 
07. Drumul c tre portul turcesc „Karadeniz 
Eregli” a pus la grea încercare rezisten a fizic i
caracterele membrilor echipajului. Toat  noaptea 
valurile au lovit din travers babord i, în ciuda 
manevrelor specifice de evitare a acestei situa ii, 
ruliul ne-a „albit” noaptea.

26 aprilie 2007: La ora 09.00 corveta 
româneasc  intr  în portul Eregli, conform planului. 
Se acosteaz  în siguran . Nu e timp de odihn .
Activit ile în port curg în cascad . Cel mai 
solicitat pare a fi comandantul navei, locotenent-
comandorul Liviu Motoc. La 10.00 particip  la 
edin a de planificare, la bordul fregatei Yavuz

apoi se deplaseaz  impreun  cu comandan ii
navelor participante, în vizit  la comandantul 

BLACKSEA PARTNERSHIP 07BLACKSEA PARTNERSHIP 07

JURNAL DE BORDJURNAL DE BORD

Antrenament în ridicarea i coborârea b rcii de la bord.

BlackSea Zone, la prefect i la primarul ora ului 
iar la ora 14.30 are conferin  de pres  pe TCG 
Yildirim. Între timp, la bordul navei, ofi erul secund, 
locotenent-comandorul Gheorghe Albulescu i
comandantul SL-5, c pitanul Gheorghe Mihai 
coordoneaz  activit ile de aprovizionare cu 
alimente, ap , energie electric , etc. Ziua se 
încheie într-o not  mai relaxant , printr-un amical 
de fotbal i volei în baza sportiv  situat  la câ iva 
metri de locul nostru de acostare.

27 - 28 aprilie 2007: Activit ile sunt 
diversificate i acum ne demonstreaz  eficien a
orelor de antrenament din ar . Exerci ii de 
comunica ii i comunica ii vizuale, exerci ii de 
vitalitate, antrenament al echipei de boarding 
etc. Toate se desf oar  f r  cusur. La acestea 
particip i observatorii exerci iului BLACKSEA 
PARTNERSHIP. Din partea României, comandorul 
dr. Georgescu tefan, eful de Stat Major al Flotilei 
de Fregate. Un moment special al acestor dou

zile îl reprezint   exerci iul de asisten  umanitar ,
demonstra ie f cut  de militarii turci. Se urm re te 
eliminarea efectelor unui cutremur. La început totul 
pare un haos. Sirene asurzitoare ale ma inilor de 
salvare i de pompieri, pichamere, moloz, circa 
30 de oameni întin i pe jos a teptând ajutor, 
militari alergând în toate direc iile, etc. Dar turcii 
î i fac treaba ca la carte. Zona a fost securizat ,
„r ni ii” au fost transporta i la spital, incendiile au 
fost stinse, aria calamitat  a fost dezafectat ,
fiecare î i cunoa te rolul foarte bine. Toat  lumea 
a avut de înv at câte ceva. Bravo! Activit ile la 
cheu se termin  cu un campionat de fotbal între 
echipajele celor patru nave. Aici ne sim im ca 
gâsca în ap . Ie im campioni f r  prea mari eforturi 
i în uralele galeriei mergem la odihn . Urmeaz

proba de foc.
29 aprilie 2007: Duminic  diminea a corveta 

noastr  iese în mare i se al tur  fregatelor turce ti 
i corvetei ruse ti, constituindu-se o grupare naval

cu responsabilit i multiple pentru urm toarele trei 
zile. În scurt timp apar nave ale G rzii de Coast
turce care simuleaz  atacuri teroriste asupra 
grup rii noastre. Sunt respinse cu armamentul 
de artilerie de la bord. Urmeaz  respingerea 
atacurilor aeriene. Avioane F-16 survoleaz
în l imile în mare vitez . Tunurile de la bord se 
rotesc ame itor simulând tragerile reale asupra 
avia iei, zgomotul este infernal. Dup  aproximativ o 
or  se las  lini tea. Timp in care, în cadrul grup rii 
navale, se desf oar  manevre tactice, simple i
avansate, de schimbare a pozi iilor i drumurilor 
de mar . Dup  amiaz  primim misiunea de a 
c uta i salva oamenii cazu i în ap i în pericol 
de înec, manechine l sate în ap  de un elicopter 
turcesc, la câteva mile distan  de noi. Dup  o 
or  jum tate de cercetare a m rii avem contact 
vizual cu „victimele”. Ne apropiem cu vitez
redus , se las  la ap  barca RHIB, condus  cu 
pricepere de Mm III Doroban u Ion i cu speciali tii 
în acest domeniu la bord – scafandrii, MmI Mircea 
Constantin i MmII Mihai-Adelmo St nescu - se 
trece la treab . Se recuperez  cei trei „oameni” 
din ap i se transport  la fregata Yavuz. Totul se 
desf oar  natural, dovedind profesionalism. Pe 
timpul nop ii traficul radio continu  neîncetat. Se 
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Comandan ii navelor participante la exerci iul BLACKSEAPARTNERSHIP 07. 
Primul din dreapta, locotenent-comandorul Liviu Motoc, comandantul navei române ti.

Corveta Contraamiral Horia Macellariu (265) acostat  în portul Eregli din Turcia.

primesc ordine, se execut  evolu ii ale navelor, 
se supravegheaz  zonele de responsabilitate. 
În Punctul de Comand  (P.C.) engleza e la ea 
acas . Comunica iile între nave se in numai în 
englez . C pitanii Cosmin Dobrescu, Ion Negru i
Nicolae Vasile au situa ia sub control. Nu e prima 
lor misiune de acest gen i, dup  cum se vede, 
pasiunea i entuziasmul îi fac s  r mân  în P.C. 
mult timp dup  ce orele lor de cart s-au încheiat. 

30 aprilie 2007 – Diminea , la prima or ,
intr m la tragere. Avem inta în vizor. Dup  dou ,
trei lovituri de reglaj b ie ii comandantului S.L.2, 
c pitanul Mihai St iculescu, î i fac treba cu brio. 

int  lovit . Începe c utarea submarinului. Câteva 
ore navele „m tur ” adâncurile cu sta iile de 
hidroloca ie. Fregata Yavuz descoper  „inamicul” 
i ne transmite datele acestuia. Avem ordin sa 

execut m atacul cu torpila (simulat) pe submarin. 
Comandantul S.L.3, c pitanul Adrian Nucu, 
conduce exerci iul cu mult  st pânire de sine, 
lucru care-i face pe subordona ii s i s  ac ioneze 
în cel mai eficient mod. Misiune îndeplinit . În jurul 
orei 17.00 la pupa corvetei Contraamiral Horia 

Macellariu adrenalina tinde spre cote maxime. 
Echipa de boarding se preg te te pentru o 
interven ie la fregata Yavuz. Aceasta joac  rolul 
unei nave civile care transport  m rfuri generale iar 
noi, în calitate de responsabili cu interdic ia maritim
în acea zon , avem ca obiectiv controlul acesteia. 
Se las  barca RHIB, b ie ii, echipa i ca-n filmele 
de comando, urc  la bordul acesteia i, pe o mare 
de gradul 1-2, plec m în misiune. Totul se execut
în litera instruc iunilor specifice: se inspecteaz
nava prin exterior cu RHIB-ul, se urc  la bordul lui 
Yavuz, b ie ii asigur  zona pun ii cu armamentul 
din dotare. eful echipei de boarding, c pitanul 
Mihai St iculescu, prezint  comandantului navei 
controlate scopul i necesitatea prezen ei noastre 
la bord. Se verific  actele navei, echipajului, 
provenien a înc rc turii, etc. Se vede treaba c
echipajul turcesc e impresionat de hot rârea i
minu iozitatea cu care ai no tri î i fac meseria, de 
aceea i lini tea care s-a l sat de când am urcat 
la bord. Totul decurge conform planului. Plec m
cu sentimentul misiunii îndeplinite. A fost OK. Ca 
la carte. Noaptea, corveta noastr  supravegheaz

un raion bine delimitat i are misiunea de a nu 
permite nici unei nave p trunderea în acea zon .
Cu toate acestea navele civile dau multe b t i de 
cap ofi erilor de cart. Spre diminea  situa ia pare 
s  se lini teasc .

1 mai 2007: La orele 07.00, ca din senin, 
apare o nav  care nu r spunde apelurilor 
noastre de a p r si zona. Totul face parte din 
exerci iu. Dup  un „joc de-a oarecele i pisica” de 
aproximativ dou  ore, la sfâr itul c rora nava a fost 
avertizat  c  se va folosi armamentul de la bord, 
aceasta execut  ordinul corvetei Contraamiral 
Horia Macellariu i ia drum de ie ire din raion. 
Ne îndrept m spre Istanbul. Între timp evolu m
în pozi ii tactice combinate în cadrul forma iei de 
nave. La ora 15.00 Bosforul ni se arat  în toat
m re ia lui. Se simte o und  de u urare.

Ziua de 2 mai a redus entuziasmul echipajului 
nostru de a vizita ora ul Istanbul. A plouat continuu. 
A a c  activit ile principale s-au desf urat la 
bord i au constat în probleme organizatorice, 
de reaprovizionare a navei i preg tirea mar ului 
pentru întoarcerea acas .

Pe data de 3 mai ridic m ancora i lu m
cap compas Mangalia. Pe drumul de întoarcere, 
la bilan ul ad-hoc cu ofi erii bordului, c pitan-
comandorul Florin T nase, loc iitorul comandantului 
Divizionului 50 Corvete i eful mar ului, ine
s  aprecieze modul exemplar în care echipajul 
i-a îndeplinit atribu iunile, astfel c  rezultatele 

particip rii corvetei Contraamiral Horia Macellariu
(265) la exerci iul BLACKSEA PARTNERSHIP 
07 au fost foarte bune, pe m sura a tept rilor. 

i comandantul mar ului tie când s  aprecieze 
o activitate de asemenea anvergur  pentru c
sistemul s u de referin  îl reprezint  experien a
acumulat  în urma precedentelor exerci ii 
interna ionale, i nu pu ine, la care a luat parte.

4 mai 2007: Corveta Contraamiral Horia 
Macellariu acosteaz  în portul militar Mangalia. 
Ni se înf i eaz  acela i scenariu familiar, atât de 
drag nou . La cheu: familii înl crimate; la bord: 
marinarii care- i ascund emo ia revenirii acas
printr-un zâmbet galnic. Totul e bine când se 
termin  cu bine.
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InstrucţieInstrucţie

SNMG2 acţionează alături de români SNMG2 acţionează alături de români 
Antrenament comun în Marea NeagrăAntrenament comun în Marea Neagră

Pentru Divizionul 50 Corvete, perioada destinat  exerci iilor pe mare cu cele dou  nave apar inând Grup rii Navale 
Permanente din Mediterana – SNMG2 – a reprezentat un bun prilej de antrenament i autoevaluare în conformitate cu 
procedurile NATO. Ac iunea în cadrul unei grup ri navale eterogene atât din punctul de vedere al pavilionului sub care se 
afl  navele, cât i a clasei din care navele fac parte, reprezint  o experien  necesar  oric rui comandant de grupare sau de 
nav i oric rui echipaj. 

Gruparea SNMG2 în România

În diminea a zilei de 8 iunie, fregatele 
TCG Gokceada, sub pavilion turcesc i
ITS Grecale, sub pavilion italian, au intrat 
în portul Constan a pentru o vizit  de patru 
zile. Ambele nave fac parte din Gruparea 
Naval  Permanent  din Mediterana, 
binecunoscut  printre marinarii militari 
sub acronimul, SNMG-2. 

Planul celor dou  nave a cuprins, în 
prima parte refacerea capacit ilor de 
lupt  ale navei i echipajului, iar în a 
doua, exerci ii pe mare al turi de nave 
ale For elor Navale Române. În chiar ziua 
sosirii în port, o delega ie a celor dou
nave, condus  de ambii comandan i, 
respectiv c pitan-comandorul Ahmet 
Gokhan Rahtuvan, respectiv c pitan-
comandorul Flavio Biaggi, a fost primit
de comandantul Flotei, contraamiralul 
de f lot i l  Mircea Rusm nic .  La 
Comandamentul Flotei au fost discutate 
aspecte legate de sta ionarea navelor 
în port i de colaborarea ulterioar  pe 
parcursul exerci iilor ce urmau a se 
desf ura pe mare. Ca la fiecare vizit
de asemenea amploare, comandan ii 
navelor au efectuat vizite la oficialit ile 
locale, iar echipajele au avut ocazia de 
a vizita ora ul Constan a i sta iunea 
Mamaia.

Pe mare, împreun

Navele desemnate de Statul Major al 
For elor Navale pentru a desf ura exerci ii 
în comun cu reprezentantele SNMG2 
au fost: fregatele Regele Ferdinand i
Regina Maria, corvetele Contraamiral 
Eusta iu Sebastian i Contraamiral Horia 
Macellariu, precum i nava coal i de 
suport logistic Constan a.

În perioada 12-15 iunie, au fost 
planificate diverse exerci ii ce au implicat 
colaborarea pe mare între toate cele cinci 
nave române ti i dou  str ine. Dup
ie irea din port i o scurt  perioad  de 
preg tire la ancor , navele s-au întâlnit 
într-un raion maritim în largul ora ului 
Mangalia i apoi s-au constituit în dou
grupuri tactice, fiecare incluzând o fregat
a SNMG2, o fregat  româneasc i o 
corvet . Bineîn eles, i N SL Constan a
a f cut parte dintr-unul dintre grupurile 
create.

Rând pe rând, în cele patru zile de 
antrenament pe mare, au fost executate 
proceduri standard NATO de respingere 
a atacurilor teroriste i a ambarca iunilor
rapide, reaprovizionare pe mare, c utare
i salvare oamenilor c zu i peste bord, 

comunica ii, forma ii i evolu ii. Niciuna 

dintre procedurile executate nu a 
reprezentat o noutate pentru marinarii 
din echipajele corvetelor, cu atât mai mult 
pentru cei afla i la bordul fregatelor. În 
aceea i m sur  cu lipsa nout ii exerci iilor 
s-a dovedit necesitatea execut rii lor în 
cadrul unei forma ii navale eterogene. Mai 
mult, cunoa terea reciproc  a modului 
de ac iune al navelor, de i standardizat, 
a reprezentat un câ tig pentru marinarii 
români. Având în vedere c  cele dou
fregate române ti se preg tesc s
execute misiuni în cadrul Grup rii Navale 
Permanente din Mediterana, exerci iile 
desf urate se constituie într-o binevenit
experien .

În gruparea tactic  alc tuit  din 
fregatele Gokceada, Regele Ferdinand
i corveta Contraamiral Horia Macellariu,

conducerea exerci iilor pe timp de zi 
a apar inut navei turce ti. Pe timp de 
noapte, s-au executat proceduri din 
pozi ie ancorat . Este vorba în general 
de cunoa terea publica iilor standardizate 
NATO, comunica i i i  raportarea 
elementelor intelor navale i aeriene 
într-un raion maritim supravegheat. De 
asemenea, noaptea s-a constituit într-
un binevenit r gaz pentru cei deplin 
angrena i în activit ile din timpul zilei, 

Text i foto: Locotenent-comandor Ion BURGHI AN
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Contraamiralul de flotil  Mircea Rusm nic , comandantul Flotei, în centru, în timpul discu iilor avute cu comandan ii navelor 
din SNMG-2, prezente la Constan a. În stânga, c pitan-comandorul Flavio Biaggi, comandantul fregatei ITS Grecale; în dreapta, 

c pitan-comandorul Ahmet Gokhan Rahtuvan, comandantul fregatei TCG Gokceada.

dar în acela i timp „bobocii” ambarca i au 
avut timp de „sedimentare” a informa iilor
acumulate în mar .

Cade ii î i croiesc drum în carier

La bordul corvetei Contraamiral 
Horia Macellariu, la bordul c reia am 
fost ambarca i pe timpul a dou  din 
cele patru zile de exerci ii pe mare, s-au 
aflat, dublând posturi pe care ar putea fi 

încadra i în viitor, cinci aspiran i din anul 
terminal al Academiei Navale „Mircea 
cel B trân”, doi elevi caporali din coala
Militar  de Mai tri a For elor Navale 
„Amiral Ioan Murgescu” i doi militari 
voluntari afla i în perioada de preg tire
la Centrul de Instruc ie al For elor 
Navale. To i cei afla i în practic  au 
îndeplinit, ca dublur , carturi pe func iile
corespunz toare preg tirii lor.  Experien a
dobândit  la finalul acestui mar , având 

în vedere degrevarea de responsabilit i
i îndreptarea aten iei exclusiv c tre 

perfec ionarea unor deprinderi sau 
acumularea unor cuno tin e  teoretice, 
este inestimabil . Pe parcursul carierei în 
For ele Navale, vor face de acum referiri 
la momentele de început, la primele 
exerci ii la care au g sit solu ii, chiar dac
acestea nu au fost, de aceast  dat , puse 
în practic .

Upgrade la complexitate

Zilele urm toare au adus, binen eles,
o mai mare complexitate a procedurilor 
puse în practic . Cele dou  grup ri 
tactice s-au reunit sub aceea i comand
i au desf urat exerci ii împreun .

Orice marinar cu experien  poate 

confirma c  nu e lesne s  ac ionezi pe 
mare într-o forma ie alc tuit  din apte
nave din cinci clase diferite. Iat  de ce, 
de i lipsite de spectaculozitate sau de 
ritm trepidant, forma iile i evolu iile în 
forma ie desf urate în apele teritoriale 
române ti nu au fost deloc la îndemâna 
oricui. Emo iile au lipsit îns  în totalitate, 
având în vedere pe de o parte experien a
comandan ilor de nave, pe de alta vremea 
deosebit de favorabil  naviga iei.

Instantaneu din timpul activit ilor desf urate pe mare de c tre echipajul corvetei Contraamiral Horia Macellariu (265).
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Exerci iu de salvare a omului c zut peste bord, cu ajutorul înot torului de serviciu.

În perioada 8-16 mai, echipajul fregatei Regele 
Ferdinand a profitat de vremea favorabil i de marea 
lini tit i s-a avîntat în larg pentru a se instrui i a- i
cre te perfoman ele. Aceasta pentru c  ei nu au timp 
de pierdut; permanent sunt angrena i în activit i im-
portante de cooperare iar preg tirea trebuie s  fie la 
cel mai înalt nivel. Antrenarea echipajelor în confor-
mitate cu standardele NATO, perfec ionarea deprin-
derilor în executarea manevrelor i înt rirea coeziunii 
echipajelor sunt principalele obiective urm rite pe 
timpul ie irii pe mare. 

În toamna acestui an,  pe marinarii de pe Regele 
Ferdinand îi a teapt  dou  activit i importante: 
evaluarea i certificarea nivelul I NATO a echipajului 
i a navei în cadrul exerci iului multina ional NOBLE 

MIDAS i participarea la opera ia ACTIVE ENDEAVOUR, 
o opera ie ini iat i condus  de Alian a Nord Atlantic
în scopul descuraj rii ac iunilor teroriste. 

Un alt obiectiv important al ie irii pe mare l-a 
constituit testarea i omologarea primului elicopter 
Puma Naval care va intra în dotarea For elor 
Navale la sfîr itul lunii mai. O achizi ie prin care 
For ele Navale au realizat un pas important pentru 
interoperabilitatea cu celelalte for e din NATO. 

Noi antrenamente cu Puma Naval 

Pregătire pentru certifi care
Text: Mihaela SECELEANU
Foto: Bogdan DINU
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A fost un antrenament reu it. De la stânga la dreapta: 
c pitan-comandorul Marian S vulescu, comandantul fregatei 
Regele Ferdinand, comandorii (r) Miron Rândetean 
i Radu Bârlea, pilo i de încercare la IAR Ghimbav, Bra ov.

RHIB-ul fregatei Regele Ferdinand în misiune.

Cooperarea cu elicopterul naval 
s-a dovedit a fi un pas important 
pentru marinarii militari deoarece, 
fiind vorba de un nou tip de cola-
borare i de proceduri noi, au fost 
necesare m suri suplimentare 
dar echipajul s-a dovedit a fi la 
cel mai înalt nivel de preg tire. 

Pe parcursul celor 8 zile, mari-
narii au mai desf urat exerci ii 
de evacuare a personalului 
r nit de la bordul navei precum 
i aprovizionarea cu piese de 

schimb în mare, împreun  cu un 
elicopter Puma Socat apar inînd 
For elor Aeriene, dar i activit i
de preg tire, c utare i atac 
al submarinului, supraveghere 
naval , c utarea i salvarea oa-
menilor c zu i în ap  împreun
cu Nava coal Constan a (281), 
exerci ii pe care marinarii le 
desf oar  adeseori, repeti ia 
de mai multe ori  însemnînd 
performan .
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Activitate intens  în sta ia radio a Batalionului de Stat Major i Deservire.

Text: Mihaela SECELEANU
Foto: Soare Bonea

Pont ica 07 a fost  un exerc i iu  de 
comandament cu comunica ii i informatic  în 
teren organizat i desf urat de Statul Major al 
For elor Navale  în perioada 5-8 iunie. 

Potrivit concep iei generale a exerci iului,
ac iunile teroriste desf urate pe teritoriul unui 
stat au impus luarea m surilor de securitate. 
S-a trecut la opera ionalizarea for elor din 
compunerea grup rii multina ionale i a for elor
aflate sub comand  na ional , concomitent 
cu executarea supravegherii traficului aerian 
i naval i a ap r rii c ilor de comunica ii. 

Scenariul exerci iului, ce a avut ca zon  de 
desf urare aria de opera ii de S-E, a fost 
desigur, unul fictiv.  i, chiar dac  a fost unul de 
amploare, nu am avut parte de trupe în teren i
trageri de lupt , a a cum ne-am obi nuit. Totul 
s-a rezumat la o cooperare pe hart i la nivelul 
comunica iilor între comandamentele organizate 
în unit ile For elor Navale. 

Punctul de comand  de rezerv  al 
exerci iului s-a constituit într-o loca ie izolat ,
corespunz toare unei astfel de misiuni care a 
antrenat toate unit ile din compunerea For elor
Navale Române.

De i  n imic spectaculos pentru un 
necunosc tor, misiunea marinarilor a fost 
extrem de important . Doar astfel se poate 
verifica i perfec iona tehnica i capacitatea 
comandamente lo r  pent ru  executarea 
opera ionaliz rii i conducea ac iunilor militare. 

Foc continuu... fără focuri de armăFoc continuu... fără focuri de armă

PONTICA 07PONTICA 07

„Acest exerci iu este un element important 
al planului nostru de preg tire. Am antrenat 
toate unit ile din subordinea Statului Major 
al For elor Navale atât în ceea ce prive te 
preg tirea pe hart , antrenarea personalului în 
aplicarea standardelor i procedurilor NATO, 
cât i o verificare important  a echipamentelor 
de comunica ii i informatic  aflate în dotare cu 
prec dere a celor folosite în exerci ii i opera ii
multina ionale”, ne-a declarat comandorul 

Constantin Boruzi, eful turei operative, din 
Punctul de comand  de rezerv , în ziua 
document rii noastre.

Într-o er  caracterizat  prin riscuri i
amenin ri la adresa securit ii, cu numeroase 
tensiuni, provoc ri i evolu ii imprevizibile ale 
mediului de stabilitate regional, trebuie s
ne adapt m i noi, s  devenim compatibili 
cu structuri le NATO i s  ne al tur m
eforturilor comunit ii interna ionale pentru 
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Comunica iile au fost foarte solicitate pe timpul exerci iului.

Aspect din punctul de comand  de rezerv , al exerci iului PONTICA 07.

asigurarea securit ii i eliminarea terorismului 
interna ional.

Gradul de complexitate al ac iunilor militare 
actuale este din ce în ce mai ridicat. În aceste 
condi ii, câmpul de lupt  contemporan a 
devenit un mediu în care gestiunea datelor, a 
informa iilor i îndeplinirea coerent  a actului de 
comand  reprezint  activit i prioritare. 

Pentru a putea îndeplini în condi ii cât mai 
bune activit ile de comand  este necesar
analiza într-un timp cât mai scurt a unui volum 
mare de informa ii referitoare la o multitudine 
de elemente privind situa ia din teren. 
Ob inerea informa iilor, comunicarea, analiza 
i exploatarea lor este principala preocupare a 

militarilor din punctul de comand . Permanent 
echipa de aici este atent  asupra datelor pe 
care le prime te de la celelalte structuri, le 

analizeaz i transmit mai departe informa ii 
i ordine ce vizeaz  desf uarea în bune 

condi i i  a misiunii. C pitan-comandorul 
Sorin Cucu, eful centrului de opera ii, ne 
împ rt ea faptul c  nu exist  timp de odihn :
„Este un flux continuu care concentreaz
întreaga noastr  aten ie pentru c  elemente 
de noutate pot ap rea oricînd punîndu-ne 
vigilen a la încercare. Ne-am confruntat i
cu inserarea unor elemente suplimentare din 
partea conducerii exerci iei pentru verificarea 
capacit ii comandan ilor de a  se adapta la 
situa ii de noutate. Chiar dac  totul se „joac ”
pe hart  pentru noi este o misiune la fel de 
important  ca i una real . Astfel reu im s  ne 
preg tim pentru o activitate cu trupe în teren 
cand nu avem voie s  gre im. i pîn  acum 
totul a decurs  normal.” 

Pentru c  nici o activitate nu poate fi 
desf urat  f r  suport logistic, un rol deosebit 
de important în cadrul aplica iei l-a avut i
Batalionul de Stat Major i Deservire din cadrul 
Statului Major al For elor Navale prin asigurarea 
în mod oportun a materialelor necesare i prin 
operativitatea tehnicii. A a cum spunea i
maiorul Sorin Panainte, eful de stat major al 
batalionului, logistica nu a fost doar un simplu 
juc tor: „Spre deosebire de ceilal i, noi chiar am 
îndeplinit misiuni reale. În primul rând m  refer 
la dislocarea oamenilor i a tehnicii în punctul 
de comand  de rezerv , am organizat i am 
asigurat pe toat  perioada aplica iei transportul, 
hr nirea i cazarea personalului. Totodat
ne-am confruntat i cu câteva aspecte inedite, 
cum ar fi «otr virea apei în zon », fapt care ne-a 
obligat s  aprovizion m localnicii i militarii cu 
ap  plat ; de asemenea, conform scenariului, a 
trebuit s   organiz m un centru de primire pentru 
refugia i. Aceast  activitate, o noutate pentru 
noi, ne-a determinat s  studiem regulamentele 
pentru a rezolva problema în timp util.” 

A adar, fiecare unitate din subordinea 
Statului Major al For elor Navale a avut misiunea 
sa. Fiecare om a avut r spunderea sa. Pentru 
comandorul Constantin Boruzi, eful turei 
operative în Punctul de comand  de rezerv   în 
ziua document rii noastre aceasta a fost ultima 
misiune în cadrul Statului Major al For elor 
Navale înaintea trecerii în rezerv . i, a a cum 
spunea i domnia sa, ce alt  ie ire din scen
ar putea fi mai potrivit  dac  nu o activitate de 
amploare? „M  bucur c  am avut ansa de a fi 
prezent i la aceast  misiune. Este ultima din 
cariera mea de militar i cred c  a sosit timpul 
s  dau tafeta unor colegi mai tineri precum 
c pitan-comandorul Sorin Cucu, cel care m
va înlocui de acum înainte. M  bucur c  exist
oameni profesioni ti care pot îndeplini cu succes 
misiunile For elor Navale.” 
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CERCETA IICERCETA II
INFANTERIEI MARINEINFANTERIEI MARINE

              48 de ore într-un marş de orientare 48 de ore într-un marş de orientare 
              prin pădurile Niculiţeluluiprin pădurile Niculiţelului

Text i foto:Text i foto: Bogdan DINUBogdan DINU



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 3 (119) 200726

Sfâr it de prim var i un început 
de var  deja torid  în p durile 
Niculi elului i ale Babadagului. 
Pentru fiecare dintre noi, locuitori 
ai urbei, oricare ar fi ea, p durea
reprezint  o gur  de oxigen i un 
moment de relaxare. Pentru al ii, ea 
reprezint  îns  teren de antrenament 
i locul de desf urare a misiunilor 

în zona de responsabilitate. Multe 
din activit ile i misiunile specifice 
Batalionului de Infanterie Marin
de la Babadag se desf oar
departe de ochii i urechile noastre. 
Aproximativ de dou -trei ori pe 
an, compania cercetare sau alte 
subunit i, execut  ceea ce în 
termeni militari se nume te un 
mar  de antrenament de orientare, 
pe un traseu i într-un raion de 
ac iune dinainte stabilit. Cel mai 
recent s-a desf urat între 22 i 23 
mai, timp de 48 de ore, pe traseul 
Babadag-Niculi el, pe o distan
de aproximativ 60 de kilometri. i

când spunem traseu ne gândim 
doar la un termen generic care 
nu se identific  în nici un caz cu 
oseaua sau drumurile cunoscute. 

Mar ul se execut  cu evitarea 
localit ilor, urmând formele de 
relief existente în zon  iar p durile 
Niculi elului au oferit un excelent 
teren de antrenament. Misiunea 
face parte din categoria celor mai 
pu in mediatizate, trecute sub 
t cere dac  vre i, f r  trageri, f r
scenarii, principalele obiective 
urm rite fiind orientarea i mar ul în 
teren necunoscut. Chiar i întâlnirea 
cu echipa noastr  s-a realizat 
destul de dificil undeva în mijlocul 
p durii. De aici ne-am al turat 
timp de dou  ore celor 12 militari 
ai Batalionului de Infanterie Marin
pentru o incursiune în p durile din 
apropierea localit ii Niculi el.

„În primul rând am urm rit 
dezvoltarea i consol idarea 
deprinderilor militarilor în ceea 

Busola este un obiect esen ial cerceta ilor în orientarea prin p duri.

ce prive te deplasarea în teren 
dup  un azimut dat, dezvoltarea 
rezisten ei la efort fizic prelungit dar 
i consolidarea spiritului de echip .

Unul din avantaje este faptul c  în 
urma unui astfel de mar  militarii 
se familiarizeaz  cu zona de 
responsabilitate a Batalionului de 
Infanterie Marin i le va fi mai 
u or la executarea viitoarelor 
misiuni”, am aflat de la locotenentul 
Dorin Iordache, comandant pluton 
cercetare Batalionul de Infanterie 
Marin .

Ne-am desp r it de prietenii 
no tri de la infanteria marin  acolo 
unde p durea l sa loc drumului 
care ne scote la câmp deschis. 
Desp r ire de scurt  durat  îns
deoarece a doua zi începea la 
Babadag exerci iul „Diminea
Senin  2007“, organizat i condus 
de Batalionul de Infanterie Marin
i despre care pute i afla informa ii

în paginile urm toare.
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Text i foto: Mihaela SECELEANU

Lini tea dinaintea furtunii

Am sosit la Babadag, joi, 14 iunie, 
pe o c ldur  în bu itoare. Nu este decât 
ora 9 dar soarele arde deja cu putere. Cu 
siguran  sunt peste 30 de grade Celsius. 
Poposim pentru început la Batalionul de 
Infanterie Marin  unde suntem primi i de 
cel care a fost pân  de curând comandantul 
acestei unit i de renume, colonelul Vasile 
Romanescu. Afl m c  domnia sa a fost 
transferat la Bucure ti, la Statul Major al 
For elor Navale i se afl  aici pentru a 
superviza activitatea, la comanda unit ii
urmând a fi numit locotenent-colonelul Ion 
Bucur, în prezent loc iitorul comandantului 
unit ii.  Nu st m decât pre  de câteva minute 
pentru o prezentare scurt  a misiunilor 
pentru c  antrenamentul cu trupe în teren 
desf urat de subunit i ale batalionului 
trebuie s  înceap . Ne îndrept m spre zona 
de def urare a activit ilor, în aria forestier
a Babadagului, pentru c  poligonul în care 
militarii no tri obi nuiau s  se antreneze 
era ocupat de americani. Aici, câ iva
infanteri ti marini, printre care i locotenent-
colonelul Ion Bucur, st teau în soarele 
arz tor a teptând sosirea invita ilor. Înafara 
corturilor instalate la o oarecare distan  de 
locul în care ne aflam noi, nimic altceva nu 
aducea cu o desf urare ampl  de trupe. 
Celebrele TAB-uri sau camioane militare, 
f r  de care o astfel de aplica ie nu ar fi 
avut nici un arm, nu se z reau nic ieri, de i
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locotenent-colonelul Ion Bucur ne-a avertizat 
c  sunt în zon . Pentru noi nu pare a fi decât 
o diminea  senin i lini tit  de var  în 
p durile Babadagului, dominate de cetatea 
Heracleea. Calmul din jur ne cople e te.
Pare s  prevesteasc  ceva. Doar fo netul
ierbii uscate i cîteva p s rele r t cite î i
fac sim ite prezen a. În rest, lini te…lini tea
dinaintea furtunii. Nimic nu te duce cu 
gândul la nebunia care se va instala în mai 
pu in de jum tate de or . Dintre copaci par 
a ie i scântei. Ne d m seama c  de fapt nu 
este decât luciul o elului armelor în contact 
cu rezele soarelui. Deodat  lini tea este 
spart  de focuri de arm i de zgomotul 
transportoarelor blindate care traverseaz
p durea. Un adev rat m cel pare s  se fi 
declan at.

Activitate non-stop

Din fericire, totul este doar un joc numit 
„Diminea a Senin  2007“. Un joc pe care 
militarii infanteri ti marini îl joac  în fiecare 
an pentru ca preg tirea lor s  tind  c tre
perfec iune. Apoximativ 400 de militari din 
cadrul Batalionului de Infanterie Marin  au 
participat timp de 5 zile, în perioada 11-15 iunie,
la exerci iul cu tema „Ac iunea  Batalionului 
de Infanterie Marin  într-o zon  de conflicte 
interetnice i interconfesionare”, desf urat
într-un raion împ durit din apropierea 
cet ii Heracleea. Chiar dac  scenariul a 
fost unul fictiv, ac iunile din zon  nu au fost 
departe de realitatea vie ii interna ionale.
Concep ia de escaladare a crizei dintre 

dou  grupuri cauzate de dispute religioase, 
teritoriale i etnice în zona de opera ii, a 
fost creat  în scopul antren rii teoretice 
i practice a militarilor privind participarea 

la opera iile în sprijinul p cii. Iar aceast
misiune vine la numai trei s pt mâni de 
la mar ul de antrenament de orientare i
supravie uire desf urat de o parte dintre 
infanteri tii marini pe traseul Babadag-
Niculi el, pe o distan  de aproximativ 60 
de kilometri. A a cum spunea i c pitanul
Marius Gheorghescu, ofi er în Statul major 
al Batalionului i creierul acestei aplica ii,
nu se st  nici o clip . „De doi ani, de când 
m  aflu în acest batalion, nu avem nici o 
clip  liber . În fiecare lun  desf ur m cel 
pu in câte un exerci iu planificat de unitatea 
noastr  sau de e aloanele superioare. 
De aceast  dat , scenariul s-a bazat pe 
o problem  etnic i confesional  într-un 
stat fictiv. În urma reformelor produse în 
anii 90 în rile socialiste, un stat decide s
formeze o federa ie multietnic  rezultând un 
conflict interethnic i interconfesional. Astfel, 
for ele NATO intr  în teatrul de opera ii
prin rezolu iile ONU i suntem aici pentru a 
restabili pacea i securitatea în zon .”

Scenariul

Exerci iul, desf urat anual de militarii 
Batalionului de Infanterie Marin , cu teme 
diferite, desigur, a urm rit verificarea 
modului de îndeplinire a ac iunilor de 
c utare i salvare, de nimicire a unor 
elemente paramilitare, organizarea unui 
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Controlul refugia ilor înainte de a intra în tab r .

Ciocnirea între protestatari i for ele de ordine.

centru de control al evacu rii personalului 
necombatant i ap rarea unor obiective 
strategice. Infanteri tii marini ac ioneaz
în vederea disloc rii din zona de conflict 
a popula iei b tina e subjugat  de 
grupuri de etnie diferit . Se organizeaz
astfel un raion de men inere a p cii, de 
paz i ap rare. Pe parcursul deplas rii, 
for ele ONU sunt atacate de grup ri 
paramilitare. Au loc schimburi de foc, 
misiunea infanteri tilor fiind îngreunat ,
dar nu imposibil . Refugia ii sunt adu i
în siguran  în zona de primire unde trec 
printr-un flux de triere, respectiv verificarea 
documentelor, perchezi ie corporal i
control medical, beneficiind în continuare, 
pân  la evacuarea lor, de condi ii foarte 
bune de trai. Bineîn eles c  misiunea 
militarilor nu ia sfâr it aici. Ei se confrunt

în continuare cu elemente recalcitrante 
c rora trebuie s  le fac  fa . Nemul umirea 
refugia ilor de condi iile de trai, incita i
de diverse elemente obstruc ioniste, 
se transform  într-o adev rat  revolt
în bu it  de un pluton de jandarmi. A adar, 
un scenariu concentrat dar care vine în 
ajutorul Batalionului de Infanterie Marin
pentru desf urarea în cele mai bune 
condi ii a misiunilor de aplanarea a unor 
conflicte de intensitate redus .

Cercetarea – ochii i urechile 
comandantului

Un segment important al Batalionului de 
Infaterie Marin  f r  de care nu se poate 
desf ura nici o activitate, este cercetarea. 
Maiorul Alexandru Jugaru, eful informa iilor, 

ne m rturisea faptul c , „activitatea 
cerceta ului este nev zut . Dac  pe ceilal i
lupt tori i-a i v zut în teren, cerceta ii sunt 
mereu ascun i. Noi ne ocup m în principal 
cu procurarea de informa ii din toate 
sursele. Execut m  activit i de culegere de 
date prin sursele deschise pe care le avem 
la dispozi ie: internet i chiar mass-media, 
plus informa iile secrete pe care le primim 
prin cooperare cu alte structuri sau de la 
e alonul superior. Furniz m informa ii foarte 
importante despre grup rile paramilitare, 
despre liderii acestora, procedeele pe 
care le aduc ace tia pentru îndeplinirea 
scopurilor propuse, dotarea  lor, modul lor 
de ac iune, sus inerea logistic , i cum am 
putea contracara ac iunile lor.”

 La toate activit ile, indiferent c  sunt 
misiuni reale sau pe timp de pace sau la 
criz , informa iile au un rol deosebit fiind 

de fapt factorul decizional în îndeplinirea 
misiunilor. Deviza cerceta ului este de altfel 
s  vezi i s  auzi f r  s  fii v zut sau auzit.

Necesitatea misiunilor 
în teatrele de opera ii

Am putea spune, f r  s  gre im, c
infanteri tii marini sunt buni la toate. Ne 
referim, desigur, la faptul c  ei desf oar
misiuni atât pe timp de pace, în sprijinul 
popula iei civile la dezastre, împreun  cu 
celelalte elemente ale sistemului na ional 
de ap rare, dar i în situa ii de criz i la 
r zboi. i de i Dumnezeu ne-a ferit, pe noi 
românii, de agresiuni interetnice, lumea 
interna ional  se confrunt  frecvent cu 
astfel de coflicte. Men inerea, impunerea, 
restabilirea p cii sunt cuvinte pe care le 
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For ele paramilitare sunt gata pentru ac iuni destabilizatoare.

Lini tea de dup  furtun . Locotenent-colonelul Ion Bucur (dreapta), împreun  cu subordona ii,
dup  terminarea ostilit ilor de la „Diminea  Senin ”.

auzim i le citim zilnic în pres . Fac parte 
din realitate. Sunt misiuni pe care militari din 
întrega lume le desf oar , din nefericire, 
în mod real. Infanteri tii marini români se 
antreneaz i ei în acest scop pentru c ,
cine tie? Cândva poate c  vor fi solicita i
s  î i aduc  contribu ia la misiuni în 
sprijinul p cii undeva pe glob. Locotenent-
colonelul Ion Bucur, ne împ rt ea faptul c
„Batalionul de Infanterie Marin  a participat 
la exerci ii multina ionale cu nivel pluton i
doar doi ofi eri au f cut parte din joint-uri în 
teatrele de opera ii interna ionale. Cu trupe 
în teren îns  nu am avut ocazia. Sper m ca 
anul urm tor s  avem i noi o Companie 
Desant Amfibiu care va participa în teatrele 
de opera ii interna ionale. Unitatea noastr
se afl în curs de opera ionalizare cu o 
Companie Desant Amfibiu standard NATO, 

adic  armament, tehnic i preg tire exact 
dup  cerin ele NATO. Sper m ca pân  la 
sfâr itul anului 2008 s  vedem aceast
companie, dar nu cu sustenabilitate 
logistic  româneasc , ci într-o for
multina ional . Sunt convins c  va face fa
tuturor cerin elor NATO.”

Dac  din punctul de vedere al preg tirii
infanteri tii marini români nu se deosebesc 
prea mult de celebrii „marins” americani, 
la nivelul tehnicii mai avem de recuperat, 
chiar dac  la expozi ia organizat  cu acest 
prilej ei au etalat cele mai bune arme intrate 
de curând în dotare. eful de stat major 
al unit ii spunea îns  c  nu sunt motive 
de îngrijorare. „Tehnica pe care o avem în 
dotare este la nivelul anilor 2000. Dup  cum 
a i v zut la expozi ie, avem i tehnic  de 
ultim  genera ie, tehnic  standard NATO, 

armament calibrul 5,56 cu care începând de 
s pt mâna viitoare vom executa  trageri. De 
asemenea, avem aparatur  de observare 
pe timp de zi, pe timp de noapte aparatur
de ultim  genera ie urmând ca în acest an 
i în 2008 s  avem capacitatea maxim  la 

opera ionalizare.”

Concluzii pozitive

La finalul exerci iului concluziile nu 
puteau fi decât foarte bune. C pitanul
Marius Gheorghescu s-a declarat mul umit:
„Exerci iul a decurs foarte bine. A solicitat 
o cantitate enorm  de resurse umane i
materiale i se pare c  efortul a fost r spl tit
cu vârf i îndesat. A i fost martorii unui 
scenariu concentrat, ce-i drept, dar unul 
reu it“.

Ochiul vigilent al efului a v zut îns
i micile sc p ri, locotenent-colonelul Ion 

Bucur spunând c  este loc i de mai bine.
„Exerci iul i-a atins obiectivele din punctul 
de vedere al mi c rii for elor în teren. 
Suntem, mul umi i 90% pentru c  au mai 
fost i mici inadverten e pe care  noi le-am 
observat.”

La buna desf urare a exerci iului 
i-a adus contribu ia, mai mult sau mai 

pu in, fiecare militar al Batalionului de 
Infanterie Marin . De la asigurarea logistic
a aplica iei i pân  la executarea în teren 
a misiunii fiecare om, v zut sau nev zut,
a avut rolul s u, chiar dac , majoritatea au 
dorit s  r mân  anonimi în fa a aparatului 
de fotografiat. A fost i cazul maiorului 
Lauren iu Mitra, eful logisticii în aceast
unitate de mai bine de apte ani care s-a 
implicat în asigurarea hr nirii militarilor pe 
m sura eforturilor lor. Iar fasolea la cazan 
pe care a servit-o în ziua exerci iului a fost 
cu siguran  mai bun  decât acas  sau la 
unitate.
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Interviul
revistei

- Domnule comandor a i
plecat din marin  de mai bine de 
6 luni. Cum vede i acum For ele
Navale de la nivelul Statului 
Major General?

- Acum când îmi desf or 
activitatea la Statul Major General, 
nu pot s  fiu partizanul niciunei 
categorii de for e ale armatei. De 
la venirea în aceast  structur , mi-
am propus s  m  rezum la a purta 
uniforma de marin , iar în rest m
str duiesc s  fiu impar ial cu ceilal i
colegi din for ele Terestre i For ele
Aeriene. Cred c  acesta este cel 
mai firesc mod de a te comporta la 
acest nivel, i mai consider c  dac
voi reu i s  fiu acceptat i în eles
în acest sistem, va fi pentru mine 
un factor important în activitatea 
viitoare. Nu este u or s  î i desf ori 
activitatea la acest nivel, mai ales c
în structurile Statul Major General 
sunt pu ini ofi eri de marin , iar unii 
colegi te privesc înc  cu neîncredere 
i curiozitate.

- Care sunt elementele dificile ale 
acestei func ii?

- Nu pot s  spun c  m  confrunt 
cu dificult i de nerezolvat. Pot afirma 
îns  c  problematica care trebuie 
rezolvat  difer  în fiecare zi i ce este 
foarte important, trebuie rezolvat  în 
cel mai scurt timp. Serviciul Secretariat 
are în structur  34 de persoane 
i concentreaz  activitatea a trei, 

patru structuri arondate serviciului. 
Func ioneaz  în medie 12-14 ore 
zilnic, sintetizeaz  documente, le 
preg te te în vederea aprob rii sau 
promov rii la e aloanele superioare, 
angajeaz  diferite edin e care impun 
preg tirea de materiale, organizeaz
primirea în ar  a unor delega ii str ine
la nivelul efului Statului Major General 
i al loc iitorului i multe alte activit i.

„Nu este uşor să îţi desfăşori 
activitatea la acest nivel”
Interviu cu domnul comandor Cătălin Dumistrăcel, 
şeful Serviciului Secretariat din Statul Major General

Toat  aceast  activitate laborioas
nu s-ar putea desf ura f r  aportul 
tuturor celor care încadreaz  serviciul, 
f r  dedica ia i profesionalismul de 
care dau dovad  în fiecare zi. Pot 
afirma cu mâna pe inim , c  f r
acest colectiv, pe care l-am cunoscut 
cu mult timp înainte de a lucra aici, nu 
m-a  fi putut adapta atât de repede 
la cerin ele func iei. Modul deschis în 
care m-au primit, a contribuit foarte 
mult la formarea unor rela ii de serviciu 
corecte i principiale. Pe aceast  cale 
doresc s  le mul umesc tuturor pentru 
încrederea i sprijinul acordat.

- Regreta i c  a i plecat din 
For ele Navale?

- E o întrebare capcan ?
- Nu! Dorim doar opinia dvs.
- Sunt mul i factori la care trebuie 

s  fac referire. În primul rând sunt în 
marin  de la 14 ani! Ce opinie mai pot 
s  am? Mi-am ales aceast  meserie 

prin prisma tat lui meu, fost ofi er, 
dar care mi-a l sat posibilitatea 
s  aleg ce doresc s  fac în via .
Pentru aceasta îi mul umesc. Am 
avut ambi ia s -i calc pe urme i
s  nu-l dezam gesc pe parcursul 
carierei. Profesia aleas  mi-a oferit 
foarte multe satisfac ii în toate 
unit ile în care mi-am desf urat 
activitatea, pân  la Statul Major 
al For elor Navale unde am lucrat 
ultimii 15 ani petrecu i în marin .
Mi-a fost greu s  m  despart de 
oamenii adev ra i din For ele 
Navale care mi-au fost i sunt 
colegi i prieteni, pe care i apreciz 
i îi respect. La rândul meu, m-am 

bucurat de aprecierea i simpatia 
lor, având în vedere c  prin natura 
func iilor îndeplinite, am cunoscut 
foarte mul i ofi eri, mai tri militari, 
subofi eri din For ele Navale.

- i pentru c  nu a mai r mas
foarte mult pân  când marinarii 
î i vor s rb tori ziua armei, ce 
le dori i fo tilor colegi cu ocazia 

Zilei Marinei?
- În primul rând tot ce-mi doresc 

mie! Adic  mult  s n tate! În special 
vreau s  le mul umesc tuturor celor 
care vor depune eforturi pentru 
organizarea manifest rilor dedicate 
acestei s rb tori. tiu foarte bine 
ce înseamn  aceast  munc , fiind 
implicat în mod direct ani de zile, 
în aceste activit i i mai tiu c  nu 
întotdeauna munca lor, este apreciat
la adev rata valoare. Pentru aceasta 
îi asigur de tot respectul meu. În 
încheiere nu pot s  nu le adresez 
tuturor marinarilor BUN CART ÎNAINTE!

- Care considera i c  este defini ia 
succesului în carier ?

- Din experien a mea, foarte 
simplu! Corectitudine, dedica ie fa
de meseria aleas , profesionalism, 
verticalitate i nu în ultimul rând, 
respect i încredere în oameni.

C pitan ing.
Mihai EGOROV

– Care sunt obiectivele vizitei 
dumneavoastr  în România?

– M  aflu la Constan a ca urmare a unei 
vizite oficiale pe care o efectuez în For ele 
Navale Române, la invita ia contraamiralului 
de flotil  Dorin D nil . Opinia mea personal
este c  ne leag  foarte multe lucruri din 
istoria recent  a rilor i marinelor noastre. 
De fapt, dup  aceast  vizit  am realizat c
exist  multe similarit i în structura dar i în 
procesul de transformare parcurs de for ele 
navale ale ambelor state. Evident, totul la o 
scar  foarte diferit  deoarece For ele Navale 
ale Letoniei sunt de opt ori mai mici decât 
For ele Navale Române dar profesionalismul 
personalului angajat se situeaz  aproape 
la acela i nivel pentru c  atât noi cât i
dumneavoastr  punem accentul pe calitate 
i nu pe cantitate. Suntem interesa i de 

colaborarea i cooperarea cu For ele 
Navale Române în foarte multe domenii 
cum ar fi înv mântul de marin i stagii 
de practic , opera ii de scufundare, lupta 
împotriva minelor, echipamente i instala ii 
comune celor dou  marine, de schimbul de 
experien  în general.

– A i men ionat opera iile de lupt  împotriva minelor. 
Majoritatea navelor dumneavoastr  sunt dragoare sau 
vân toare de mine.

– Ave i dreptate, putem afirma chiar c  este specificul for elor 
noastre navale. Am ini iat i se afl  în derulare un proiect de 
achizi ie a unor vân toare de mine din clasa Tripartite pentru 
a participa la For a de R spuns NATO în grupul MCM i cred 
c  putem acoperi în prezent tot ceea ce ine de domeniul luptei 
împotriva minelor în for ele noastre navale.

– V  rug m s  detalia i pentru cititorii no tri, în câteva 
cuvinte evident, care sunt principalele misiuni i tipurile de 
nave aflate în dotarea For elor Navale letone.

– Spre deosebire de For ele Navale Române misiunile 
marinei noastre includ i pe cele care în mod normal ar reveni 
G rzii de Coast , care în Letonia este subordonat i parte 
component  a for elor noastre navale, inclusiv în domeniul 
c ut rii i salv rii pe mare. Avem patru nave rapide de patrulare 
din clasa Storm de provenien  norvegian , dou  dragoare 
din clasa Kondor, de provenien  german , care urmeaz  s
fie înlocuite de cinci vân toare de mine din clasa Tripartite în 
cadrul proiectului Altman, un vân tor de mine din clasa Lindau,
tot de provenien  german , care este opera ional i particip
la For a de R spuns NATO precum i o nav  de comandament 
i suport logistic pentru navele de lupt  împotriva minelor. Mai 

de inem o unitate de nave cu atribu ii i misiuni specifice Pazei 
de Coast , monitoriz rii traficului i prevenirii polu rii, c ut rii

Exclusivitate

„Ne leagă foarte multe lucruri din istoria „Ne leagă foarte multe lucruri din istoria 
recentă a ţărilor şi marinelor noastre.”recentă a ţărilor şi marinelor noastre.”

i salv rii pe mare i de asemenea 
asigur m sistemele de comunica ii i
paza frontierelor maritime.

–   În anii trecu i una din problemele 
for elor navale apar inând rilor 
baltice era lipsa cronic  a resurselor 
i fondurilor, fapt care f cea imposibil

acceptarea i utilizarea navelor de 
lupt  oferite gratuit, ca dona ie, de 
alte marine militare, în special cea 
a Germaniei. S-a schimbat ceva în 
prezent?

– R spunsul este unul afirmativ. 
A a cum For ele Navale Române au 
g sit banii necesari pentru a cump ra 
fregate i noi am identificat resursele 
financiare pentru a achizi iona nave 
de lupt  împotriva minelor. În ultimul 
deceniu politicienii no tri au reu it s
g seasc  solu iile potrivite dar acesta 
nu este un proces singular deoarece i
For ele Navale Române s-au confruntat 
cu acelea i probleme ca i noi. 

– A  vrea s  vorbim pu in despre 
cooperarea regional . M  refer aici 

la existen a grup rii COMBALTRON la care particip
cu nave Estonia, Lituania i Letonia sau la exerci iul 
Open Spirit din Marea Baltic , exerci iu multina ional,
anual, de c utare i distrugere a minelor. Mai sunt de 
actualitate?

– Continu  s  fie de actualitate i vor r mâne astfel 
pân  când pericolul real al minelor marine vechi din Marea 
Baltic  nu va fi eliminat. Nu exist  date exacte dar, în zona 
men ionat  se estimeaz  c  înc  mai avem, în prezent, 
aproximativ 10.000 de mine marine vechi din timpul celui 
de-al doilea r zboi mondial. Trebuie s  facem fa  acestei 
situa ii i este extrem de dificil s  o rezolv m, inclusiv datorit
condi iilor hidro-meteorologice din Marea Baltic . Intervalul 
de timp necesar pentru a cur a marea în propor ie de 95% 
de minele marine vechi se m soar  în decenii.

– V  afla i la sfâr itul vizitei dumneavoastr  în For ele
Navale Române. Care sunt impresiile dumneavoastr ?

– Impresia mea personal  este c  For ele Navale Române 
beneficiaz  în prezent de un vânt extrem de prielnic în pânze 
– i folosesc aceast  formul  deoarece interviul este realizat 
chiar pe NS Mircea, o nav  deosebit  – i sunt optimist în 
ceea ce prive te viitorul marinei dumneavoastr . Când spun 
acest lucru m  refer la existen a unor programe de dezvoltare 
i dotare viitoare foarte bune, la planurile strategice existente 
i la imaginea extraordinar  pe care For ele Navale Române 

o au pe plan interna ional.

Bogdan DINU

Comandorul Alexander Pavlovics, comandantul For elor Navale ale Letoniei, a efectuat în 
perioada 24-25 mai o vizit  în For ele Navale Române. Care a fost scopul vizitei, cât de mare 
este Marina Militar  a Letoniei sau cum decurge colaborarea regional  afla i din interviul pe care 
domnia sa l-a acordat Grupului Mass-Media al For elor Navale la încheierea vizitei.
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În condi iile în care tr im într-un secol al informa iei i
tehnologiei, iar rile din întreaga lume pun tot mai mult 
accentul pe educa ie i pe o bun  formare profesional ,
profesorii români se fac tot mai mult remarca i peste hotare. 
Am demonstrat adeseori c  avem i noi cu ce s  ne mândrim. 
Nu suntem doar o ar  de ho i, de igani, de derbedei care nu 
trec grani ele rii decât pentru a ne face de râs. Avem i noi 
valorile noastre. Trebuie doar s tim s  le descoperim i s
le promov m. Atunci poate c  lumea interna ional  nu va mai 
îndrepta degetul acuzator c tre ara noatr  iar nou  nu ne va 
mai fi ru ine s  spunem c  suntem români.

Locotenent-comandorul Octavian T r bu , ef lucr ri la Catedra 
de Electrotehnic , Comunica ii i Armament Naval a Facult ii de 
Marin  Militar   din cadrul Academiei Navale „Mircea cel B trân” 
a tr it experien a de a fi profesor în Canada. Domnia sa a predat 
în perioada 18-26 mai modulul de „Mine Marine i Planificarea 
Opera ional  a Misiunilor de Minare” în cadrul cursului de Mine 
Warfare (Lupta Împotriva Minelor) desf urat la Canadian Forces 
Fleet School - coala For elor Navale Canadiene - din Ouebec. 

De ce în Canada? Deoarece, în anu l 2006, pe parcursul vizitei 
unei delega ii a For elor Navale Canadiene în România, oaspe ii 
s-au ar tat deosebit de interesa i de lupta împotriva minelor i de 
un schimb de experien  referitor la sistemele de înv mânt de 
marin , românesc i canadian. 

i pentru c  For ele Navale Canadiene nu au în înzestrare 
mine marine,  modulul predat de locotenent-comandorul Octavian 
T r bu  în cadrul Cursului de lupt  împotriva minelor s-a dovedit 
a fi deosebit de apreciat atât de c tre cursan i cât i de c tre ceilal i
instructori. „Aspectele for elor care mineaz  sunt, evident, deosebit 
de interesante având în vedere ac iunile care se iau apoi împotriva 
minelor. Acesta a fost principalul motiv pentru care eu am fost invi-
tat la coala For elor Navale Canadiene. Cuno tin ele pe care noi 
încerc m s  le oferim cursan ilor no tri au fost de acela i folos i
cursan ilor canadieni. Ei considerau dragajul ca pe o misiune destul 
de abstract , în timp ce eu am putut s  le explic mai multe principii 
constructive i func ionale ale minelor, caracteristici care influen eaz
în mod fundamental modul de lupt  împotriva acestora, fiecare tip 
de min  având un mod specific de contracarare. Astfel au putut fi 
trase anumite concluzii importante în vederea realiz rii viitoarelor 
lor planuri de lupt  împotriva minelor. Acum tiu c  mina poate s

reac ioneze în diverse moduri; nu este doar un obiect inert pe fundul 
m rii sau ancorat.”

i pentru c  se afla pentru prima dat  în fa a unei asisten e de 
alt  na ionalitate decât cea român , locotenent-comandorul Octavian 
T r bu  a avut parte i de emo iile caracteristice oric rui început, 
constructive de altfel, determinându-l s  î i revizuiasc  cu temeinicie 
informa iile pe care dorea s  le împ rt easc . Nelini tile se pare 
c  au disp rut rapid atunci când a constatat interesul cursan ilor i
sprijinul colegilor de catedr . „Când am observat concluziile trase 
de c tre cursan i, pe timpul preg tirii temei lor i apoi prin evalu rile 
informale ale efului colii, pot spune c  misiunea a fost îndeplinit
cu succes. Cursan ii au r mas cu siguran  cu anumite cuno tin e ce 
le vor fi utile în planificarea ac iunilor lor împotriva minelor. Gazdele 
de la cursul de Mine Warfare i-au dat tot concursul pentru a mi se 
asigura sprijinul logistic necesar prezent rii modulului i apoi pentru 
a realiza o evaluare a exerci iului tactic al unei ac iuni de minare. Eu 
am fost preg tit cu o tem  de minare a apelor din bazinul vestic al 
M rii Negre dar, de comun acord cu gazdele canadiene, am f cut 
un exerci iu de minare a portului Halifax, fiind util i din punct de 
vedere geografic.” 

i, pentru c  vorbim despre geografie, se pare c  marinarii cana-
dieni cunosc destul de multe lucruri despre ara noastr i au apreciat, 
în urma vizitei în România, c   particularit ile culturale i mentalit ile 
românilor sunt oarecum similare cu cele ale canadienilor. Totu i, 
dac  la nivelul metodelor didactice aplicate nu exist  mari diferen e
nu putem spune acela i lucru atunci când vorbim despre mijloacele 
logistice de asigurare a cursului, capitol la care trebuie s  recunoa tem 
c  înv mântul românesc de marin  este restant. 

Mihaela SECELEANU
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Premiul instituit de Universitatea Na ional  de 
Ap rare „Carol I” din Bucure ti pentru a desemna 
cea mai valoroas  lucrare tiin ific  editat  în 
2006 a fost acordat anul acesta, la cea de-a doua 
edi ie, unui ofi er de marin . Este vorba despre 
c pitan-comandorul dr. Ioan Cr ciun, conferen iar 
universitar la Catedra de Securitate i Ap rare 
Na ional  din cadrul Facult ii de Comand i
Stat Major, autorul lucr rii „Prevenirea conflictelor 
i managementul crizelor”.

Aceast  onorant  distinc ie este recunoa terea 
unei activit i didactice i tiin ifice laborioase pe 
care ofi erul a desf urat-o cu perseveren , atât 
înainte cât i dup  ob inerea titlului tiin ific de 
doctor  în tiin e militare. La fel de bine apreciate 
au fost i celelalte lucr ri editate ca unic autor 
– „Proceduri de operare standard – opera ii 
maritime multina ionale” (2002),  „Caracteristicile 
fizico-geografice ale M rii Negre i influen a
lor asupra desf ur rii ac iunilor militare” 
(2002), „Dun rea i Marea Neagr . Considera ii 
geografico-militare” (2003) i cea mai recent ,
„Opera ii maritime multina ionale” (2007) sau ca 
principal autor – „Lupta antisubmarine în r zboiul 
naval modern” (2003), respectiv „Gestionarea 
crizelor în cadrul NATO (N.R.C.S.) (2004).

Semnatarul altor 50 de articole, studii, 
referate i comunic ri publicate în volumele 
unor manifest ri tiin ifice interna ionale sau 
în prestigioase reviste de specialitate din 
ar i str in tate, precum „Impact strategic”, 

„Gândirea militar  româneasc ”, „Dosarele 
istoriei”, „Buletinul Universit ii Na ionale de 
Ap rare „Carol I” .a., c pitan-comandorul dr. 
Ioan Cr ciun î i onoreaz  statutul de cadru 
didactic universitar i prin participarea sa activ
ca director de program, cercet tor principal sau 
expert, la derularea unor proiecte de cercetare-
dezvoltare pe baz  de contract. Unul dintre 
acestea, pe care îl coordoneaz  în calitate de 
director de proiect, vizeaz  ,,Interesele navale 

UN DASCĂL CU ASPIRAŢII ACADEMICE

ale României între obiectivele integr rii 
euroatlantice, mizele energetice i
efectele combinate ale terorismului în 
arealul M rii Negre Extinse” (Programul 
CNCSIS). Pe plan interna ional, ofi erul 
este implicat în solu ionarea a dou
proiecte, unul evaluat NATO, contractat 
de Portmouth University, iar cel lalt 
de Greater Black Sea Area Working 
Group, finan at de EUCOM.

Cu o experien  de un deceniu 
ca dasc l în amfiteatrele celei mai 
prestigioase institu ii universitare ale 
înv mântului militar românesc i în 
teatrele interna ionale, ca ofi er de stat 
major în cadrul Opera iei „Enduring 
Freedom”, la Combined Joint Task Force Horn 
of Africa – Djibouti (28 februarie-30 august 
2005), c pitan-comandorul dr. Ioan Cr ciun 
este într-o continu  competi ie cu sine însu i. A 
absolvit Academia Militar , NATO CIMIC Course, 
modulul „NATO Operational CIMIC Course”, 
organizat de Ministerul Ap r rii, în colaborare cu 

Comandamentul Aliat pentru Transformare (2000), 
NATO Academic Instructor Course la NATO 
School, Oberammergau – Germania (2006), 
Cursul „Army Brigade” i „Joint Multinational 
Operations” la Centrul Regional de Preg tire 
Româno-Britanic Bucure ti (1999). Dup  studii 
masterale în Administra ia NATO, modulul „NATO 
Senior Executive Master Course” din cadrul 

colii Na ionale de Studii Politico-Administrative 
(2004), în prezent urmeaz  cursurile de master 
la Facultatea de Istorie a Universit ii Bucure ti, 
specializarea „Rela ii interna ionale i integrare 
european ”. 

Este directorul Centrului de Cercet ri 
Euroatlantice, membru al Biroului Consiliului 
tiin ific al Universit ii Na ionale de Ap rare,

membru al Project Management International, 
organizator de sesiuni de comunic ri tiin ifice i
workshop-uri i de cursuri de instruire, director de 
proiect i coordonator echip  de traineri. 

Mentorul multor cursan i ai Universit ii 
Na ionale de Ap rare, ofi erul se dedic  cu pasiune 
celor trei cursuri pe care le pred  cu dezinvoltur
i probitate profesional : Managementul crizelor, 

Opera ii multina ionale i Politici i strategii NATO. 
i, evident, inte te titlul de profesor universitar. 

Pe care îl a teapt  vara aceasta i pe care îl 
merit  cu prisosin .

C pitan-comandorul dr. Ioan Cr ciun (stânga) împreun  cu  comandorul Garry Herbert, ata atul naval al S.U.A. la Bucure ti,
invitat de onoare la NATO Senior Executive Master Course.

C pitan-comandor
dr. Marian MO NEAGU

Galeria performerilor



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 2 (119) 200736 MARINA ROMÂNÃ36

Dosarulrevisteirevistei

37MARINA ROMÂNÃ
numãrul 3 (119) 2007

Detaşamentul Naval al Forţei pentru Detaşamentul Naval al Forţei pentru 
Operaţii Speciale a trecut de certifi carea naţionalăOperaţii Speciale a trecut de certifi carea naţională

DNFOS pe drumul afirmãriiDNFOS pe drumul afirmãrii
Text i foto: Bogdan DINU
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Ultima „radiografie” a scafandrilor de 
lupt  publicat  in revista noastr  a fost 
acum patru ani, sub aceea i semn tur .
Încercam atunci s  v  prezent m
atât „apele tulburi” în care înc  mai 
evoluau scafandrii dar i sec iuni 
la diferite „adâncimi” existen iale i
profesionale ale acestor lupt tori. 
S-au schimbat multe în ultimii patru 
ani pentru scafandrii din For ele Navale 
Române. Procesul de opera ionalizare 
a primelor grupe sau deta amente este 
finalizat, mul i dintre interlocutorii no tri 
de atunci au evoluat in carier  ajungând 

comandan i de grupuri sau de sec ii i, 
ca o not  aparte, comandantul Centrului 
de Scafandri de atunci, comandorul 
Dorin D nil , este actualul ef al 
Statului Major al For elor Navale. „Tu e
groase, cuvinte tran ante. Lucrând sub 
ap , unde grani a dintre via i moarte 
este de multe ori mai sub ire decât un 
gr unte de nisip, scafandrii nu sunt 
dispu i s  fac  multe compromisuri. În 
via , ca i în profesie. Sunt obi nui i
s  spun  adev rul i, mai mult decât 
atât, s  î i asume responsabilit i. Nu 
bârfe i clevetiri sterile sau plafon ri
profesionale, ci dorin a sincer  de 
mai bine pentru scafandri i marin .
Asumat , dus  pân  la cap t, chiar 
dac  pe unii îi deranjeaz . Aceasta face 

diferen a.” Am citat din articolul scris 
în urm  cu patru ani i vom continua 
s  o facem pe parcursul materialului 
deoarece este un exerci iu de memorie 
extrem de util. Din p cate, formul rile 
tran ante au disp rut din r spunsurile 
interlocutorilor mei din prezent, fie c
e vorba de cei din For ele Navale, fie 
a celor ajun i în structurile Statului 
Major General. Poate fi o dovad  a 
maturit ii depline, se poate datora 
promov rii în carier i pe func ii de 
conducere cu responsabilit i dup
cum nici nu vreau s  m  gândesc c

s-ar datora blaz rii, „înfrângerii” din 
b t lia dus  cu „sistemul”. „Tu ele 
groase” le-am mai întâlnit, i acelea 
„în surdin ”, la ofi erii tineri, cu câteva 
excep ii, al c ror entuziasm – e nevoie 
i de acesta, nu-i a a? – nu a fost înc

„tocit” de dificult i. P rerea noastr . În 
acela i timp, continu  „exodul” SGV-ilor 
scafandri la alte structuri din sistemul de 
ap rare – tenta ia statutului de cadre 
militare ca i a soldei aferente fiind 
irezistibil  deocamdat , în lipsa unor 
m suri de contracarare care se las
înc  a teptate - , dup  cum nici dotarea, 
incontestabil mai bun  în prezent, nu a 
inut totu i pasul cu cerin ele. Am fi dorit 
ca documentarea noastr  s  acopere 
toate structurile Centrului de Scafandri 

dar timpul si evenimentele nu ne-au 
permis decât abordarea Grupului Naval 
al For ei pentru Opera ii Speciale i
scafandrii Sec iei Interventie Salvare de 
mare adancime, ambele de la Divizionul 
Nave Scafandri. Oricum, Laboratorul 
Hiperbar, coala de Scafandri sau 
Grupul EOD au fost mediatiza i în anii 
trecu i. De departe, cea mai important
activitate din acest an pentru Centrul de 
Scafandri este certificarea si afirmarea 
Grupului Naval al For ei pentru Operatii 
Speciale, dup  cum anul trecut a fost 
Grupa 1 EOD.

GNFOS-DNFOS ALPHA 1
„Evident, viitorul apar ine for elor 

speciale, scafandrilor i subunit ilor mici 
care pot fi mult mai u or opera ionalizate 
i aduse la stadiul de interoperabilitate.” 

O observa ie de bun sim  a anului 2003, 
nici m car atât de profund , ne pune 
totu i pe gânduri. De ce a fost nevoie 
de o perioad  atât de lung  pentru a 
deveni realitate? Explica ia este relativ 
simpl : procesul s-a derulat dup
un calendar corelat cu priorit ile i
resursele existente. Nu vrem s  facem 
specula ii gratuite legate de un proiect 
sau altul al For elor Navale i resursele 
alocate deoarece nici misiunile i
obiectivele diferitelor unit i nu se pot 
compara. Ne bucur  deocamdat

Scafandrii de lupt , luând pozi ii de atac.
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faptul c  la nivelul denumirilor i
terminologiei lucrurile sunt clare. Avem 
un Grup Naval al For ei pentru Opera ii 
Speciale (în continuare GNFOS) care 
are în compunere trei Deta amente 
Navale ale For ei pentru Opera ii 
Speciale Alpha 1,2,3 (în continuare 
DNFOS Alpha 1, acronim care reflect
de fapt nivelul tactic) aflate în diferite 
stadii de încadrare i opera ionalizare. 
Dup   cum v  informam mai sus una 
din priorit ile pe anul în curs pentru 
Statul Major al For elor Navale este 
certificarea i afirmarea DNFOS Alpha 
1. Eforturile depuse în acest sens de 
membrii deta amentului i ai unit ii în 
ansamblu au fost i sunt semnificative, 
nu doar la nivelul antrenamentului 
oamenilor ci i al dot rii. Subiectul 
dot rii îl vom aborda îns  într-un capitol 
separat.

O certificare clar
În prima decad  a lunii iunie s-a 

derulat activitatea de certificare la nivel 
na ional a pachetului de for e pentru 
opera ii speciale destinate Pactului 
Nord Atlantic, planificat , organizat
i condus  de Statul Major General, la 

care au participat structurile specifice 
din For ele Terestre, componenta 
de avia ie pentru opera ii speciale i
evident, DNFOS Alpha 1. Din motive 
lesne de în eles nu v  putem dezv lui 

loca iile (diferite deoarece activit ile
s-au desf urat  atât în interior, cu 
planificarea misiunii în prima faz , dar 
i cu executare în teren, cu marcarea 

inamicului timp de patru zile, exerci ii de 
para utare, exerci ii tactice cu trageri de 
lupt  în poligoane). Trebuie s  preciz m
c  în ultimele luni toat  preg tirea 
DNFOS-ului s-a canalizat spre aceast
certificare. S-au desf urat nu mai 
pu in de de trei edin e de tragere în 
poligonul de la Topraisar i numeroase 
alte antrenamente care au culminat cu 
evaluarea intern  de la sfâr itul lunii 
mai. Datorit  acestor antrenamente 
certificarea a fost, potrivit interlocutorilor 
no tri, un succes. Urmeaz  în toamn ,
în luna octombrie, afirmarea la nivel 
NATO. C pitan-comandor C t lin 
Fle eriu, ef de stat major la Centrul 
de Scafandri: „Exist  probabilitatea ca 
la NRF 11, undeva în perioada iulie-
decembrie 2008, DNFOS Alpha 1 s
fie în „tur ” NRF. La momentul actual 
nu este o certitudine, dar sunt anse 
mari s  se întâmple astfel.”  

Nu am putut fi prezen i la prima 
parte a activit ii, respectiv exerci iul
tactic din teren cu marcarea inamicului, 
desf urat timp de patru zile într-
un raion cu o suprafa  de 150 de 
kilometri p tra i. Am aflat câte ceva de 
la c pitanul Mihai Ghibu, comandantul 
DNFOS Alpha 1: „Totdeauna misiunea 
cea mai dificil  este cea mai lung

i atunci cred c  executarea misiunii 
în teren a fost cea mai dificil , dup
p rerea mea. A durat patru zile, am 
avut noroc c  nu a plouat, dar totu i am 
lucrat în teren necunoscut. Consider c
a fost una din cele mai dificile misiuni 
pe care le-am avut pân  acum. Ne-am 
sim it pu in inferiori în privin a dot rii dar 
cred, de asemenea, c  recuper m pân
la afirmare. Ca o apreciere general , o 
s  acord i eu acela i calificativ ca i
comisia – excelent.”

Documenta rea  noas t r  am 
început -o efect iv la momentul 
exerci iilor de para utare. Diminea
r coroas  de iunie pe un aerodrom 
militar. E greu de descris imaginea 
zecilor de para ute aliniate pe iarba 
de la marginea pistei care îi a teptau 
pe cei care le vor lua în spate i se vor 
îndrepta c tre aeronava AN 26, de unde 
vor s ri, devenind siluete negre pe cerul 
înro it de r s ritul de soare. Printre ei, 
i o parte din membrii DNFOS-ului. 

S-a s rit cu toate tipurile de para ut ,
de la BG 7 la moderna arip  TW 7 i
de la altitudini cuprinse între 500 i
2000 de metri. Fascinat, îl urm resc
la lucru pe Mm II Bogdan Isac care, 
calm, metodic, î i pliaz  singur (de 
altfel a a au procedat to i cei care au 
s rit) para uta tip arip  TW7 pe o foaie 
de cort întins  pe iarb . Este incredibil 
cum în doar câteva minute reu e te
s  plieze voluminoasa para ut i s  o 

Odat  urca i la bord, urmeaz  asaltul asupra cabinei de mar  a navei.
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înghesuie – dup  o tiin  anume – în 
micul rucsac cu form  aerodinamic
pe care îl va purta în spate. De altfel 
unul din avantajele modelului TW7 
este c  atât para uta principal  cât 
i cea de rezerv  se  afl  la un loc în 

echipamentul purtat în spate. Astfel 
para utistului îi r mâne mai mult loc 
pentru arme sau echipamente pe care 
le poate purta în fa . Mm II Bogdan 
Isac îmi m rturise te c  fiecare are 
propriul mod de „ambalare” a para utei 
i pe care îl consider , evident, cel 

mai bun i adecvat persoanei proprii. 
Chestie de supersti ie. Îl v d cum se 
al tur  grupului i se îndreapt  spre 
avion, care deja are rampa de acces 
deschis . În câteva minute este în aer, 
evoluând sigur pe sine i aterizând la 
punct fix la doi metri în fa a mea. Nici 
nu e de mirare, se afl  la cel de-al 
644-lea salt! Experien a i-a spus 
cuvântul i, efectiv, la acest capitol 
DNFOS-ul nu  avut nici o emo ie. Dup
doar câteva zile doar, scafandrii erau 
din nou la exerci ii de para utare, de 
data aceasta la Bac u. Printre ei i
locotenent-comandorul D nu  Burcu ,
cel care împreun  cu Mm II Bogdan 
Isac a s rit de la mare altitudine într-un 
exerci iu demonstrativ de Ziua For elor 
Terestre la Bucure ti. Încerc m astfel s
repar m o mic  nedreptate mediatic .

Pentru para utism scafandrii sunt dota i
corespunz tor cu modernele para ute 
tip arip  TW7 i costume Drager pentru 
salturi de la mare altitudine, casc i
masc  pentru alimentarea cu oxigen.

La exerci iul tactic cu trageri de 
lupt  din poligon totul s-a desf urat 
conform planului i similar cu ceea 
ce s-a petrecut în tragerile anterioare 
de la Topraisar. Diferit a fost faptul 
c  au evoluat pe ma inile de teren 
împrumutate de la colegii din alte 
structuri i c  au folosit înc  pistoalele 
mitralier  calibrul 5,45 mm. 

„Referitor la DNFOS, cred c  sunt în 
m sur  s  fac câteva preciz ri – ne-a 
declarat colonelul Constantin Cr ciun 
de Sec ia Opera ii a SMG. I-am v zut 
la lucru în trei nop i i, în afar  de 
faptul c  au spiritul de echip  extrem 
de bine  dezvoltat i se cunosc i se 
antreneaz  împreun  de atâta timp, 
nu am putut s  v d nici o diferen  în 
modul în care ac ioneaz  pe uscat între 
ei i colegii lor de la unitatea gazd . Ba 
chiar vreau s  precizez c  au trecut i
printr-un moment mai dificil, în sensul 
c  le-a intrat ursul în tab r , i prezen a
de spirit a militarilor care supravegheau 
tab ra a reu it s  salveze situa ia 
f r  s  se pun  în pericol nici via a
militarilor i nici a animalului. Ace ti 
b rba i minuna i care încadreaz  for ele 

speciale ale For elor Navale fac cinste 
armei, institu iei i for elor speciale 
române. Este un mare avantaj pentru 
ei faptul c  sunt specializa i în mod 
deosebit în problemele de scufundare, 
dar nu numai în asta. I-a i v zut la 
lucru, sunt para uti ti experimenta i
care sar cu aripa, sunt tr g tori foarte 
buni, deci preg tirea pluridisciplinar
pe care o desf oar  cu succes le 
asigur  aceast  interoperabilitate i
capacitate de a ac iona împreun
i, sincer s  fiu, nu se vede nici o 

diferen . Normal, atunci când intr  în 
mediul lor de scufundare i de ac iune 
sub ap , unde sunt superspecializa i, 
atunci se vede diferen a fa  de cei 
care nu fac în mod deosebit aceast
categorie de antrenament ci numai 
din când în când câteva cursuri de 
p strare a deprinderilor. Dar, în ceea 
ce prive te modul de operare la obiectiv 
i în dispozitivul inamicului, nu se v d

diferen e i asta m  mul ume te în mod 
deosebit.”

Pe când o lege a for elor speciale?

În Armata Român  exist  structuri 
de for e speciale, exist  de asemenea 
o doctrin  a for elor speciale dar, 
deocamdat , nu exist i o lege a 
for elor speciale. Un înalt oficial din 
Ministerul Ap r rii spunea c  exist  o 

Aspect din timpul exerci iului pentru certificarea scafandrilor din DNFOS.
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reticen  din partea politicienilor de a 
vota o astfel de lege deoarece ace tia 
asociaz , într-un mod oarecum curios, 
ideea de for e speciale cu cea de 
lovitur  de stat. A adar, poate doar o 
problem  de comunicare i explicitare. 
Nu este o glum . Apari ia legii ar rezolva 
multe dintre problemele militarilor din 
structurile de for e speciale. Acela i
oficial recuno tea c  este o diferen
enorm  între misiunile de men inere
a p cii i chiar cele din teatrele de 
opera ii i misiunile for elor speciale. 
Recunoa tere st rii de fapt nu rezolv
îns  problemele. Se impune de 
urgen  reconsiderarea valorii, inclusiv 
financiare, a soldei, sporurilor sau 
diurnelor din misiuni dar mai ales a 
statutului i func iilor pe care le pot 
ocupa membrii for elor speciale. De 
ce continu  s  „dezerteze” SGV-ii 
la structuri apar inând Ministerului 
Internelor i Reformei Administra iei,
inclusiv de la scafandrii de lupt ? Nu 
atât din cauza soldei (oricum mai mare 
– întotdeauna m-am întrebat de ce 
grilele de salarizare dintre cele dou
ministere sunt atât de diferite) ci pentru 
statutul de subofi er i avantajele care 
decurg de aici. Adic  un contract de 
munc  pe perioad  nedeterminat
i o pensie decent  la ie irea din 

sistem. Atâta timp cât SGV-ii vor 

Mm II Bogdan Isac, pliindu- i para uta dup  aterizarea la punct fix.

evolua cu „ghilotina” limitei de vârst
deasupra capului (35 sau 40 de ani) i
a imposibilit ii contract rii unui credit, 
printre altele, datorit  contractului de 
munc  pe perioad  determinat , nu 
este de mirare c  vor continua s  plece 
masiv c tre institu iile care le ofer
siguran a dorit . i care, la angajare 
îi transform  instantaneu în subofi eri. 
Cred c  nimeni nu ar vrea s  fie în 
pielea unui comandant de deta ament 
care, cu dou  luni înaintea certific rii, 
pierde doi din cei mai buni oameni din 
echip  f r  a putea face nimic. De 
altfel, instituirea unor m suri „represive” 
sau de „îndiguire” la adresa celor care 
i-au manifestat op iunea de a p r si 

sistemul ar fi – în afar  de temeiul 
legal – i imorale la un moment dat. 
Cu alte cuvinte, ar viza efectul i nu 
cauza care le produce. Dragostea de 
profesie, spiritul de echip  sunt vorbe 
frumoase i în multe cazuri au un 
suport real dar ele p lesc în fa a unei 
decizii de via . Iar în România de azi 
schimbarea locului de munc  din sistem 
este o astfel de decizie. Mai tragic este 
faptul c  un lupt tor din for ele speciale 
se formeaz  în circa cinci ani iar în 
cazul DNFOS-ului termenul de apte 
ani nu este unul exagerat. „Depinde
la ce nivel vrei s  ajungi cu el – ne-a 
declarat c pitan-comandorul C t lin 

Fle eriu, eful de stat major al Centrului 
de Scafandri – E vorba de num rul de 
cursuri pe care trebuie s  le parcurg ,
de anii de experien i de num rul
orelor de scufundare pe care trebuie 
s  le aib . Iar cei care vor s  devin
scafandri de lupt i s  ajung  în for ele 
speciale trebuie s  parcurg  în mod 
obligatoriu i alte module de cursuri: 
para utare, tragere cu armament 
special, arte mar iale, etc.”

Solu ii exist i prin alte p r i chiar 
au fost puse în aplicare. La structurile 
similare din For ele Terestre aproximativ 
jum tate din func ii sunt de subofi eri. 
Este un început i solu ia ar putea fi 
aplicat i în For ele Navale. Pân  la 
urm  vorbim de câteva zeci de func ii 
iar apari ia legii de care vorbeam ar 
fi util  în aceast  direc ie. În interviul 
acordat în ultimul num r al revistei 
noastre, eful Statului Major al For elor 
Navale, contraamiralul de flotil  Dorin 
D nil  amintea i de „ ... cointeresarea 
f inanciar  cu preponderen  la 
specialit ile în care este nevoie de un 
timp mai îndelungat de preg tire, cum 
ar fi scafandrii de toate specializ rile.” 

Dotare i resurse
Anul acesta Statul Major al For elor 

Navale va finaliza o prim  etap



MARINA ROMÂNÃ
numãrul 3 (119) 200742

de dotare complet  a unui DNFOS 
cu tehnic  specific  de scufundare, 
armament i aparatur  optic  special .
În prezent exist  întârzieri la finalizarea 
proiectului. „O alt  problem  este 
aceea a procesului greoi i birocratic 
al achizi iilor. Aproape în totalitate 
echipamentul provine din import, iar 
lan ul este foarte lung i greoi. Legisla ia 
actual  nu permite achizi ionarea 
echipamentului de scufundare decât 
prin ROMTEHNICA, prin SMFN care 
gestioneaz  fondurile pentru Centrul de 
Scafandri. Specifica iile tehnice cerute 
de ROMTEHNICA pentru licita ie au 
fost întocmite chiar de c tre cei de la 

grupurile de scafandri, unde i cum 
au g sit (internet, cataloage, oferte, 
experien  personal ) ...”  Un simplu 
copy-paste la articolul de acum patru 
ani ne ofer  o prim  explica ie. De 
data aceasta cu o not  original .
Locotenent-comandorul Adrian On ic ,
comandantul Grupului EOD i cel care 
a întocmit specifica iile de achizi ie 
pentru o licita ie a ajuns, anul trecut, 
s  fie chemat s  dea l muriri la DNA. 
Firma care a pierdut licita ia (era vorba 
de achizi ia unor b rci) a înaintat o 
contesta ie i o sesizare la DNA de i era 
clar c  nu respectase specifica iile din 
caietul de sarcini, legea spunând clar 

c  navele militare sunt exceptate de la 
condi iile generale ale actului legislativ 
respectiv. Totu i, „aten ia” procurorilor 
de la DNA s-a focalizat asupra celui 
care a întocmit specifica iile, devenit, 
f r  voie, suspectul principal. Licita ia 
a fost blocat  pe parcursul anchetei 
i este i aceasta una din cauzele 

întârzierii. „A fost o situa ie jenant i
curioas i pentru noi – ne-a precizat 
c pitan-comandorul C t lin Fle eriu 
- pentru c  întotdeauna când a fost 
vorba de participarea într-o comisie 
care s  stabileasc  tendin e, obiective, 
scopuri, concepte doctrinare sau efectiv 
s  participe la stabilirea specifica iilor 

tehnice sau în comisia de achizi ii 
am trimis cei mai buni exper i. Adic
oamenii cu cea mai mare experien , i
din punct de vedere practic i din punct 
de vedere teoretic, care au parcurs 
cursuri de specialitate în Statele Unite, 
NATO i în ar i care prin natura 
muncii lor de-a lungul timpului noi i-am 
v zut ca fiind cei mai preg ti i i cei mai 
capabili s  ia decizii i s  aib  reac ii 
coerente i valoroase.” 

Apoi, achizi iile se fac pentru toate 
structurile similare din armat , centralizat 
la nivelul departamentului, nu doar 
pentru DNFOS, astfel încât termenele i
condi iile s  fie avantajoase. Este o alt

cauz  a întârzierii. În fine, este vorba 
doar de o prim  etap  de dotare. La 
nivelul Centrului de Scafandri problema 
este privit  altfel. C pitan-comandorul 
C t lin Fle eriu: „Concep ia de echipare 
i dotare – care nu a fost atributul nostru 

– s-a f cut pe priorit i. Iar prioritatea 
zero a constituit-o opera ionalizarea
celor dou  structuri în vederea punerii 
la dispozi ia NATO (DNFOS i EOD 
1, n.n.) Pe undeva mi se pare firesc, 
adic  exact ca bugetul unei familii: 
întâi pl te ti taxele, apoi cumperi 
de mâncare sau haine i, dac  mai 
r mâne ceva, sco i i familia la teatru 
sau restaurant.” De altfel problema 

dot rii este una real , de la care nu 
se poate face rabat, a a cum au 
subliniat to i interlocutorii no tri. „Dac
la oameni calificativul este excep ional, 
pe cinstite, datorit  unor lipsuri în 
echipament, asigur rii cu muni ie i
alte materiale, calificativul, din p cate, 
merge în jos. Nu este vina lor, nu este 
vina nim nui pân  la urm , nu c ut m
un vinovat, to i ne dr muim resursele 
a a cum putem, dar ar fi bine totu i s
se încerce s  se aib  grij  de aceast
structur  deoarece este unic  în For ele 
Navale Române i mai devreme sau 
mai târziu va fi mare nevoie de ei, 
vor trebui, probabil, mai devreme sau 

Mai sunt doar câ iva metri pân  la p mânt.
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mai târziu s  ias i în teatre i este 
necesar s  fie dota i a a cum trebuie. 
De la dotare nu se poate face rabat 
dar sunt convins c  eforturile se vor 
finaliza prin asigurarea procentajului 
necesar i vor putea îndeplini, dac  va fi 
nevoie, orice misiune li se va încredin a. 
Sunt convins de  acest lucru.” – ne-a 
precizat la activitatea de certificare 
colonelul Constantin Cr ciun de la 
Sec ia Opera ii a SMG.

Totu i, cu ce sunt dota i membrii 
DNFOS-ului? Nu vorbim aici de 
echipamente de scufundare (LAR7, 
prezentat pe larg la momentul intr rii în 
dotare) de para utare sau de clasicele 
pumnale. La capitolul armament 
includem pu ca de asalt AKM calibrul 
5,45 mm cu pat rabatabil (utilizate mai 
ales la antrenamente), pistolul mitralier
UMP5 H&K calibrul 9 mm cu pat rabatabil 
i amortizor, pistoale Glock 17 calibrul 

9 mm cu amortizor (care pot fi folosite 
i sub ap ), cunoscuta pu c  cu lunet

din dotarea standard a armatei calibrul 
7,62 mm (în planul de achizi ii este 
prev zut  achizi ionarea a dou  arme 
noi de provenien  str in ) i mitraliera 
de companie, de asemenea calibrul 
7,62. Relativ departe de varietatea 
arsenalului unui deta ament de for e

C pitanul Mihai Ghibu, dreapta, conducându- i oamenii la exerci iul pentru certificarea DNFOS.

speciale cel pu in a a cum am v zut 
la celelalte structuri similare: pu c  cu 
lunet  ARS 308, pu c  mitralier  Sig-
Sauer, pistoale mitralier  Steyr sau pu ti 
de asalt GS 36 dar, pân  la urm  nici 
DNFOS-ul nu este o unitate de asalt. 
Le lipsesc deocamdat i ma inile 
de interven ie dup  cum a teapt  s
primeasc i un RHIB performant 
pentru transportul deta amentului 
cu o capacitate de 14+1 persoane. 
Armamentul DNFOS-ului este gândit 
astfel încât s  asigure protec ia for ei i
puterea de foc în totalitatea misiunilor 
pe care trebuie s  le îndeplineasc .
Ele se refer  la lupta apropiat , lupta 
în localitate i evident lupta în câmp 
deschis. În momentul de fa  tendin a
este alinierea la dotarea Batalionului 
de For e pentru Opera ii Speciale de 
la Târgu Mure , pentru c  ei trebuie 
s  fie deplin interoperabili i din punct 
de vedere al armamentului i dot rii
specifice pentru îndeplinirea misiunilor 
– respectiv asigurarea logistic  de orice 
fel – cât mai ales trebuie pus accentul 
pe puterea de foc.

În loc de concluzii
„Îmi doresc s  reu im s  parcurgem 

f r  probleme toate etapele stabilite, 

inclusiv de înzestrare, conform planului 
(deoarece exist  un plan atât la nivelul 
nostru, al SMFN-ului i al SMG-ului, 
inclusiv la nivelul Departamentului de 
Armamente, exist  o concep ie clar
etapizat  pe ani pentru înzestrarea cu 
echipament) astfel încât în final s  avem 
pentru ambele grupuri, GNFOS i EOD, 
pentru toate cele trei deta amente 
i grupe, dotarea complet . De ce? 

Pentru a asigura în primul rând 
posibilitatea rotirii în teatru, în situa ia 
în care vom fi nevoi i, la solicitare, s -i 
trimitem în teatrul de opera ii (deoarece 
este normal ca unii s  se afle la 
antrenament, al ii în misiune i unii în 
refacere, adic  oamenii s  fie la cursuri, 
în concedii, etc., i este normal s  se 
asigure o treime deoarece aceasta a 
fost i scopul pentru care s-au gândit 
trei cu trei, grupe sau deta amente, s
se poat  înlocui reciproc). În m sura 
posibilit ilor îmi doresc s  aducem 
Centrul de Scafandri la un stat de 
încadrare coerent i corespunz tor 
numeroaselor responsabilit i i misiuni 
actuale.” Acestea sunt dorin ele pe 
termen scurt ale c pitan-comandorului 
C t lin Fle eriu, eful de stat major al 
Centrului de Scafandri. Fie ca ele s
devin  realitate.
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Text i foto: Bogdan DINU

V  propunem în aceast  var i în acest num r de revist  un reportaj 
despre scafandrii de mare adâncime dar nu în postura în care v-am 
obi nuit deja în anii anteriori, adic  lucrând în comun cu partenerii 
americani sau în ie irile de antrenament pe mare, ci într-o loca ie la 
altitudine, un lac montan cu ap  dulce. Cu alte cuvinte o „imersiune”, 
„autonom ” dar „alimentat  de la suprafa a” realit ii cu multe informa ii

i adev ruri nu neap rat necunoscute ci doar uneori ignorate. Jocul de 
cuvinte va fi  sesizat imediat de profesioni tii adâncurilor iar nou  ne 
permite s  v  introducem în atmosfera specifi c .
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SCAFANDRII DE MARE ADÂNCIME 
ÎN MISIUNE DE ANTRENAMENT LA… 
MARE ALTITUDINE
Sau despre cum e să faci exerciţii de scufundare 
la 60 de metri adâncime dar la 800 de metri altitudine
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O loca ie
de antrenament atipic

Municipiul Curtea de Arge , jude ul 
Arge , c minul de garnizoan . Vechea 
re edin  domneasc  a rii Române ti
a devenit pentru o s pt mân  baza „de 
noapte” a unui grup de scafandri de 
mare adâncime din Sec ia Interven ie 
Salvare la mare adâncime din divizionul 
Nave Scafandri. Dar nu vestigiile istorice, 
altfel numeroase, nici vechea biseric
domneasc  sau cea a mân stirii, nici 
frumuse ea locurilor i nici chiar barajul 
Vidraru de unde pleac  cunoscutul drum 
spre Mun ii F g ra ului, am numit aici 
Transf g r anul, nu constituie motivul 
prezen ei lor aici. Evident, este vorba 
de ap , dar nu de ap  s rat  de mare 
ci de apa dulce dintr-un lac montan, pe 
scurt lacul de acumulare Vidraru. 465 
de milioane mc volumul lacului, 870 de 
hectare suprafa , 14 kilometri lungime, 
aproximativ 840 de metri altitudine, 
138 de metri adâncime, 70 de metri 
adâncime medie – acestea ar fi pe scurt 
caracteristicile loca iei amintite.

P a r c u r g â n d  d r u m u l  d e  p e 
coronamentul barajului Vidraru mi-a 
re inut aten ia o platform i o un afi
prin care doritorii erau invita i, contra 
cost desigur, s  încerce senza ii tari 
prin lansarea în gol lega i de o coard
elastic  (a a numitul bungee-jumping) 
de la 166,6 metri. C pitan-comandorul 

Valentin B lu , comandantul sec iei i
gazda noastr , ne-a m rturisit c  nimeni 
nu se încumetase. Nu am putut s  nu m
gândesc c  ceea ce pare sport extrem 
pentru unii este activitate curent  pentru 
al ii. Este adev rat c  scafandrii no tri 
nu sar de la în l imea de 166,6 metri ci 
„doar” plonjeaz  în apa tulbure de partea 
cealalt  a barajului  pân  ating fundul de 
60 de metri. Chestie de percep ie i de 
perspectiv .

Prima dificultate la un astfel de 
antrenament într-o astfel de loca ie 
este drumul de acces pân  la locul de 
scufundare. L sând în dreapta barajul, 
trecând printr-un tunel într-o stare destul 
de proast , înaint m pe un drum s pat
în panta muntelui care duce la cabana 
Vidraru i complexul Cump na. Cele 
dou  DAC-uri i autobuzul scafandrilor 
sunt puse la grea încercare. De altfel, de 
a doua zi drumul va fi parcurs doar de 
camionul care transport  barocamera 
iar scafandrii îl vor parcurge pe jos în 
fiecare diminea , un fel de preg rire 
fizic  suplimentar  dac  vre i. Dup
vreo cinci kilometri ajungem la punctul 
numit C lug ri a unde se afl  o veche 
caban  apar inând Ocolului Silvic Aref 
care le-a fost pus  la dispozi ie, printr-o 
în elegere amiabil , scafandrilor no tri,
care au i r mas s  p zeasc , câte doi 
în fiecare noapte, echipamentele de 
scufundare, barca i pontonul. Despre 
generozitatea institu iilor i localnicilor 

din zon  o s  detaliem mai jos. Cabana 
a devenit, între 3 i 7 iunie, „tab ra de zi” 
a scafandrilor de mare adâncime. Echipa 
a fost format  din c pitan-comandorul 
Valentin B lu , comandantul Sec iei i
al activit ii, c pitanul Cristian Gheorghiu, 
comandantul Grupului de Scafandri de 
mare adâncime de pe RMS Grozavu,
c pitanul doctor George Cleianu de la 
Laboratorul Hiperbar (care a asigurat 
asisten a medical ), MmI Dorel Sab u
i MmII Mihai St nescu (ambii de pe 

RMS Grozavu) i MmI Corneliu Gavril, 
Daniel Cârnu, Adrian Horhocea, Marcel 
Tode , MmII Constantin Grosu i Pcc 
Dumitru Dragu, Lauren iu Dr goi i
Daniel R soiu (to i de pe nava Grigore
Antipa). De ce s-au dus scafandrii de 
mare adâncime la Vidraru am aflat mai 
întâi de la c pitan-comandorul C t lin 
Fle eriu, eful de stat major al Centrului 
de Scafandri: „De o bun  perioad  de 
timp datorit  bugetului redus i dinamicii 
activit ilor nu am reu it s  facem o 
activitate important  pentru preg tirea lor. 
La Vidraru avem posibilitatea de a face 
un antrenament de scufundare deosebit 
i anume scufundarea la adâncime mare 

dar în condi ii de altitudine. Practic este 
un dublu impact asupra organismului. 
Tabelele de scufundare aplicate sunt cu 
totul altele pentru c  organismul este supus 
o dat  altitudinii i o dat  presiunii rezultat
din scufundarea în lac. Este un antrenament 
necesar deoarece interven iile pe care le-au 

Ultimele verific ri înainte de începerea zilei de scufundare.
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avut de-a lungul timpului i pe care le pot 
avea oricând sunt din cele mai variate. 
Costurile acestor antrenamente – chiar 
dac  sunt mari –î i justific  utilitatea i
se vor realiza anual.”

Scufundare la adâncime 
i la altitudine

Obiectivul misiunii: antrenament de 
scufundare în condi iile aliment rii de la 
suprafa , cu comunica ii i la altitudine 
pentru a obi nui organismul cu scufund ri 
la altitudine i adâncime în acela i timp. i, 
mai ales, în condi ii de ap  dulce. „Încerc m
s  obi nuim oamenii cu condi iile de 
altitudine, vizibilitate redus , curen i aleatori 
( i special am ales acest loc de la coada 
lacului deoarece aici curentul practic nu 
exist i nu am ales un loc pe axul lacului ca 
s  avem probleme de vânt i probleme de 
curent). Scafandrii se obi nuiesc în primul 
rând cu adâncimea, care este destul de 
mare, cu vizibilitatea care este zero i cu 
lucrul în echip  - ne-a relatat la fa a locului 
c pitan-comandorul Valentin B lu . Am luat 
comunica iile pentru a men ine permanent 
leg tura, pentru a ne putea comunica care 
este natura fundului – deoarece cu aceast
ocazie noi putem s  facem i o baz  de date 
privind lacurile de munte i scufund rile 
în acestea în eventualitatea unor viitoare 
misiuni, inclusiv aici la Vidraru, tim c
este povârni , sunt aluviuni, sunt  copaci, 
tim la ce s  ne a tept m i cam ce fel de 

echipament ai avea nevoie.”

Scafandrii s-au deplasat cu dou
instala ii de alimentare cu masc  de la 
suprafa , cu un tablou de distribu ie 
pentru gaze (destul de greu i care i-a pus 
la grea încercare atunci când a fost mutat 
pe pontonul de scufundare), o barocamer
necesar  în cazul unui accident de 
scu funda re ,  mo tocompresoa re , 
electrocompresoare, butelii, costume, 
o logistic  substan ial  pentru acest 
antrenament. Trebuie s  preciz m c  a 
fost pentru prima oar  când scafandrii de 
mare adâncime s-au antrenat în astfel de 
condi ii. Am spus antrenament deoarece 
misiuni au mai fost, cea mai recent  fiind 
cea de anul trecut când au fost solicita i
s  recupereze corpurile echipajului i
elicopterul IAR 330 pr bu it în apele 
lacului Gole ti. La Vidraru scafandrii de 
mare adâncime au fost lipsi i de stresul 
misiunii în care e ti legat de timp, de 
g sirea imediat  a unui obiectiv.

S-a lucrat în echipe de câte doi, un 
scafandru autonom i unul alimentat de 
la suprafa , plus unul de siguran , în jur 
de cinci echipe pe zi, în regim continuu, 
de la ora zece diminea a pân  la ora ase 
seara. O s pt mân  nu este o perioad
de timp chiar atât de mare dac  se ia în 
considerare faptul c  dou -trei zile s-au 
pierdut cu drumul i logistica. Astfel de 
antrenamente se vor desf ura i anul 
viitor, ele fiind deja prinse în planul de 
instruc ie pe anul 2008 i confirmate ca 
resurs . Vor fi c utate îns i alte loca ii

care s  permit  o mai bun  eficien ,
adic  de locuire i lucru la o distan
mult mai mic  de lac (distan a dintre locul 
de scufundare i Curtea de Arge  este 
de aproximativ 37 de kilometri). „Toat
activitatea este perfectibil . Important este 
c  am realizat-o anul acesta i s  tragem 
concluziile i înv mintele care trebuie i
la anul s  nu ne mai lovim de tot ce nu a 
fost bine, a completat c pitan-comandorul 
Valentin B lu . Concluziile sunt pozitive, 
am f cut scufund ri autonome, acum, 
când avem i acest ponton facem i cu 
alimentare de la suprafa , am realizat o 
mic  hart  a fundului lacului în aceast
zon , am dat sonde, ne-am balizat locul, 
i continu m activitatea. Temperatura 

apei nu dep e te trei grade. Jos noi 
insist m ca scafandrii s  stea în jur de 
12-13 minute, cât s  se obi nuiasc
corpul cu temperatura, cu vizibilitatea, 
dup  care cu palierele de scufundare ne 
ridic m la suprafa  astfel încât fiecare 
dintre cei prezen i s  fac  o scufundare 
cu alimentare de la suprafa i una 
autonom . Cel pu in una, dar în aceste 
zile vor fi mult mai multe.”

Dup  cum aminteam mai sus, totul 
s-a desf urat în condi ii de tab r , masa 
de prânz fiind servit  la locul scufund rii
în condi ii „rustice” iar din când în când 
zona de lucru era invadat  de o ciread
de vaci care protestau zgomotos pentru 
invadarea teritoriului. A i plouat, toren ial
chiar, ceea ce f cea cu totul neînc p tor

A mai trecut o scufundare în Lacul Vidraru. S-au schimbat echipele care ac ioneaz  în ap .
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micul cerdac în care încercam s  ne 
refugiem cu to ii de potopul din cer, a 
fost i furtun i vânt puternic – vremea 
se schimba pe lac în doar câteva minute 
– astfel încât amararea pontonului, 
a b rcii i protejarea echipamentelor 
trebuia realizat  în doar câteva minute. 
În afar  de echipa Grupului Mass-Media 
scafandrii au mai fost vizita i i de o 
echip  de la un ziar din Pite ti care merit
men ionat  m car pentru perseveren a
i voin a de care a dat dovad  ca s

g seasc  loca ia. i, ca o not  de umor, 
pentru c  tot aminteam de condi iile de 
tab r , au fost i „victime colaterale” 
printre scafandri care au alunecat i au 
c zut în „produsele” aflate la tot pasul 
rezultate din digestia bovinelor. Nu mai 
tim dac  „norocosul” a i câ tigat la 

loto.

Bule de aer, a teptare
i ... t cere

Algoritmul unei scufund ri este 
relativ simplu. Durata cumulat  îns  a 
scufund rii propriu-zise cu toate celelalte 
etape, de la vizita medical , la instructaj, 
preg tirea materialelor i instala iilor, 
echiparea, verificarea, poate ajunge 
u or la dou -trei ore pentru 20 de minute 
de scufundare. Pentru cineva care nu 
este familiarizat cu scafandreria dar 
care asist  la o scufundare probabil 
c  primul lucru care îl frapeaz  este ... 
a teptarea, durata mare de timp care 

trece pân  când scafandrul ajunge în ap .
În realitate lucurile sunt mai complicate iar 
siguran a oamenilor este pe primul loc. 
Nu este pentru prima oar  când facem 
aceast  afirma ie dar este una din legile 
scafandreriei. La mare ca i în ap  dulce. 
Totul începe cu vizita medical  efectuat
de c pitanul doctor George Cleianu 
de la Laboratorul Hiperbar, obligatorie 
chiar i aici la munte i continu  cu 
preg tirea instala iilor, costumelor i
echipamentelor de scufundare. Urmeaz
echiparea membrilor echipei, care uneori 
dureaz  zeci de minute. Explica ia 
este simpl . Pe de o parte se acord
aten ie fiec rui detaliu, iar pe de alt
parte, trebuie s  preciz m c , în lipsa 
unui personal adecvat, scafandrii se 
echipeaz i se ajut  între ei ceea 
ce m re te considerabil timpul alocat 

acestei activit i. Dup  ce scafandrii 
dispar sub luciul apei, doar bulele de 
aer le mai tr deaz  un timp prezen a. 
Singura leg tur  cu suprafa a r mâne 
instala ia de comunica ii sub ap , destul 
de veche i care se defecteaz  frecvent 
dup  mai multe scufund ri. Dup  un 
timp petrecut pe fundul lacului scafandrii 
revin la suprafa  respectând palierele 
de adâncime pentru decompresie i abia 
acum putem afla i noi i dumneavoastr
cum e în bezna i frigul de la 50 de metri 
adâncime. „De la 20 de metri în jos 
lumina solar  nu mai p trunde, e bezn ,
abia mai po i s  vezi ceva cu proiectorul. 

Ajungând pe fund, dac  se ridic  particula 
în suspensie, respectiv mâlul, nu mai po i
vedea nimic nici m car cu proiectorul. 
Avem capacitatea de a ne face treaba mai 
mult pe pip ite. Temperatura e constant ,
3-4 grade. Asta e temperatura acum în 
lacul Vidraru. Urm rim în primul rând 
s  nu ne ag m unul de cel lalt sau 
de un trunchi de copac de jos sau de 
pe pov rni ul respectiv, s  nu pierdem 
debitul respirator dintr-un motiv tehnic 
de sus sau s  fiu pe faz  s -i deschid 
circuitul de aer de siguran  colegului. 
Se adaug  strângerea de inim  pentru 
întunericul de jos, faptul c  nu ne vedem, 
nu comunic m. În rest este aceea i
scufundare pe care o facem frecvent.” 
ne-a r spuns, cu respira ia accelerat
care tr da înc  efortul depus dup  o 
scufundare pe un fund de 54 de metri, la 

urcarea în barc , pcc Lauren iu Dr goi.
Banala noastr  întrebare, „Cum e acolo 
jos?”, nu poate decât s  provoace o 
încercare de r spuns dar imaginea 
complet i real  a senza iilor pe care 
le tr ie ti acolo jos, la 50-60 de metri 
adâncime, nu o po i avea decât dac  te 
scufunzi personal. M rturisim c  nu am 
încercat.

„Rasina m  auzi?
Rasina m  auzi?”

Devenit deja ablon al intertitlurilor 
i cuprinsului articolelelor noastre din 

Bucuria unei misiuni reu ite.
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La Vidraru s-a ac ionat în echipe formate din câte doi scafandri. Gata pentru ast zi!

ultimii zece ani, capitolul dotare nu putea 
s  lipseasc  din reportaj. Poate p rea 
sâcâitoare pentru unii insisten a noastr
în abordarea laturii dot rii i echip rii. 
Mai ales când formul ri de genul „la 
ce bun, lucrurile sunt cunoscute, nu se 
schimb  nimic, mergem înainte cu ce 
avem” se întâlnesc frecvent chiar i pe 
diferite paliere de comand . Tot atât de 
adev rat, cel pu in în ceea ce ne prive te, 
este i faptul c  dup  ce ai petrecut o 
vreme în mijlocul scafandrilor a relata 
doar despre frumuse ea scufund rii, 
despre pasiunea pentru ap  sau despre 
doza de nebunie necesar  pentru a 
plonja în adâncuri – incontestabil lucruri 
reale i prezente cel pu in la o parte din 
scafandrii de mare adâncime – i a trece 
sub t cere sau, mult mai grav, a ignora în 
mod con tient precaritatea dot rii, ar fi un 
mod cel pu in ciudat de a relata faptele. 
Iar sugestii ale unora i altora de felul 
„de ce trebuia s  scrii tocmai asta” sau 
„trebuie s  facem propagand  marinei” 
sunt ridicole dea dreptul. „Cosmetizând” 
realitatea nu facem decât s  ne fur m
singuri c ciula i s  pierdem încrederea 
interlocutorilor no tri. „Imaginea” For elor
Navale scafandrii au f cut-o singuri atunci 
când i-au probat calit ile la misiuni 
reale, care nu au fost pu ine în ultimii ani. 
Nu facem aici dezv luiri senza ionale, 
lucrurile sunt cunoscute i la nivelul 
Centrului de Scafandri i al Statului Major 

al For elor Navale. Pe de alt  parte nu am 
vrea s  crede i c  fiecare scufundare este 
un fel de „rulet  ruseasc ” pentru cel care 
o execut , siguran a scafandrului fiind pe 
primul loc. i totu i ...

Întrebarea din intertitlu, „Rasina m
auzi?” s-a auzit în gol timp de câteva 
minute, f r  r spuns din partea echipei de 
scafandri de pe fundul lacului. Emo ia care 
ne-a cunprins – i nu cred c  doar pe noi – 
s-a spulberat abia dup  ce în difuzoarele 
sta iei de comunicare a „bubuit” respira ia 
scafandrului i primele r spunsuri. Totul 
era bine. Aparent relaxa i, scafandrii îmi 
confirm  c  se întâmpl  relativ fecvent 
ca sta ia de comunica ii s  se defecteze 
dup  câteva scufund ri datorit  apei 
care p trunde în comunica ii. Vechimea 
echipamentului î i spune cuvântul. Am 
v zut costume de neopren de aproape 
20 de ani vechime prin textura c rora apa 
trecea lejer. Unii scafandri au trecut chiar 
la achizi ionarea de echipamente proprii 
dar, evident, nu aceasta este solu ia. Dup
cum necesit ile scafandrilor de mare 
adâncime nu se reduc doar la achizi ia
de costume. „Pentru scafandrii de mare 
adâncime îmi doresc, de i tiu c  nu este 
posibil, o reîmprosp tare a instala iilor de 
scufundare, inclusiv aceea de la noi care 
este foarte veche (de i cu expertiza i
preg tirea personalului tehnic am reu it
s  o men inem atâ ia ani în perfect  stare 

de func ionare i s  execut m activit ile
f r  riscuri, dar s  nu uit m totu i c
instala ia hiperbaric  dateaz  din anul 
1978 i este unic  în felul ei în aceast
parte a Europei). Desigur, costurile sunt 
foarte mari. Îmi doresc de asemenea, ca 
scafandrii de mare adâncime s  poat  s
execute activit i care s  produc  venituri 
proprii pentru Centrul de Scafandri, 
pentru SMFN i pentru Ministerul Ap r rii, 
a a cum f ceau odinioar i datorit
modific rii legii nu s-a mai putut face 
i e p cat deoarece scafandrii de mare 

adâncime aduceau astfel bani i, fapt 
important, î i men ineau i antrenamentul 
în condi ii reale.” ne-a declarat c pitan-
comandorul C t lin Fle eriu, eful de stat 
major al Centrului de Scafandri.

„Puterea noastr  este apa”
Ne-a pl cut ceea ce am putea numi 

deviza hidroelectricienilor din intertitlu. 
Mai ales c  poate fi folosit i de scafandrii 
de mare adâncime deoarece atât unii 
cât i al ii î i câ tig  existen a de pe 
urma apei, chiar dac  în cazul primilor 
o fac cu un randament i eficacitate 
financiar  specific  sistemului energetic. 
De fapt vroiam doar s  subliniem 
sprijinul generos de care au beneficiat 
scafandrii de mare adâncime din partea 
Sucursalei Hidrocentrale Curtea de 
Arge i C.H.Vidraru. Este adev rat c
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Se preg te te un alt scafandru pentru a cerceta lacul. Instala ia de comunica ii cu cei din ap  a f cut mai mereu probleme.

vorbim de o institu ie a statului, am numit 
aici Armata Român , i o societate cu 
capital de stat dar în multe cazuri similare 
lucrurile nu au mers atât de u or. De data 
aceasta colaborarea a fost exemplar i
benefic  pentru activitatea scafandrilor i
ne face pl cere s  o semnal m ca atare. 
Propunerile gazdelor au vizat posibilit i
de cazare (în condi ii excelente i gratuit 
de i pentru scafandrii nu mai era cazul 
fiind deja caza i), prospectarea unor 
loca ii viitoare pentru antrenamente de 
scufundare i în alte lacuri, vizitarea 
centralei de la Vidraru i pân  la ceea ce 
am putea numi socializare. Constantin 
Ivan, directorul Sucursalei Hidrocentrale 
Curtea de Arge : „Activitatea noastr  este 
pu in apropiat  de cea a For elor Navale. 
Noi  avem o deviz  – „Puterea noastr
este apa” – i indiferent unde v  afla i
cu navele i cu tehnica de scufundare 
i noi la rândul nostru suntem obliga i

în domeniul de activitate s  avem foarte 
multe leg turi pe tehnic  cu apa. O dat
prin valorificarea poten ialului în siguran
i în al doilea rând de a face toate 

serviciile de men inere a instala iilor în 
perfect  stare de func ionare cu oameni 
bine instrui i i preg ti i i cu echipamente 
adecvate.  A sosit un moment deosebit 
pentru noi pentru faptul c  de la mare se 
vine la munte pentru un exerci iu, pentru 
o adaptare, i asta înseamn  o colaborare 
pe care ne-o dorim cu to ii i care este 
binevenit .”

Dar nu vorbim doar de societ i
comerciale sau institu ii. „Ini iativa privat ”
a jucat i ea un rol important, un localnic, în 
prezent ofi er în Statul Major General, i-a 
contactat pe scafandrii no tri, din proprie 
ini iativ i le-a pus la dispozi ie gratuit un 

ponton, pe toat  durata antrenamentelor, 
f r  de care este greu de crezut c
ar fi putut avea loc i scufund rile cu 
alimentare de la suprafa .

Scufundare dup  ... 
Codul muncii

Din cele aproximativ 35 de func ii 
încadrate cu scafandri de mare adâncime, 
jum tate sunt ocupate de personal 
contractual civil a c rui activitate în 
ceea ce prive te durata timpului de 
lucru, orele suplimentare, misiunile pe 
mare, este guvernat  de prevederile 
contractului de munc i Codului muncii. 
Nu este o situa ie izolat , chiar i membrii 
angaja i civili ai Grupul Mass-Media al 
For elor Navale aflându-se într-o astfel de 
situa ie. Cu ceva vreme în urm  o parte 
– subliniem acest lucru deoarece din 
discu iile pe care le-am avut cu unii dintre 
ei se pare c  ini iativa a apar inut „aripii 
tân re” a scafandrilor de mare adâncime 
– dintre scafandri au înaintat un raport în 
care solicitau respectarea i aplicarea 
prevederilor – în ceeea ce îi prive te – a 
Codului Muncii. Raportul s-a întors cu 
o rezolu ie, legal  de altfel, favorabil .
Dar ceea ce pare favorabil pentru unii 
nu este prea u or de acceptat pentru 
al ii. S-a ajuns ca la ie irile pe mare cu 
navele pentru scufund ri, scafandrii civili 
prin statut, s  se retrag  în cabin  la ora 
16, dup  opt ore de munc  sau chiar s
nu mai fie lua i pe mare pentru simplul 
fapt c  nu li se puteau acorda zilele 
libere corespunz toare. Este adev rat 
c  nu mai execut  servicii la nave dar 
ceea ce se câ tig  într-o parte se pierde 
în alta, inclusiv sumele câ tigate din 

scufund ri. Într-un cuvânt, a reu it s
nemul umeasc  pe toat  lumea dar 
decizia este aplicat . Dup  cum afirma 
i c pitan-comandorul Valentin B lu ,

solu ia cea mai bun  ar fi fost plata orelor 
suplimentare dar aici deja se intr  pe 
terenul „minat” al resurselor financiare 
i este greu de crezut c  se va schimba 

ceva în viitorul apropiat.

Scafandru de mare adâncime 
sau om la manevr ?

De la c pitan-comandorul C t lin 
Fle eriu, eful de stat major de la Centrul 
de Scafandri, am aflat c  oficial grupurile 
de scafandri de mare adâncime nu mai 
exist  în aceast  formul , a terminologiei 
mai exact, ei devenind parte component
a echipajelor navelor RMS Grozavu i
Grigore Antipa, astfel c  titulatura de 
„grup” folosit  în continuare de c pitan-
comandorul Valentin B lu , dar i de noi, 
are doar un sens peiorativ. M rturisim 
c  ne-a fost destul de greu s  în elegem
de ce un scafandru de mare adâncime 
trebuie s  aib i rol la manevr  sau 
orice rol îi revine pe nava respectiv .

i aici explica ia este una simpl i se 
datoreaz  ultimului stat de organizare 
i de încadrare. Multe din func iile de 

pe navele respective au disp rut i au 
trebuit s  fie „acoperite” de scafandri. A a
s-a ajuns la situa ia din prezent. S  mai 
spunem c  la o unitate de dimensiunile 
i importan a Centrului de Scafandri 

exist  o singur  func ie de maistru militar 
principal!

Cu toate acestea scafandrii de mare 
adâncime vor continua s  existe în 
For ele Navale Române, fie i pentru 
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Vreau să mulţumesc Forţelor Navale Române, pentru marea performanţă înregistrată 

în salvarea mea cu succes în data de 27 mai 2007, ocazie în care eu Daniel Hintergraber 

angajat al postului Tv Kanal D, am suferit un accident de decompresie în urma unor 

scufundari în mare deschisă. În ciuda faptului că v-am mai scris o scrisoare, doresc să 

îmi exprim mulţumirile tuturor celor implicaţi în mod direct în operaţiunea rapidă 

a Centrului de Scafandri din Constanţa, care au reacţionat promt, fără nici cea mai 

mică ezitare în ciuda faptului că aveam deja complicaţii majore. Echipa de intervenţie 

a reuşit chiar aproape imposibilul şi m-au salvat. Spun asta deoarece mă afl am într-un 

stadiu avansat de embolie şi nu se ştia dacă nu cumva era prea târziu.

Întreaga operaţiune s-a dovedit un real succes, iar asta datorită domnului căpitan-

comandor Octavian Burlacu, a domnului inginer Emil Avram şi a Mm I Daniel Popa care şi-a riscat însăşi propria viaţă intrând cu mine în camera 

hiperbarică. Aş mai vrea să-i multumesc în mod deosebit, dar nu în ultimul rând şi domnului comandant al Centrului de Scafandri, comandorul 

Liviu Kaiter care a ordonat salvarea mea imediată şi necondiţionată.

Cred cu tărie că aceşti oameni sunt adevaraţi eroi deoarece fără ajutorul lor astăzi nu m-aş mai afl a în viaţă.

                                    

               Cu un deosebit respect, Daniel Hintergraber

Scafandrii de mare adâncime în misiune.

faptul c  au misiuni specifice bine 
conturate, a a cum exist  în orice marin
militar . C pitan-comandorul C t lin 
Fle eriu: „De i nu s-a ridicat niciodat
aceast  chestiune, cel pu in din câte tiu
eu, desfiin area scafandrilor de mare 
adâncime ar fi o eroare pentru sistemul 
militar deoarece au fost situa ii – i sigur 
vor mai fi – în care expertiza i experien a
lor se va dovedi necesar . Ei sunt preg ti i
i antrena i pentru a executa lucr ri 

subacvatice la adâncimi mari, misiuni 
pe care nu le poate executa oricine i cu 
siguran  nici cei de la for ele speciale 
sau EOD. Este o preg tire deosebit i
cu totul aparte. Trebuie s  realiz m c
deocamdat , în România, nu mai exist
alte structuri preg tite s  ac ioneze la 
adâncimi mari. În prezent, cu instala iile
de pe nava „Grigore Antipa” înc  mai 
putem executa scufund ri reale pân
la adâncimi de 100-150 de metri; nu le 

mai putem face pân  la 300 de metri ca 
înainte datorit  îmb trânirii instala iilor. 
Îns , în perspectiv , pentru scafandrii de 
mare adâncime s-a pus problema fie a 
opera ionaliz rii navei „Grigore Antipa”, 
în sensul de modernizare complet  a 
navei, ori a achizi ion rii unei nave noi 
care s  r spund  necesit ilor pentru c
trebuie s  aib  instala iile  de scufundare 
specifice. Ne referim undeva la orizontul 
anilor 2010-2011.”

Foto: Codru  Burdujan

Mulţumiri scafandrilor
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Almamatermater

i pentru ca elevii i studen ii s  ia 
contact cu nava înainte de plecare, în 
perioada 8 – 11 iunie, tinerii cade i s-au aflat 
la bordul velierului coal . Cei 33 de studen i
i 6 studente de la Academia Naval  „Mircea 

cel B trân” i cei 64 de elevi i 3 eleve ai 
colii Militare de Mai tri a For elor Navale 

„Amiral Ion Murgescu” s-au ambarcat  pe 
data de 8 iunie pentru o preg tire efectiv
dar i acomodare la bordul navei. În aceste 
zile dinaintea plec rii, s-a reu it acomodarea 
cade ilor cu nava, cu deprinderile marin re ti 
i nu în ultimul rând cu marea. Perioada a fost 

destul de scurt  pentru toate activit ile ce 
se desf oar  la bordul navei, îns  cu toate 
acestea cade ii din dorin a de a afla cât mai 
mult din tainele marin riei au dat dovad  de 
mult  ini iativ , deschidere, pricepere i au 
realizat c  spiritul de echip  conteaz  cel 
mai mult atunci când e ti pe mare, când pot 
ap rea situa ii concrete în care echipajul, la 
unison, poate face fa i ziua i noaptea, pe 
vreme bun  sau pe furtun .

Mar ul din acest an al navei coal
Mircea, va reprezenta debutul c pitan-
comandorului Gabriel Moise, ca i comandant 
al navei la o misiune de asemenea amploare. 
Care sunt sentimentele tr ite? „A a cum 
m rturisea domnul comandor Pampar u,

Cadeţii pregătiţi pentru marşCadeţii pregătiţi pentru marş

Primul antrenament în arboradăPrimul antrenament în arboradă

de cate ori avea ocazia, „anima i de spiritul 
competi iei i de sentimente de ata ament 
fa  de «Mircea» i fa  de Pavilionul 
na ional”- ne vom comporta cu to ii astfel 
încât aceast  nav  s  fie apreciat  peste 
tot acolo unde vom ajunge. Tot de la dânsul 
am înv at c  personalitatea oamenilor nu 
poate fi schimbat  la ordin i comandantul 

trebuie s  fie respectat prin ceea ce tie i
face. Referitor la cade ii români i str ini pe 
care îi avem la bord, inclusiv cele nou  fete, 
v  men ionez, c  voi putea spune c  au 
devenit buni marinari, de abia dup  ce vom 
petrece cele 52 de zile de mar , când ne vom 
întoarce acas .”

Activitatea elevilor i studen ilor la prima 
întâlnire cu Mircea a fost bun , benefic
atât tinerilor cade i, cât i navei, aprecieri 
împ rt ite i de comandantul navei, 
c pitan-comandorul Gabriel Moise: „Pentru 
mine marina se identific  cu lucrul în echip ,
tocmai de aceea cuvântul de ordine la nava 
coal  «Mircea» este echipa. De i zilele de 

preg tire au fost insuficiente, am reu it s
condens m i s  armoniz m toate activit ile 
de la bordul navei. Astfel, s-a continuat 
învergarea navei simultan cu activit ile 
studen ilor i elevilor, de urcare în arborad
la anumite nivele, de la gabie la crucet ,
desf urare pe vergi, înv area manevrelor 
curente pentru între inerea i strângerea 
velelor. Ele par dou  activit i distincte îns
numai dup  24 de ore am putut remarca 
c  atât studen ii cât i elevii s-au adaptat la 
programul de lucru de la bordul navei, al unui 
velier. De asemenea, ie irea pe mare pe care 
am executat-o, înainte de plecarea în mar ,
a reprezentat o verificare final  a tuturor 
instala iilor i echipamentelor, verificare 

Nava coal Mircea efectueaz  în perioada 19 iunie – 10 august un nou mar  de instruc ie 
în Marea Mediteran , urmând s  participe la competi ia nautic  interna ional  „Tall Ships Race 
Mediterranea 2007”, organizat  de Sail Training International. Al turi de studen ii i elevii români 
la bordul navei se vor ambarca pe timpul mar ului i 13 cade i st ini din Fran a, Germania, Olanda, 
Danemarca, Turcia, Ucraina i Croa ia, care se vor instrui în cadrul programului de colabor ri 
interna ionale ale Academiei Navale „Mircea cel B trân” cu institu ii similare de înv mânt superior.

Verificarea prinderii corecte a centurilor de siguran  este 
foarte important  pentru ca urcarea cade ilor în arborad

s  se desf oare f r  incidente.

Text i foto: Mihaela ZABOLODNI
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i probe de mare care s-au executat la 
unele elemente de tehnic  la care s-au 
f cut repara ii curente,  nava ie ind dintr-o 
perioad  de mentenan . Referitor la acest 
lucru, aduc mul umiri pentru eforturile depuse 
de Centrul de mentenan , Baza Maritim , i
nu în ultimul rând Academiei Navale „Mircea 
cel B trân”, pentru finalizarea cu succes i la 
timp a tuturor lucr rilor.”

i în acest an, mar ul NS Mircea va 
presupune participarea la regata „Tall Ships 
Race Mediterranean 2007“. Ce reprezint
îns  acest lucru i cât de important este rolul 
jucat de cade ii de la bord la aceste regate?
„Regatele desf urate de Sail Training 
International ai c ror membrii suntem i noi 
promoveaz  în general sportul cu vele i în 
special promoveaz  acest sport în rândul 
tinerilor, noi încadrându-ne cu succes în 
cerin ele lor. În opinia mea participarea 
la aceast  regat  reprezint  din start un 
câ tig, nu este o curs  de formula 1, este 
un spectacol al velierelor, ceva deosebit. 
La toate competi iile la care «Mircea» a 
participat începând cu anul 2003, s-a întâlnit 
cu alte nave coal  sau veliere cunoscute 
printre care se num r  «Eagle», nava sor
cu «Mircea», apar inând G rzii de Coast
americane, «Sagres», nava sor , apar inând 
Portugaliei, «Pogoria», «Iskra» din Polonia. 

i în acest an ne vom întâlni cu câteva dintre 
ele, alinia i la linia de start în cadrul regatei. 
A  vrea s  men ionez c  «Mircea» este 
o nav coal , un velier, la bordul c ruia 
viitorii ofi eri i mai trii de marin  î i încep 
ucenicia în tainele acestei meserii speciale 
– marin ria. Prima curs  va fi între Alicante 

i Barcelona, se va desemna un câ tig tor, 
apoi între Barcelona i Toulon va fi un 
cruising company care va dura ase zile, pe 
o distan  de 240 de mile marine, unde va 
fi un adev rat spectacol, o parad  a tuturor 
velierelor. Aici nu va fi nici un câ tig tor, este 
vorba doar de imagine i de m iestria fiec rui 
echipaj. Urmeaz  cea de-a doua curs  între 
Toulon i Genova care se va finaliza prin 
desemnarea unui câ tig tor. Rolul studen ilor 
i elevilor în aceste curse este considerabil 

întrucât ei î i des vâr esc preg tirea, 
este vorba de urcarea în arborad , prin 
participarea la manevra velelor, întinderea i
strângerea velelor, în bra at. De asemenea 
au posibilitatea s  remarce i alte coli 
navale din alte ri, s  socializeze cu cade ii 
altor veliere participante, în concluzie s - i
fac  o imagine despre preg tirea acestora”,
ne-a declarat c pitan-comandorul Gabriel 
Moise.

Activitatea de acomodare a elevilor 
i studen ilor cu via a de pe NS Mircea i

mai ales cu marea, a fost supervizat  de 
comandorul dr. tefan Georgescu, eful de 
stat major al Flotilei de Fregate, cel care va 
fi i comandantul acestui mar  de instruc ie. 
„Mar ul pe care „Mircea” îl execut  în Marea 
Mediteran , a fost preg tit cu minu iozitate 
atât de c tre Statul Major al For elor Navale 
cât i de Academia Naval  „Mircea cel B trân” 
astfel încât s  asigure studen ilor i elevilor o 
instruc ie cât mai bogat  în naviga ia în apele 
interna ionale, în raioane cu caracteristici 
diferite de cele ale M rii Negre. Consider c
acest stagiu de practic  va cultiva la ace ti 
tineri marinari, spiritul de înving tori, vor avea 

t ria s  se cunoasc  pe sine îns i, atât cu 
p r ile bune cât i cu cele mai pu in bune 
ale comportamentului. Vor avea posibilitatea 
ca dup  încerc rile pe care nava le va 
ridica în fa a lor s  poat  s - i corecteze 
unele din neajunsurile comportamentale, 
temperamentale, pentru c  regata la care 
vom participa î i propune acest lucru, de a 
da posibilitatea acestor tineri s - i formeze 
caracterul, s - i formeze abilit ile pentru 
lucrul în echip . A  concluziona, prin a 
spune, c  acest mar  reprezint  un bun prilej 
pentru For ele Navale de a se prezenta în 
lume, cu realiz rile, performan ele, de fapt 
de a- i prezenta tân ra genera ie. În toate 
porturile în care vom acosta, studen ii i
elevii vor fi în contact cu alte echipaje, cu 
alte popoare, na ionalit i, For e Navale, 
putând s  demonstreze pe viu ceea ce noi, 
sistemul de înv mânt militar cl de te i
încearc  s  transpun  în realitate. Astfel ei 
devin ambasadorii rii noastre acolo unde 
vor reprezenta România prin participarea la 
concursuri, întâlniri, activit i comune, vizite 
la coli navale iar prin modul de comportare, 
modul de în elegere, prin modul lor de a se 
integra în aceste universuri vor demonstra 
abilit ile sistemului nostru educa ional.”

Încrez tori în cuno tin ele dobândite 
pe parcursul celor trei zile de preg tire pe 
mare, studen ii i elevii, b rba i i femei, 
al turi de echipajul permanent al navei, de 
instructorii ANMB i SMMFN, au ocazia de 
a- i etala curajul i îndemânarea pentru a 
realiza navigatia cu vele astfel încât Mircea
în cadrul regatei s  înscrie înc  o fil  în 
palmaresul s u.

Cade ii, luând noti e despre vele i m surile de siguran  necesare la lucrul în arborad .



Nava coal Mircea s-a desprins, mar i, 19 iunie, de cheu 
pornind într-o nou  aventur . În acorduri de fanfar i sunetul 
sirenelor navelor din portul Militar Constan a dar i sub privirile 
înl crimate ale tuturor celor dragi, marinarii afla i la bordul velierului 
au pornit într-un mar  de instruc ie i reprezentare în Marea 
Mediteran . În cadrul ceremonialului organizat pe dana militar
dar i pe puntea lui Mircea, eful Statului Major al For elor Navale, 
contraamiralul de flotil  Dorin D nil , a urat echipajului vânt bun din 
pupa i mult succes în toate activit ile pe care le vor întreprinde pe 
parcursul celor 52 de zile de mar . În perioada 19 iunie-10 august, 
cei 207 membri ai echipajului vor parcurge mai mult de 4000 de 
mile marine, vor acosta în 5 porturi din Grecia, Spania, Fran a si 
Italia i vor participa la competi ia nautic  „Tall Ships Races 2007 
Mediterranea“. În timpul mar ului cursan ii î i vor forma cele mai 
temeinice deprinderi marin re ti, se vor ini ia în tainele meseriei, î i
vor cultiva tr s turi psihice i fizice adecvate acestei dificile meserii, 
Nava coal Mircea oferind cele mai adecvate condi ii de preg tire 
pentru viitorii navigatori. (M.S.)
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Între 21 i 25 mai Academia Naval  „Mircea cel B trân“ a 
g zduit cursul intitulat „Managementul riscului”, organizat de 
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucure ti prin Biroul de 
Cooperare Militar i sus inut de o echip  format  din trei ofi eri
din Departamentul Interna ional de Instruire al G rzii de Coast
a Statelor Unite ale Americii. Cei 22 de cursan i au provenit din 
diferite structuri ale For elor Navale Române, ale Poli iei de 
Frontier i Serviciului Român de informa ii. Cursul s-a focalizat 
asupra riscului deciziilor luate în timpul opera iilor cu un grad ridicat 
de stres i, în egal  m sur , asupra reducerii accidentelor care 
au loc ca urmare a erorilor umane. (B.D.)

Navele coal  turce ti Cezayirli Gazi Hasan Pa a i
Osmangazi, s-au aflat timp de dou  zile, în perioada 12-15 mai, 
în Portul Constan a. Navele au avut la bord un total de 484 de 
cade i care se preg tesc în institu iile militare de înv mânt ale 
For elor Navale din Turcia. Programul echipajelor a cuprins vizite 
la Academia Naval  „Mircea cel B trân” i coala Militar  de 
Mai tri Militari a For elor Navale „Amiral Ion Murgescu”, depuneri 
de coroane la Cimitirul Turcesc din Slobozia precum i vizitarea 
ora ului Constan a. În cadrul întâlnirilor, între reprezentan ii
conducerilor institu iilor militare de marin i ai celor dou
nave coal  turce ti, s-au purtat discu ii referitoare la modul de 
selec ionare a candida ilor, con inutul programelor de înv mânt,
formele, metodele i facilit ile de instruire a studen ilor i elevilor 
care se preg tesc în institu iile noastre de înv mânt de marin .
Militarilor turci li s-au prezentat condi iile specifice de preg tire din 
Academia Naval  „Mircea cel B trân”, infrastructura i curricula 
din cadrul colii Militare de Mai tri Militari a For elor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” i s-au c utat identificarea unor domenii i
activit i de cooperare între institu iile militare de marin  din cele 
dou ri. (M.S.)

Duminic  1 iulie s-a desf urat pe lacul Siutghiol, cea de-a 
doua edi ie a concursului „Regata Universit ilor din Constan a”,
competi ie organizat  de Universitatea Maritim  din Constan a.
S-a concurat la clasele de yachting – clasele Ypon 22 i la canoe, 
proba 10 + 1. Academia Naval  „Mircea cel B trân” a avut înscrise 
în concurs dou  echipe de studen i din cadrul Facult ii de Marin
Civil , la proba de canoe i o echip  la proba de yachting. Chiar 
dac  studen ii academiei nu s-au clasat decât pe locurile III i
IV, concursul s-a constituit într-o util  verificare a cuno tin elor
acumulate în perioada de practic  de la Palazu Mare, cel mai 
important lucru fiind spiritul competi iei. (M.Z.)

Foto: Ion Burghi an
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Apariţii
editoriale

C o n c o m i t e n t  c u  a c e a s t
lucrare de referin , la aceea i
prestigioas  editur  universitar  a 

ap rut volumul „Noi contribu ii la 
studierea r zboiului pe Dun re. 
1877-1878. Studii documentare”, 
Autorii – contraamiralul (rtg) George 
Petre, coautorul  lucr rii „Tradi ii 
navale române ti” (Editura Militar ,
Bucure ti, 1991) i Georgeta Borand ,
fost muzeograf la Muzeul Marinei 
Române i coautoare a volumului 
„Noi contribu ii la istoria Marinei 
Militare Române” (Editura Muntenia 
& Leda, Constan a, 2001), detaliaz
momente importante din derularea 
evenimentelor politico-militare ale 
epocii, evoc  implicarea unor lideri 
militari i politici i prezint  am nun it 
caracteristicile tehnico-tactice i
destinul principalelor tipuri de nave 
angajate în campanie. Primele patru 
capitole abordeaz  „Cadrul general 
al r zboiului”, „Luptele pe mare i
Dun re în c r i ale unor participan i la 
evenimente”, „Cronologia ac iunilor
For elor Navale i documente 
privitoare la evenimentele petrecute 
pe Dun re” (George Petre) i
„Contribu ii la istoricul confrunt rilor
navale de pe Dun re din anul 
1877” (Georgeta Borand ). Ultimul 
capitol  include trei interviuri cu 
contraamiralul Petre Cioromele, 
fost comandant al Flotilei Fluviale, 

precum i opinii i considera ii 
pertinente ale viceamiralului (rtg) 
Constantin Iordache referitoare la 
„Rosturile actuale ale For elor Navale 
Fluviale ale României”. (M.M.)

La Editura Brumar din Timi oara a 
ap rut, lucrarea Naviga ia pe Bega. 
Secven e istorice, sub semn tura a 
doi speciali ti ai Direc iei Jude ene
Timi  a Arhivelor Na ionale – Marlen 
Negrescu i Dan Pura. Menit s
rememoreze succint epoca de glorie 
în care Canalul Bega era navigabil iar 
Timi oara portul în care „joia venea 
vaporul de la Otelec iar gospodinele 
î i f ceau cump r turile direct pe 
puntea acestuia, iar în amonte de 
fosta fabric  de lan uri se înc rcau
lepurile cu grâne”, ideea acestui 

volum s-a înfiripat în momentul 
prelu rii arhivei C pit niei Portului 
Timi oara. Lucrarea este structurat
pe trei capitole: Canalizarea râului 
Bega i începuturile naviga iei, 
C pit nia portului Timi oara i
Ambarca iun i  înreg is t ra te  în 
portul Timi oara, înso ite de h r i, 
scheme i fotografii- document. 
Din documentele epocii rezult  c
prima reglementare a naviga iei i
a comer ului pe Bega dateaz  din 
anul 1756, în anul 1775 luând fiin
Oficiul de Naviga ie din Timi oara.
„Transform rii râului Bega într-un 
canal navigabil i se datoreaz , în 
parte, i înfiin area unei puternice 
sucursale la Timi oara, în 1750, a 
Companiei Privilegiate Triest-Rijeka 
– constat  autorii - , care comercializa 

la Adriatica cerealele din Banat, cu 
ajutorul unei flotile de 24 de vase. 
Ruta pornea din Timi oara, ajungea 
pe Tisa, urca pe Dun re i apoi pe 
Sava i Kupla pân  la Karlovac, de 
unde m rfurile erau transbordate 
în c ru e i aduse la Rijeka, primul 
convoi de trei vase, comandate 
de c pitanul Schly, ajungând de 
la Timi oara la Karlovac în 1758”.
(M.M.)

Istor iograf ia R zboiului de 
independen  s-a îmbog it cu 
un dublu produs editorial notabil, 
complementar în ceea ce prive te
eviden ierea particip rii Marinei 

Române la opera iunile fluviale. Astfel, 
în 2007 în colec ia „Geopolitic i
istorie militar ” a Editurii Universit ii 
Na ionale de Ap rare „Carol I” a ap rut 
edi ia a 3-a a lucr rii „R zboiul pe 
Dun re. Volumul I. Opera iunile 
fluviale i maritime din r zboiul ruso-
româno-turc 1877-1878”, realizat
în urm  cu mai bine de un secol de 
locotenen ii Eugeniu Botez (Jean Bart) 
i Nicolae Kiri escu, edi ie îngrijit  de 

contraamiralul (rtg) George Petre. 
Considerat  drept „o bogat  surs
de documentare pentru cercet torul 
acestei fr mântate perioade din 
istoria românilor”, reeditarea s-a 
impus cu necesitate întrucât lucrarea 
„este foarte actual i modern  [...], 
pentru c  este minu ios documentat
i sugereaz  (cel pu in ofi erilor de 

marin ) idei în domeniul tacticii i
tehnicii navale”. (M.M.)
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Aniversările
marinei

În baza Ordinului efului Marelui Stat 
Major nr. CL 00420/1972, la 1 iunie 1972 lua 
fiin  la Constan a Centrul Radioelectronic 
i Observare, subordonat Comandamentului 

Marinei Militare. Acesta s-a constituit ca 
urmare a nevoilor de informare despre 
situa ia naval i aerian  din zona litoralului 
românesc al M rii Negre, prin contopirea 
Sectorului 243 Transmisiuni Constan a, 
Companiei Radiotehnice Mangalia, din 
subordinea Batalionului 106 Radiotehnic i
Transmisiuni, Companiei Bruiaj i Postului 
de Informare de Lupt  al C.M.M. din cadrul 
Regimentului 110 Transmisiuni Costine ti.

La 1 iunie 1992, Centrul Radioelectronic 
i Observare s-a transformat în Brigada 

Radioelectronic i Observare, care la 14 
august 1995 a primit denumirea onorific
„Callatis”. Ca urmare a restructur rii armatei, 
la 1 octombrie 2001 s-a revenit la vechea 
denumire.

Noul Drapel de lupt  al unit ii, înmânat 
la 1 decembrie 1995, a fost decorat la 4 iulie 
2002 cu Ordinul Na ional „pentru Merit” în 
grad de cavaler.

Unicat în Armata României
Ini ial, Centrul Radioelectronic i

Observare, aflat sub comanda c pitan-
comandorului Gheorghe Anghelescu, a 
func ionat în cazarma ocupat  de Sectorul 
Transmisiuni, apar inând Direc iei Hidrografice 
Maritime Constan a, cu o dislocare temporar
în cazarma colii Superioare de Marin .

Înc  de la constituire, noua structur
a contribuit, prin îndeplinirea misiunilor 

CENTRUL RADIOELECTRONIC CENTRUL RADIOELECTRONIC 
ŞI OBSERVARE ŞI OBSERVARE 
„CALLATIS”... LA 35 DE ANI„CALLATIS”... LA 35 DE ANI

specifice, la ap rarea obiectivelor Marinei 
Militare i cre terea capacit ii de ap rare a 

rii prin perfec ionarea continu  a for elor i
procedeelor de ducere a ac iunilor de lupt i
instruirea adecvat  a rezervi tilor.

Personalul marii unit i a participat 
la numeroase exerci ii tactice i tehnice 
de specialitate, precum i la peste 35 de 
aplica ii tactice i de specialitate, respectiv 
aplica ii cu trupe, de transmisiuni i pe hart ,
conduse  de Statul Major al For elor Navale, 
Comandamentul 2 Opera ional Buz u i
Statul Major General.

De-a lungul anilor, personalul militar 
i civil a ob inut calificative superioare 

la controalele i inspec iile e aloanelor 
superioare i a înregistrat rezultate meritorii 
la diverse concursuri de specialitate, 
spartachiade i olimpiade militare de 
transmisiuni, competi ii sportive i manifest ri 
culturale. i, deloc surprinz tor, s-a eviden iat 
constant în cadrul unor exerci ii interna ionale, 
precum BLACKSEA PARTNERSHIP, 

BLACKSEAFOR, COOPERATIVE MAKO 
sau NIIRIS, desf urate în Marea Neagr i în 
Marea Mediteran . Cu experien a acumulat
peste hotare i diploma de absolvent al unor 
cursuri de perfec ionare la coala NATO 
de la Oberamergau-Germania, o serie de 
ofi eri i mai tri militari din cadrul Centrului 
au contribuit ulterior la reu ita unor misiuni 
multina ionale sub comanda NATO sau sub 
egida ONU în Afganistan, Irak, Kosovo i
Congo.

Pe timpul Revolu iei din decembrie 1989, 
militarii din subordine au contribuit la paza 
i ap rarea sistemului de aprovizionare cu 

ap  a ora ului Constan a din zona Cartierului 
Tomis Nord, asigurarea ordinii i lini tii publice 
în dou  sectoare importante ale ora ului, 
controlul traficului auto la intrarea dinspre 
sta iunea Mamaia în ora , precum i la paza 
magaziilor de armament i muni ie ale I.J.T.L. 
Constan a.

„Ciclopul” frontierei albastre
Ast zi, Centrul Radioelectronic i

Observare este o mare unitate modern ,
subordonat  nemijlocit Statului Major al 
For elor Navale, care include comanda 
unit ii i statul major, subunit i de lupt
capabile s  execute misiuni de cercetare i
contraac iune electronic , de supraveghere 
de la litoral a spa iului maritim i aerian 
din zona de responsabilitate a For elor 
Navale, centralizarea, prelucrarea i analiza 
informa iilor, în tiin area centralizat  asupra 
situa iei navale, diseminarea informa iilor i
desigur, subunit i i forma iuni de logistic .

„În prezent – ne-a precizat comandantul 
unit ii, comandorul Virgil Dospinescu 

C pitan-comandor 
dr. Marian MO NEAGU
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- obiectivul fundamental al Centrului 
Radioelectronic i Observare const  în 
cercetarea i monitorizarea permanent  a 
spa iului electromagnetic, maritim i aerian, 
pentru descoperirea i urm rirea intelor 
aeriene, de suprafa i submarine din 
zona de responsabilitate a For elor Navale 
în vederea inform rii corecte i oportune a 
factorilor de decizie referitor la riscurile i
amenin rile posibile, pentru identificarea 
elementelor care ar putea genera situa ii 
de criz  sau pericol militar, în scopul 
prevenirii surprinderii. Având în vedere 
necesitatea moderniz rii i perfec ion rii 
mijloacelor i metodelor de lucru, precum 

i a implement rii standardelor euro-
atlantice în activitatea de supraveghere 
a frontierei de stat a României, în baza 
Hot rârii Guvernului României nr. 324/2007 
privind aprobarea „Strategiei na ionale de 
management integrat al frontierei de stat a 
României în perioada 2007-2010”, unitatea 
este implicat  în realizarea Sistemului 
integrat pentru securitatea frontierei de stat, 
sistem care reprezint  principalul instrument 
de exercitare a managementului integrat 
al frontierei de stat a României. Centrul 

Radioelectronic i Observare „Callatis” are 
sarcini exprese în realizarea subsistemului 
de supraveghere a apelor mari t ime 
interioare, m rii teritoriale, zonei contigue 
i zonei economice exclusive a României. 

Pentru executarea supravegherii apelor 
maritime va fi utilizat subsistemul integrat 
de supraveghere i control al traficului de 
nave de la Marea Neagr  - SCOMAR, care 
va include sta iile de senzori de coast ,
infrastructura de comunica ii, centrul de 
comand i control, precum i unit ile 
de interven ie navale, terestre i aeriene. 
Subsistemul integrat de supraveghere i
control al traficului de nave de la Marea 
Neagr  va asigura detectarea i identificarea 
intelor prin senzori radar i optoelectronici, 

transportul i fuziunea informa iilor în 
centrul de comand i control, transmiterea 
informa iilor referitoare la situa ia naval
c tre factorii de decizie, schimbul de 
informa ii rezultate în urma supravegherii 
maritiem cu sistemele similare ale institu iilor
din cadrul Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, Ministerului 
Administra iei i Internelor, Ministerul 
Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, 

precum i cu Sistemul de monitorizare prin 
satelit a navelor de pescuit”.

De-a lungul anilor, aceast  mare 
unitate a cunoscut o ascensiune continu
gra ie managementului eficient i spiritului 
întreprinz tor al ofi erilor care alc tuiesc 
ast zi galeria comandan ilor: c pitan-
comandorul Gheorghe Anghelescu (1972-
1976), viitor comandant al Marinei Militare, 
c pitan-comandorul Mihai P duraru (1976-
1980), c pitan-comandorul Mircea Neac u
(1980-1982, 1990-1995), comandorul dr. 
Gheorghe Marin (1995-1999), actualul ef
al Statului Major General, colonelul Ion 
Panait (1999-2005) i comandorul Virgil 
Dospinescu, de la 1 decembrie 2005.

Cea de-a 35-a aniversare aureoleaz
astfel biografia Centrului Radioelectronic 
i Observare „Callatis”, o entitate militar

emblematic  a For elor Navale Române 
aflat  în plin proces de armonizare i
eficientizare a unei structuri suple i
moderne, cu capabilit i tehnice i personal 
performant, apt s  îndeplineasc  f r
cusur misiunile specifice la standardele 
de interoperabilitate ale armatelor statelor 
membre ale Alian ei Nord-Atlantice.

Centrul Radioelectronic i Observare (CREO) 
a s rb torit vineri, 1 iunie, 35 de ani de la înfiin are.
Evenimentul, desf urat în prezen a efului Statului 
Major General, amiralul dr. Gheorghe Marin, a reunit 
întregul personal al CREO dar i colaboratori militari 
i civili, cadre militare în rezerv i retragere, familii 

ale acestora. Momentul aniversar a fost celebrat 
pe platoul unit ii printr-un ceremonial militar urmat 
de un serviciu religios oficiat de Înalt Prea Sfin ia
Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreun  cu 
un sobor de preo i. Cu aceast  ocazie invita ii au 
primit însemne aniversare drept mul umire pentru 
contribu ia la dezvoltarea i transformarea Centrului 
Radioelectronic într-o unitate modern  la nivelul 
standardelor euro atlantice. Amiralul dr. Gheorghe 
Marin a oferit comandantului CREO, comandorul 
Virgil Dospinescu, o plachet  care s  aminteasc  de 
momentul aniversar i le-a împ rt it celor prezen i
câteva dintre cele mai importante momente petrecute 
în perioada 1995-1999, timp în care s-a aflat în fruntea 
institu iei. Domnia sa a retr it emo iile primei zile la 
comanda unit ii, „când printr-o fericit  coinciden
unitatea a primit drapelul de lupt . Realizez c  tot 

ceea ce am înf ptuit al turi de subordona i a avut la baz  profesionalismul lor, experien a i d ruirea dar i renumele de unitate de elit  a For elor
Navale cl dit  de to i cei care ne-au precedat i c rora le exprim acum, ca i atunci, sincerul meu respect i deplina pre uire.”   (M.S.)

Foto: CREO

Foto: CREO Foto: CREO



Orizontal:1) ALBASTRUL INFINIT-ALBASTRUL INFINIT. 2) Val marin sau 
oceanic,format prin întoarcerea violent  a apei, lovind un obstacol-Aparat de detectare pe 
MARE. 3) Cepe! - Nav  acostat  la rm. 4) ALBASTUL INFINIT - La s rut! - Insul  în ara 
lui Grant, în apropierea Groenlandei. 5) Categorie sistematic  în biologie - Cea . 6) Inel 
la ancor  - Vector în fizic . 7) Liter  arab  - Gustul apei de mare. 8) Element de arm tur
în construc ii - Zeul m rii la cel i. 9) Col  în partea de sus a hainei - Parâm  ce sus ine un 
arbore. 10) Ra ionament corect - Una din Moire, divinitate a destinului (Mit. Grec.) 11) Au 
crepuscule albastre când e cald - Zei a cerului la egipteni - Bolid în dreapta!

Vertical: Balena uciga  - ALBASTRUL INFINIT. 2) Farul pentru Nave-Alb strii,pâlpâie 
noaptea pe ALBASTRUL INFINIT. 3) Sunt la cais! - ine cerneal  ALBASTR  pentru scris. 
4) Liter  arab  - Gaia din ... fregat ! - ipuri(Ban.) 5) ALBASTRUL INFINIT - ,,...ALBASTRE”, 
volum în proz  al scriitorului Costache Anton. 6) Jum tate la greu! - Pe te slab marin - Con gol! 
7) Nav  maritim  de Pescuit în M RI i OCEANE. 8) Cal de MARE - Arborat ca un pavilion 
pe o nav . 9) Asigur rile navelor în port, pe timp de furtun . 10) Ultimele la alup ! - Mijloc de 
monitoare! - Crustacee. 11) Repartizarea i fixarea unei înc rc turi la bordul navei - Infern.

Dic ionar: PIM, TSE, LIR, AICA, NUT, IEGI.

Rezolvarea careului din num rul trecut, DIN RM ÎN RM:
Orizontal: 1) NAUFRAGIATE. 2) ICAR – V – NEAM. 3) SOP – VANT – NI. 4) IS – IE 

– URMAS. 5) PTA – BUN – AS. 6) ARCA – TELAL. 7) R – ME – DIN – CA. 8) AVARIA 
– ECHI. 9) MET – PUPA – EE. 10) AROGANT – Z – T. 11) SCRUTATOARE.

Vertical: 1) NISIP – RAMAS. 2) ACOSTA – VERC. 3) UAP – ARMATOR. 4) FR – I 
– CER – GU. 5) R – VEBA – IPAT. 6) AVA – U – DAUNA. 7) G – NUNTI – PTT. 8) INTR 
– ENEA – O. 9) AE – MAL – C – ZA. 10) TANASACHE – R. 11) EMIS – LAIETE.

Ion BRINDEA
MARINA ROMÂNÃ
numãrul 3 (119) 200758

ALBASTRUL INFINIT

VECHI PAVILIOANE NAVALE ROMÂNEŞTI 
ÎN LUCRĂRI STRĂINE (4)

Încheiem acum scurta prezentare cronologic
a câtorva dintre cele mai reprezentative scrieri 
str ine în care au ap rut date i ilustra ii ale 
pavilioanelor navale române ti.

1. K.A. IVANOV, Pavilioanele statelor 
lumii, Moscova, 1971. Lucrare în limba rus ,
cu titlul, cuprinsul i un indice alfabetic în 
englez . Reproducem ilustra ia de la pagina 75 
cu pavilionul Regatului României i respectiv 
pavilionul Marinei Militare din perioada domina iei 
sovietice, precum i pe cea de la pagina 209 în 
care se v d însemnele NAVROM-ului (pavilionul 
i desenul de pe co urile navelor).

2. NICOS ST. VLASSOPULOS, Marina 
Insulei Ithaca în perioada 1700-1900, Atena, 
2001. O carte de mare valoare istoric , în 

condi ii grafice excelente, scris  în limba 
greac , având multe referiri la România. 
Reproducem aici pavilionul rii Române ti, 
purtat de legendara corabie Mari a (1834-1835) 
i pe cel al Principatului Moldovei. Reamintim 

cu acest prilej c  numeroase nave care au 
navigat sub pavilion românesc erau de fapt 
proprietatea unor greci, mul i dintre ei fiind 
originari din Ithaca.“

3. Revista german  de istorie naval
STRANDGUT. În numerele 60 i 61 din 2006 

s-a publicat un amplu articol intitulat „Navele 
comerciale maritime ale României în perioada 
1878-1944”, în prezent fiind în lucru, tot cu cola-
borarea autorului rândurilor de fa , un material 
cu situa ia din 1945 pân  în 2007. Reproducem 
pagina 80 din STRANDGUT nr. 60, în care sunt 
înf i ate urm toarele pavilioane i steme  (de la 
stânga la dreapta i de sus în jos): Principatele 
Moldova i Valahia; jude ele Giurgiu, Gala i
i Br ila; marina comercial , stema regal ,

marina militar ; Serviciul Maritim Român, geacul 
navelor militare, pavilionul navelor comerciale 
aflate sub comanda unui ofi er din marina 
militar ; stindardele Familiei Regale: prin
mo tenitor, prin , regin , rege; Poli ia Fluvial ,
Serviciul de Pilotaj, ghidonul navelor aflate sub 
comanda unui locotenent-comandor („c pitan
de corvet ”).

Comandor (r) Neculai P DURARIU

ara Româneasc

Moldova

1

1

2

3



Ochiul Flotei 

    14 mai 2007, 
fregata Regina Maria, portul Iraklion.
SGV Cosmin Atanasiu, la manevra 
pupa pe timpul acost rii fregatei 
SPS Almirante Don Juan 
de Borbon (F 102).
Foto: Mihai EGOROV.

     12 iunie 2007, Nava coal
Mircea, Marea Neagr .
Cade ii urm rind manevrele 
executate de colegii lor afla i în 
arborad .

Foto: Mihaela ZABOLODNI.

8 iunie 2007, un aerodrom militar.
Mm II Bogdan Isac, scafandru,

după încă un salt reuşit cu paraşuta.

Foto: Bogdan DINU.

Studierea hărţii pentru stabilirea
traseului de deplasare al plutonului
de cercetare din cadrul Batalionului
de Infanterie Marină.

Foto: Bogdan DINU.

23 mai 2007,
.
raionul Niculiţel,

judeţul Tulcea

Mm II Mihai Olteanu (dreapta) şi SGV
Valentin Trifan, din echipa de acţiune
la elicopter, aşteptând o nouă secvenţă

timpul exerciţiului de VERTREP.în

Foto: Mihai EGOROV.

13 mai 2007, fregata ,
Marea Egee.

Regina Maria

Cadeţii de pe NS Mircea, prinzându-şi
centurile de siguranţă înaintea urcării
în arboradă.

Foto: Mihaela ZABOLODNI.

12 iunie 2007, ,
Mar .

Nava Şcoală
ea Neagră

Mircea
Pregătirea scafandrilor de mare
adâncime pentru o nouă misiune.

Foto: Bogdan DINU.

4 iunie 2007,
.

Lacul Vidraru,
judeţulArgeş




