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Sfârºit de „stagiune estival pentru\“

Constan]a-Rostock [i retur (III) N.S.MIRCEA



 9 septembrie 2008, 
Batalionul Infanterie Marină, 
Babadag. 
Ceremonialul de sosire 
al detaşamentului ROFND XVI 
din Kosovo.
Foto: Ştefan CIOCAN

September 9 2008, The Marine Infantry 
Batallion from Babadag. 
The arrival ceremonial for the ROFND XVI 
brigade from Kosovo.

 19 septembrie 2008, N.S.Mircea, Portul militar Constanţa. 
Salutul cadeţilor pe vergi la sosirea N.S.Mircea din marşul de instrucţie din acest an.
Foto: Ştefan CIOCAN

September 19 2008, School ship Mircea, Military port Constanţa. 
The cadets salute on the main yard at the arrival of School ship Mircea from the instruction march this year.

 9 octombrie 2008, Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale, Mangalia. 

Instantaneu din timpul stagiului de practică la 
comanda plutoanelor al aspiranţilor din anul cinci de 

la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 
Foto: Ştefan CIOCAN

October 9 2008, the Navy Application School, Mangalia. 
Picture taken during the practice session of the 5th year 

„Mircea cel Bătrân” Naval Academy cadets when leading 
the platoons. 

 19 septembrie 2008, N.S.Mircea, 
Portul militar Constanţa. 

Bucuria revederii familiei şi a celor dragi pentru 
cadeţii de pe N.S.Mircea după un marş de 116 zile.

Foto: Ştefan CIOCAN

September 19 2008, School ship Mircea, 
Military port Constanţa. 

The happiness of rejoining families and the dear ones for 
the cadets on board School ship Mircea. 

 19 septembrie 2008, Agigea, Constanţa. 
Instantaneu din timpul Zilei Distinşilor Vizitatori de la exerciţiul JACKAL STONE 08.
Foto: Ştefan CIOCAN

September 19 2008, Agigea, Constanţa. 
A moment taken during the Illustrious Visitors Day which took place at the exercise JACKAL STONE 08. 
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Necesitatea valorific\rii 
unor experien]e

Comandor dr. Ion CUSTURĂ
Locţiitorul şefului Instrucţiei şi Doctrinei 
din Statul Major al Forţelor Navale

Se poate valorifica experienţa 
ofiţerilor NATO întorşi de la post în 
structurile naţionale? Desigur că 
întrebarea este una retorică şi necesită 
un răspuns care nu este tocmai simplu 
de formulat. Un răspuns răspicat ar 
putea suna aşa: da, dar ... mai greu. În 
aceeaşi idee se poate răspunde cu o 
altă întrebare care poate fi concomitent 
un răspuns, dar şi un alt punct de pornire 
al acestei discuţii pe care aş dori să 
o abordez în continuare: e binevenită 
experienţa NATO adusă de cei întorşi de 
la post pentru cei care au rămas „acasă” 
să ducă mai departe sistemul? 

A trecut aproape un an de la 
revenirea şi reintegrarea în structurile 
naţionale a „primului val NATO” sosit de 
la post. Eu cel puţin m-am confruntat 
de la început cu o mulţime de reacţii, 
opinii şi atitudini uneori admirative, 
alteori compătimitoare din partea celor 
care abia aşteptau să vadă cum ne 
descurcăm aici, unde cei mai mulţi au 
„rămas să continue să muncească” în 
timp ce noi ... nu prea ne-am confruntat 
cu greutăţile. Frecvent am fost asaltat cu 
seturi de întrebări de genul: Cum vi se 
pare? Nu-i aşa că-i mult mai greu acasă? 
Nu-s computere suficiente, nu-i destulă 
hârtie de printat/xeroxat? Şi încă asta 
nu-i nimic! În structurile de acasă nu mai 
ai parte de „tratament cu mănuşi”, fiindcă 
aici numai cu tonul ridicat, ameninţatul 
şi interzisul se poate face faţă sarcinilor 
de serviciu. Desigur, condiţiile nu sunt 
aceleaşi, dar asta nu înseamnă că nu se 
poate face nimic şi nu trebuie încercat să 
se aplice experienţa pozitivă dobândită 

în comandamentele NATO, care se 
poate aplica, bineînţeles în condiţiile 
existente. De aceea, pot spune că de la 
sosirea la post, eu cel puţin, am cerut 
„o perioadă de graţie” de şase luni, ca 
să pot înţelege care este diferenţa între 
modul de funcţionare a unei structuri 
de nivel operativ cum este SMFN-ul, în 
comparaţie cu o structură  de acelaşi 
nivel cum este JFC Napoli. Am realizat 
că după trei-patru ani de la intrarea în 
NATO încă mai există diferenţe mari în 
ceea ce priveşte corespondenţa între 
structuri, iar structurile nu sunt tocmai 
compatibile. Bineînţeles că nu trebuie 
să fie identice, dar nu poţi să nu observi 
că funcţiile de planificare şi politici în 
domeniul forţe navale, care ar trebui 
să se ocupe cu planificarea pe termen 
mediu şi lung (N5/„Plans and Policies”), 
sunt repartizate la trei-patru structuri cu 
subordonare diferită. Nu există grupe de 
coordonare între grupul de comandă şi 
structurile mari ale comandamentului şi 
nici secretariate pentru funcţiile cheie sau 
staff personal pentru funcţiile de amirali. 
Pe lângă toate acestea, ultracentralizarea 
printerelor, faxurilor şi obţinerea de avize 
de la mai multe structuri pentru toate 
documentele, fie că sunt ele importante 
sau nu, conduc la o pierdere de timp 
inutilă, care ar putea fi compensată prin 
folosirea intensă a reţelei de computere.

Recunosc faptul că toţi cei care 
ne-am întors am fost primiţi cu înţelegere 
de către superiorii şi subordonaţii noştri 
şi chiar încurajaţi să aplicăm ce-am 
învăţat şi practicat în comandamentele 
Alianţei în care am lucrat. Din păcate, nu 
toţi cei întorşi de „la post” s-au readaptat 
condiţiilor găsite în cadrul structurilor 
unde au fost încadraţi; o parte din colegii 
care au activat în diferite comandamente 
multinaţionale s-au declarat dezamăgiţi 
de sistem, de problemele curente 
întâlnite şi au preferat să nu mai 
continue şi să-l părăsească.  

La început mi s-a părut destul de 
dificilă trecerea de la modul de lucru 
al JFC Napoli, aşa că am aşteptat să 
„mă dumiresc“ şi, după ce am studiat 
rapoartele a doi colegi mai tineri decât 
mine şi le-am coroborat cu al meu, adică 
după aproape şase luni de la reluarea 
activităţii în structurile naţionale, am 
elaborat un plan de implementare a 
experienţei dobândite pe parcursul 
celor trei ani de detaşare în structurile 
NATO, care a fost aprobat şi cu care 
am început să aplicăm încet-încet 
ceea ce am considerat că ar putea 
să însemne „progres” în activitatea 
de comandament. Astfel am început 
cu folosirea schimbului de email-uri, 

pe „OUTLOOK”, un produs electronic 
utilizat cu precădere în structurile 
NATO, în reţeaua CRONOS. Am fost 
surprins când am aflat că programul 
era în LAN-ul local al SMFN încă de 
acum trei ani şi nimeni nu se folosea 
de el, fiindcă ... stupoare ..., nu exista 
„semnătura electronică”. Cum aşa, am 
întrebat? Dar există data, ora, minutul, 
secunda şi adresa inconfundabilă a 
celui care l-a trimis! „Ei, nu se poate, 
mai trebuie şi altceva”, pe care eu 
m-am străduit să-l înţeleg, dar n-am 
reuşit. Nici acum nu îmi explic ce-ar 
mai trebui la un aviz, o corectură sau 
un O.K. dat unui document electronic 
pe „OUTLOOK”. Oricum, cred că am 
realizat un oarecare progres, fiindcă în 
momentul de faţă mai mult de 33% dintre 
cei care au posibilitatea (computere 
şi conexiunea la LAN) folosesc poşta 
electronică, schimbând idei, obţinând 
avize şi promovând documente pentru 
aprobat. De asemenea, toate materialele 
pentru şedinţele lărgite ale SMFN sunt 
transmise electronic. Desigur că trebuie 
să lucrăm mai mult la descentralizarea 
elaborării, evidenţei şi păstrării 
documentelor. Cred că regulile stabilite 
pentru protecţia documentelor clasificate 
sunt cam exagerate şi complică fluxul 
informaţional normal, crescând inutil 
timpii de elaborare a documentelor. 

Am reuşit să instaurăm, pe un 
anumit segment, serviciul de coordonare 
şi secretariat, astfel încât să putem 
colabora eficient cu celelalte structuri 
ale comandamentului. Pare un pas 
important şi, coroborat cu informatizarea 
fluxului informaţional şi a elaborării 
documentelor, cred că acesta poate 
conduce către o eficientizare reală a 
activităţilor interne. 

Desigur că sunt încă multe domenii 
în care am putea să aplicăm ceea ce 
am câştigat prin activitatea noastră la 
post, cum ar fi organizarea structurilor, a 
activităţii punctelor de comandă folosind 
conceptele de „reach-back”, trecerea 
efectivă la concepţiile de folosire a 
operaţiilor „soft” (INFOOPS, PSYOPS), 
şi a celor bazate pe efecte, prioritizarea 
obiectivelor şi activităţilor şi sunt convins 
că în curând şi acestea se vor regăsi 
în planurile şi  documentele pe care le 
elaborăm. 

Oricum vom continua ceea ce 
am demarat şi a început deja să dea 
ceva roade şi sper ca în timp să se 
observe unele efecte ale aplicării acestei 
experienţe deosebite, câştigată pe timpul 
cât am lucrat într-un mediu internaţional 
în comandamentele Alianţei.  
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Şeful Statului Major General, amiralul dr. 
Gheorghe Marin, s-a întâlnit miercuri, 17 septembrie, la 
sediul Ministerului Apărării, cu amiralul Mark P. Fitzgerald, 
comandant al Comandamentului Forţelor Aliate Întrunite 
de la Napoli şi comandant al  Forţelor Navale ale SUA din 
Europa, care a efectuat o vizită oficială în România. În 
cadrul discuţiilor oficiale, amiralul dr. Gheorghe Marin a 
prezentat aspecte ale transformării Armatei României în 
contextul general al transformării Alianţei Nord-Atlantice 
şi elemente privind participarea militarilor români la 
operaţiile internaţionale sub comandă NATO din Balcani, 
Irak şi Marea Mediterană. Totodată, au fost discutate 
probleme privind întărirea cooperării dintre forţele navale 
ale României şi SUA. Amiralul Mark P. Fitzgerald a fost 
primit de ministrul apărării, Teodor Meleşcanu. Acesta a 
prezentat preocupările României pentru asigurarea unui 
climat de securitate şi stabilitate în regiune şi l-a asigurat 
pe oficialul NATO de deschidere şi flexibilitate din partea 
conducerii Armatei României în relaţiile cu Alianţa Nord-
Atlantică. În cadrul vizitei, amiralul Mark P. Fitzgerald s-a 
întâlnit şi cu contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale.(L.M.)

În perioada 4-5 septembrie nava militară 
USCGC Dallas, apar ţ inând Gărzii de Coastă a 
Statelor Unite ale Americii, a efectuat o vizită în 
Portul Constanţa. Acţionând sub controlul tactic al 
For ţei Specializate Întrunite Inter-agentii, Dallas, 
împreună cu numeroase forţe ale Gărzii de Coastă, 
Marinei SUA, precum şi Forţe Navale şi Aeriene 
aparţinând altor state, desfăşoară o luptă constantă 
împotriva cartelurilor drogurilor din zona maritimă 
estică şi vestică a SUA. Pe timpul staţionării s-au 
desfăşurat întâlniri oficiale la Comandamentul Flotei, la 
autorităţile civile locale şi vizitarea oraşului Constanţa. 
La Comandamentul Flotei, discuţiile au fost axate 
pe identificarea unor noi domenii de cooperare şi 
modalităţile de creştere a nivelului de interoperabilitate 
dintre navele româneşti şi cele americane. (M.E.)

On September 4th and 5th the USCGC Dallas 
military ship belonging to the USA Coast Guard paid 
a visit in Constanţa port. 

Vineri 5 septembrie Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a fost încă o dată o gazdă primitoare pentru cei 
care au părăsit băncile acestei instituţii cu ani în urmă. De 
această dată şi-au dat întâlnire în aula academiei, absolvenţii 
promoţiilor 1968 şi 1978 ai Institutului de Marină „Mircea cel 
Bătrân”, Facultăţile de Marină Militară şi Civilă. Chiar dacă au 
trecut 40 şi respectiv 30 de ani de la absolvire, foştii studenţi, 
ajunşi acum în posturi importante în domeniul militar şi civil 
au depănat amintiri din anii studenţiei, evoluţia în carieră 
cu suişurile şi coborâşurile ei, dar şi aspectele importante 
petrecute de la ultima întâlnire. În memoria colegilor trecuţi 
parcă prea devreme în nefiinţă, s-a ţinut un moment de 
reculegere. (M.E.)

On September 5th the „Mircea cel Batran” Naval 
Academy was once again a hospitable host for those who 
graduated from this institution years ago. The graduates of 
the 1968 and 1978 „Mircea cel Batran” Naval Academy series 
of students of the Faculty of Merchant Marine and Navy met 
in the festivity hall of the academy on this occasion. 

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Wednesday September 17, Chief of the General Staff, admiral doctor Gheorghe Marin met with admiral Mark P. Fitzgerald, commander of the 
Allied Joined Forces of Napoli and commander of the US Navy in Europe, who paid an official visit to Romania. The meeting took place at the Ministry 
of Defence. Gheorghe Marin presented aspects of Romanian Army’s transformations within the general context of North Atlantic Alliance, as well as 
elements referring to the Romanian military men’s participation to the international operations taking place in the Balkans, Iraq and the Mediterranean 
Sea, under NATO command. During his visit admiral Mark P. Fitzgerald met rear admiral Dorin Danila, chief of the Navy General Staff.

Foto: Valentin Ciobârcă
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În perioada 28 octombrie-10 noiembrie, dragorul maritim 
Dimitrie Nicolescu a participat la exerciţiul internaţional NUSRET 
2008, care s-a desfăşurat în apele teritoriale turceşti şi în apele 
internaţionale din Mările Marmara şi Egee. Exerciţiul a fost organizat 
de Forţele Navale ale Turciei şi a avut ca scop antrenarea echipajului în 
vederea participării la activităţi în comun cu forţe ale statelor membre 
NATO. În cadrul exerciţiului nava românească a desfăşurat împreună 
cu navele ţării gazdă şi ale Greciei misiuni specifice de dragaj mecanic, 
iar împreună cu Gruparea Navală Permanentă de Luptă împotriva 
Minelor din Mediterana, SNMCMG-2, a executat manevre şi evoluţii 
pe mare, exerciţii de apărare antiaeriană şi împotriva navelor de 
suprafaţă, precum şi exerciţii de comunicaţii. Obiectivele principale 
ale exerciţiului NUSRET 2008 au fost creşterea interoperabilităţii 
operaţionale şi tactice cu Gruparea Navală SNMCMG-2, obţinerea 
performanţelor conform procedurilor şi documentelor NATO şi 
utilizarea unui limbaj comun pe mare în executarea exerciţiilor de 
comunicaţii. (O.B.)

Between 28 October – 10 November, the maritime dredger 
Dimitrie Nicolescu took part in the NUSRET 2008 international drill, 
which deployed in the Turkish territorial waters and in the international 
waters of Marmaris and Aegean Seas. 

În perioada 14-17 octombrie, o delega-
ţie condusă de şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, a 
participat, la Simpozionul anual al comandanţilor 
marinelor militare din ţările Mării Mediterane şi ale 
Mării Negre, organizat la Veneţia. Tema acestui 
simpozion a fost „Dialogul şi cooperarea, două 
aspecte complementare ale securităţii maritime”. 
Pe parcursul celor trei sesiuni ale simpozionului, 
organizat de Marina Militară Italiană, alături de 
delegaţia română au participat 27 de ţări, printre 
care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, 
Germania, Franţa, Japonia, Belgia, Olanda, Portu-
galia, Spania, India, Turcia, Bulgaria. (N.C.)

From 14th to 17th October, a delegation 
led by the Chief of Navy Staff, f lotilla rear 
admiral Dorin Dănilă, participated in the annual 
Symposium of navy commanders “SEAPOWER 
2008”, organized at Venice. The topic of this 
Symposium was “The dialogue and co-operation, 
two complementary aspects of maritime safety”. 
The three sessions of the symposium, organized 
by the Italian Navy were attended, besides the 
Romanian delegation, by other 27 countries.

Miercuri 8 octombrie la sediul Statului Major al Forţelor 
Navale a avut loc întâlnirea de lucru dintre delegaţiile forţelor 
navale române şi turce, conduse de contraamiralul de flotilă 
dr. Niculae Vâlsan, şeful Instrucţiei şi Doctrinei din SMFN, 
respectiv de contraamiralul de flotilă Serdar Okan Kirçiçek, 
şeful departamentului de politici şi planificare a Forţelor Navale 
Turce. În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte privind 
procesul de reorganizare a forţelor navale din cele două ţări, 
aspecte privind operaţia BLACK SEA HARMONY, posibilităţi de 
pregătire ale ofiţerilor în cadrul marinei turce, exerciţii bilaterale 
şi multilaterale ce se vor desfăşura în anul 2009, precum şi 
aspecte privind schimburile de personal pe timpul diferitelor 
exerciţii, stagii la bordul navelor şi asigurarea logistică pe timpul 
desfăşurării anumitor exerciţii comune. Contraamiralul de flotilă 
Serdar Okan Kirçiçek a fost primit şi de şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă. (M.E.)

Wednesday  8 October, at the Naval Headquarters, a 
working meeting took place between the Romanian and Turkish 
naval forces, led by the rear admiral PhD Niculae Valsan, the 
Instruction and Doctrine chief of the Naval Headquarters, 
respectively by the flotilla admiral Serdar Okan Kircicek, the 
chief of the politics and planning department of the Turkish Naval 
Forces. The rear admiral Serdar Okan Kircicek was received by 
the chief of the Navy Staff, the rear admiral Dorin Danila.

Foto: Ştefan Ciocan
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Fregata „Fregata „Regele Ferdinand“Regele Ferdinand“ a trecut a trecut

TESTUL MATURIT|}IITESTUL MATURI

„V-aţi pregătit mult timp, 
pentru ca această misiune 
să fie încununată cu succes. 
Ştiţi că obiectivul pe care îl 
aveţi de atingere a nivelului 
II de interoperabilitate NATO 
este foarte important pentru 
Forţele Navale. Vă rog şi vă cer 
în acelaşi timp să depuneţi tot 
efortul de care sunteţi capabili 
în aşa fel încât să dovediţi 
că munca dumneavoastră nu 
a fost zadarnică. Vă cer de 
asemenea să aveţi grijă de 
dumneavoastră, să aveţi grijă 
de nava pe care vă aflaţi, să 
dovediţi acolo unde veţi ajunge 
că sunteţi demni reprezentanţi 
ai Forţelor Navale Române şi 
ai Armatei României, să faceţi 
cinste drapelului arborat la 
pupa navei. Legătura cu ţara 
o veţi avea în permanenţă. Vă 
doresc succes şi vă aşteptăm 
pe 26 noiembrie, sănătoşi şi 
toţi înapoi.” 

Text: Căpitan Text: Căpitan Victor George DUREAVictor George DUREA, ofi ţer de cart (şi cu tradiţiile militare), Fregata, ofi ţer de cart (şi cu tradiţiile militare), Fregata Regele Ferdinand Regele Ferdinand
Foto: F221Foto: F221

Acesta a fost mesajul pe 
care contraamiralul de flotilă 
Dorin Dănilă, şeful SMFN l-a 
adresat echipajului fregatei Regele 
Ferdinand, vineri, 19 septembrie, 
la plecarea în misiune. În misiuni 
ar fi mai corect spus, pentru că în 
intervalul de mai mult de două luni 
în care fregata se va afla pe mare, 
va participa la exerciţiul NOBLE 
MIDAS 08 şi la operaţia ACTIVE 
ENDEAVOUR. Şi dacă la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR, singura 
operaţie care se desfăşoară 
în conformitate cu prevederile 
articolului 5 din Carta NATO, 
fregata Regele Ferdinand participă 
deja pentru a treia oară de la 
intrarea în serviciul Forţelor Navale 
Române, iar procedurile şi modul 
de operare sunt cunoscute şi 
emoţiile sunt mai mici, provocarea 
pentru acest echipaj – deopotrivă 
al fregatei Regele Ferdinand dar 
şi al Reginei Maria, este examenul 
pentru afirmarea NATO nivel II. 

Acest examen a fost susţinut de 
echipajul fregatelor T22 în timpul 
desfăşurării exerciţiului NOBLE 
MIDAS 08, în Marea Mediterană între 
Sicilia şi Creta. Trebuie să precizăm 
că în echipajul fregatei Regele 
Ferdinand, aflat sub comanda 
comandorului Marian Săvulescu, se 
regăseşte şi personal de la fregata 
Regina Maria, iar după promovarea 
acestui examen, sunt afirmate nivel 
II NATO, ambele fregate româneşti 
T22. Despre importanţa acestui 
examen am scris şi în numărul 
anterior al revistei. Ce misiuni 
a executat până acum echipajul 
fregatei Regele Ferdinand, cum 
s-a desfăşurat evaluarea pentru 
afirmarea NATO nivel II - rezultatul 
final va fi transmis la SMFN, în 
următoarea perioadă - vă invit să 
citiţi în continuare, din filele de 
jurnal „de bord” primit de la bordul 
fregatei Regele Ferdinand. (M.E.)
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Fregata „Regele Ferdinand“ a trecut

TESTUL MATURIT|}IIT|}II

“You have prepared for a long time 
for this mission to be successful. You 

know that your objective of attaining 
level II of NATO interoperability is very 

important for the Navy Forces. I ask 
you and at the same time I demand you 
to do your best to prove that your work 

was not in vain. I also demand you to 
take care of you and of the vessel you 
are on, to prove wherever you may go 
that you are brave representatives of 

the Romanian Navy Forces and Army, 
to honour the colours hoisted aft of the 

vessel. You will preserve permanently 
the contact with your country. I wish 
you full success in your mission and 
we are waiting for you on the 26th of 

November all safe and sound.”

This was the message addressed 
by the flotilla rear admiral Dorin Dănilă, 

Chief of Navy Staff to the crew of  
Regele Ferdinand frigate, on Friday, 19th 

September before setting sail for the 
mission. Missions, better said, because 

during the two months the frigate 
will be at sea, she will participate in 

the NOBLE MIDAS 08 drill and in the 
ACTIVE ENDEAVOUR operation. And if 
at the operation ACTIVE ENDEAVOUR, 

the only operation carried out in 
compliance with the requirements of 
art.5 from the NATO Charter, Regele 

Ferdinand frigate has participated for 
the third time since commissioned for 
the Navy Forces, and the procedures 

and the way of operation are known 
and the emotions are diminished, the 

challenge for the crew of both frigates 
Regele Ferdinand and Regina Maria, is 
the exam for NATO level II affirmation. 

This exam was passed by the crew 
of frigates T22 during the NOBLE 

MIDAS 08 drill in the Mediterranean 
Sea between Sicily and Crete. We must 

mention, because among the crew of 
Regele Ferdinand, under the command 

of commander Marian Savulescu, the 
fact that there have been personnel 
from Regina Maria  frigate, and after 

the passing of this exam, both T22 
Romanian frigates are confirmed as 
level II NATO. About the importance 

of this exam we wrote in the previous 
issue of this magazine. What missions 

has accomplished until now the crew 
of Regele Ferdinand frigate, how 

the evaluation for NATO level II has 
been carried out, and the evaluators’ 

reactions-the final result will be sent to 
the Navy Staff in the following period-I 

invite you to read the “log book” 
received from Regele Ferdinand frigate.
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Marşul Constanţa - 
Catania, 19-24.09.2008

„Special Sea Dutyman Close Up!! 
Laaaa posturile de manevră! La posturile 
de manevră!”, anunţul bilingv, strident, care 
te smulge din amorţire – dat de ofiţerul de 
cart, căpitanul Radu Mihail Răileanu – a fost 
ordinul pentru a pregăti manevra de plecare 
a navei de la cheu. Limbajul operaţional este 
înţeles de fiecare membru al echipajului, 
o dovadă că fregata Regele Ferdinand 
(F221) este gata oricând să servească sub 
pavilionul NATO în grupări de nave similare. 
În fapt, acest lucru trebuia să îl demonstreze 
nava în prima parte a misiunii în care 
se pregătea să plece. Fregata Regele 
Ferdinand şi echipajul ei urmau să treacă 
printr-o evaluare NATO menită să confirme 
capacitatea navei de a opera la nivelul 
standardelor impuse de Alianţă. Urma 
punctul culminant al unei poveşti începute 
în anul 2004 când se forma un nou echipaj 
pentru o navă achiziţionată de la Marina 
Regală Britanică. Anii de instruire, eforturile 
de asigurare a mentenanţei tehnicii aflate 
la bordul navei, orele de antrenament 
petrecute de echipaj pe mare aveau să îşi 
arate rodul la sfârşitul perioadei de evaluare 
desfăşurate în prima parte a exerciţiului 
NOBLE MIDAS 08.

Vineri 19 septembrie 2008, ora 09.45, 
după îndemnul şefului Statului Major al 

Forţelor Navale Române de „a depune tot 
efortul necesar pentru îndeplinirea misiunii 
primite”, fregata Regele Ferdinand s-a desprins 
de la cheu cu destinaţia Catania, Italia. După 
executarea manevrei de plecare de la cheu 
în acordurile fanfarei militare, în avanportul 
portului Constanţa, fregata şi-a intersectat 
drumul cu Nava Şcoală Mircea întoarsă din 
marşul său de instrucţie. Moment emoţionant, 
s-a dat onorul între nave; cei care sunt la 
începutul pasiunii numite MARINĂ, cadeţii 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi ai 
Şcolii Militare de Maiştri de Marină „Viceamiral 
Ioan Murgescu”, i-au salutat pe cei ce se află la 
momentul afirmării în cariera militară, membrii 
echipajului fregatei Regele Ferdinand. Poate 
o parte din ei se vor regăsi peste câţiva ani în 
echipajul fregatei româneşti.

Marşul între Constanţa şi Marea Egee 
s-a desfăşurat după rutina binecunoscută 
a ieşirilor pe mare - exerciţ ii simulate 
în cele trei medii, aerian, de suprafaţă, 
antisubmarin, exerciţii de vitalitate, de 
abandon a navei, de protecţie a forţei -, 
întreruptă de manevrele de traversare a 
strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, executate 
în deplină siguranţă de către echipajul navei; 
experienţa şi-a spus cuvântul.

În dimineaţa zilei de 22 septembrie, 
la ieşirea din Dardanele, ne-am întâlnit cu 
fregata bulgară Drazki (F41), aflată în marş 
către Italia cu acelaşi scop declarat de a 
obţine afirmarea NATO, nivel II. Prin grija 
ofiţerilor cu operaţiile de la cele două nave, 
locotenent-comandorii Mircea Valentin 
Siminică şi Plamen, s-a stabilit de comun 
acord un plan de activităţi comun. Astfel, în 
zilele care au urmat cele două fregate au 
executat împreună exerciţii de remorcaj, 
realimentare pe mare, comunicaţii, menite 
să facă cele două echipaje să „îşi intre 
în mână”, înaintea examenului dificil care 
se anunţa. De asemenea, s-au realizat 
transferuri de personal cu scopul de a 
împărtăşi unii celorlalţi din experienţa 
acumulată.

Refacerea capacităţii 
operaţionale, Catania, 
24-26.09.2008

Catania, aflată la poalele Etnei - vulcanul 
învăluit de fum, ceaţă, cu o nebulozitate 
accentuată - ne-a întâmpinat cu vreme 
închisă, cu vânt în rafale şi nori alergând 
la orizontul nordic. Oraşul vechi, cu clădiri 
somptuoase, unele refăcute relativ recent, 
altele aşteptând proiectele de refacere să-şi 
intre pe rol, te fascinează prin furnicarul 
maşinilor şi motocicletelor mişcându-se haotic 
care-ţi dau senzaţia că aici nu există triajul 
celor ce au abilităţi şi cunoştinţe despre cum 
se manevrează mai sus-numitele. Fără voia 
noastră, am încercat o statistică a maşinilor 
„uşor” lovite... dar am abandonat repede 
proiectul. Sunt prea multe. Am admirat însă 
străzile înguste, simbolul oraşului - elefantul 
din Piaţa Uomo, catedralele zvârlind turle-n 
ceruri, pizzeriile, trattoriile şi cafenelele aflate 
la tot pasul, lumea pestriţă, de la italianul aflat la 
el acasă la turiştii aflaţi în Catania, declanşând 
aparatele de fotografiat.

Am încercat să contactăm celebrităţi 
ale zonei cunoscute în ţară, antrenorul 
echipei locale, Catania CF, Walter Zenga 
şi atacantul acesteia Nicolae Dică. Ne-am 
izbit de „paznicii” echipei care, cu sau fără 
bună ştiinţă, ne-au tot amânat intrarea „în 
direct” cu ai noştri. Ne-a bucurat egalul 
obţinut de Catania acasă la Inter; Inter-ul 
marelui Zenga.

Am staţ ionat în por tul italian în 
perioada 24-26 septembrie. În aceast 
interval s-au desfăşurat ateliere de lucru în 
domeniul operaţiilor - lupta antisubmarin, 
lupta aeriană, lupta la suprafaţă, războiul 
electronic, protecţ ia for ţei, logistica - 
s-au executat activităţi de scufundare - 
aspectarea operei vii şi intervenţia la spada 
locului -, aprovizionarea navei cu alimente 
şi nu lipsit de importanţă, ne-am întâlnit cu 
călătorii pe drumuri de ape din Alianţă. 

Am simţit o strângere de inimă - fără 
a fi nevoie de intervenţia echipei medicale 
de la bord - când am văzut-o manevrând la 
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Foto: Ştefan Ciocan
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Contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, şeful SMFN, încurajând echipajul înaintea importantelor misiuni de îndeplinit.

Emoţii la despărţirea de familii.

Căpitanul Radu Răileanu, ofiţer de cart, dând comanda 
„La posturile de manevră”, pentru plecarea în misiune.
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cheul din vecinătate pe HMS Cumberland 
(F85), fregata engleză Type 22, Bach 3, 
sora mai tânără a fregatelor Type 22 R, 
Regele Ferdinand şi Regina Maria. Onor 
cu marinari la front, siflee spărgând liniştea 
cheului „Sporgente Centrale”. În zilele ce 
au urmat, marinarii celor două fregate T22 
şi-au dat mâna, au fost organizate vizite 
reciproce, întâlniri între comandanţii celor 
două nave, vizite de informare. 

Cu ce am rămas după Catania? Cu 
prietenii englezi, cu pizza şi spaghetti făcute la 
ei acasă, fructe de mare şi specialităţi marine 
excelent pregătite, cu pelerinajul prin oraşul 
vechi printre clădiri bicentenare, cu regretul că 
nu a fost timp suficient să ajungem la Etna.

NOBLE MIDAS 08, faza I, 
Integrarea Forţei, 
Afirmarea Nivel II NATO, 
25.09-01.10.2008

ATENŢIE! EXAMEN! Da. Aşa a 
început prima zi de evaluare, 25 septembrie. 
Grupul evaluatorilor NATO a început 

activitatea de cunoaştere reciprocă, trecând 
succesiv prin „atelierele” de sănătate şi 
securitate în muncă, cunoaşterea navei, 
punerea de acord cu programul de activităţi 
pentru faza I a exerciţiului. „Încălzirea” fiind 
făcută s-a trecut apoi la faza interviurilor, 
pe specialităţi, pe domenii, pe proceduri. 
Afirmaţiile au fost susţinute de „probe”. 
S-a demonstrat că ceea ce spune şeful 
unui compartiment/serviciu de luptă este 
cunoscut şi aplicat de subordonaţi, că 
organizaţia este funcţională, că legătura 

între serviciile de luptă este continuă şi că 
are ca rezultat o rutină pozitivă a lucrului 
bine făcut. 

Greu? Uşor? Firesc. Firesc-ul dobândit 
după ani de lucru umăr la umăr, după mai 
mult de 400 de zile de instrucţie pe mare în 
ultimii patru ani, după experienţa dobândită 
la exerciţiile naţionale şi internaţionale la 
care militarii români au participat, după 
experienţa acumulată prin participarea 
la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, după 
instrucţia în simulatoare moderne. 

50 de cuvinte adunate într-o frază nu 
pot scoate în evidenţă munca, sudoarea, 
dăruirea, pasiunea, entuziasmul şi motivaţia 
unui echipaj de 203 militari care au avut 
dorinţa de a trece cu rezultate bune furcile 
caudine ale afirmării capacităţii de luptă a 
navei tip fregată. Aşa a trecut prima zi de 
examen.

În după-amiaza zilei de vineri, 26 
septembrie, navele aflate în portul Catania, 
TGC Gokova, BGS Drasky, ROS Regele 
Ferdinand, USS Barry, HMS Cumberland, 
SPS Numancia, FG Karlsruhe, ITS Durand 
de la Penne, au executat, succesiv, manevra 

de plecare de la cheu. În mai puţin de două 
ore a început primul pachet de exerciţii: 
bruiaj şi război electronic, formaţii şi evoluţii. 
La exerciţiul NOBLE MIDAS 08 au participat  
40 de nave de suprafaţă, trei submarine şi 
şapte avioane de luptă.

Dimineaţa zilei de sâmbătă ne-a găsit 
nu în week-end, ci executând manevra de 
remorcaj cu SPS Numancia sub atenta 
supraveghere a echipei de evaluare. A 
urmat o tragere de artilerie cu instalaţia 
calibrul 76 mm, pe parcursul căreia echipajul 
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Aspect din timpul exerciţiului NOBLE MIDAS 08.

Exerciţiu de remorcaj cu fregata Drazki din Bulgaria.

Elefantul din Piaţa Uomo din Catania, simbolul oraşului.
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a demonstrat abilitatea de a identifica şi 
clasifica un contact, de a ocupa poziţia de 
tragere şi de a executa foc asupra ţintei. 

La adăpostul întunericului nopţii de 27 
spre 28 septembrie „am vânat”, împreună 
cu celelalte douăsprezece nave din grupare, 
submarinul „inamic” ITS Casabianca. S-au 
succedat astfel, pe parcursul a şase zile, 
zeci de exerciţii desfăşurate în cele trei 
medii: aerian, de suprafaţă şi submarin. Mai 
mult, am avut parte chiar şi de un mic „război 
mediatic”, în prima zi a lunii octombrie 
sosind la bord trei jurnalişti al căror rol 
a fost acela de a-l „pune în dificultate” 
pe comandantul navei cu întrebările lor 
referitoare la misiunile desfăşurate de 
forţele NATO. „Război mediatic” a avut 
loc în contextul scenariului realizat de 
organizatorii exerciţiului. 

Fiecare marinar la postul său de 
luptă, fie că s-a aflat în faţa radarului sau la 
comanda automată din sala maşini, sus pe 
puntea de comandă sau jos în bucătărie, a 
fost concentrat pe munca sa, conştient că 
fiecare îşi are locul şi rolul său important 
la bordul navei. Da, a fost apăsarea 
examenului pentru afirmare nivel II NATO, 
dar activităţile s-au desfăşurat fluent, fără 
poticneli, lipsite de festivism. Suntem aici 
să demonstrăm capabilităţile operaţionale 
ale fregatei Regele Ferdinand, operarea 
navei în acord cu standardele Alianţei, 
iar noi, echipajul navei, ştim şi o facem la 
nivelul cerut.

NOBLE MIDAS 08, faza a II-a, 
Operaţiuni de Interdicţie Maritimă, 
02-09.10.2008

Pentru etapa de TACEX for ţele 
par t ic ipante s-au împă r ţ i t ,  conform 
scenariului, în forţe NATO, având mandatul 
de punere în aplicare a rezoluţiei Consiliului 
de Securitate al ONU, forţe neutre aparţinând 
ţării fictive Westland şi nave „comerciale”, 
suspecte că ar fi putut încălca embargoul 
stabilit în zona de operaţii.

Fregata Regele Ferdinand a primit 
rolul de a asigura, în cadrul centurii MIO, 
respectarea embargoului în aria sa de 
responsabil i tate pr in supravegherea 
traficului maritim, interogarea navelor 
suspecte ş i executarea controlului la 
bordul acestora. Simultan, nava a trebuit 
să afişeze o atitudine care să nu ducă o 
escaladare a conflictului prin inducerea unor 
tensiuni suplimentare între forţele NATO din 
zonă şi forţele armate ale Westland. Pe 
timpul executării misiunii, fregata Regele 
Ferdinand a identificat şi raportat şase 
nave „suspecte” şi a executat urmărirea a 
trei dintre ele.

De asemenea, pe parcursul etapei 
TACEX nava românească a executat 
două realimentăr i cu combustibil de 
la nava germană Rhön, una dintre ele 
constituindu-se într-o premieră pentru 
echipaj deoarece s-a realizat pe timpul 
nopţii.

Souda Bay, refacerea capacităţii 
operaţionale

„Domnule locotenent-comandor, când 
ajungem acasă?”... Acasă? Acasă ajungem 
pe 26 noiembrie. Oare ce mă întreabă 
matrozul ăsta? Da, am înţeles. „Acasă”... a 
vrut să spună la Souda Bay. Fiind de multe 
ori în portul mai sus amintit, pentru marinarii 
fregatei Regele Ferdinand acesta a devenit 
a doua casă.

Cum am regăsit Souda Bay? Cu o 
nouă capacitate de instrucţie operaţională 
NMIOTC (NATO MARITIME INTERDICTION 
OPERATIONAL TRAINING CENTER), 
unde am avut plăcuta surpriză să-l întâlnim 
pe căpitanul Decebal Ciobăniţă, ofiţer 
reprezentând For ţele Navale Române, 
conducătorul modulului de instruire pe 
domeniul pregătirii echipelor de boarding. 
Ceremonia deschider i i  acestui nou 
centru de instrucţie NATO a constituit 

motivul prezenţei în Creta a locţiitorului 
Comandantului Flotei, contraamiralul de 
flotilă Aurel Popa, oaspete, pentru o zi, la 
bordul fregatei Regele Ferdinand, ocazie cu 
care s-a întâlnit cu echipajul navei pentru 
a discuta pe marginea examenului abia 
terminat, a problemelor de viaţă şi muncă 
ale marinarilor. 

Aflaţi în portul Souda pentru o perioada 
de cinci zile, membrii echipajului au folosit 
din plin învoirile acordate pentru a vizita 
împrejurimile şi a se relaxa, pe scurt, pentru 
„a-şi reîncărca bateriile”. De asemenea, au 
fost refăcute plinurile navei de combustibil şi 
alimente, s-au executate diverse reparaţii la 
tehnica de la bord, astfel încât la ora la care 
aşternem pe hârtie aceste rânduri, fregata 
Regele Ferdinand şi echipajul ei sunt gata 
pentru o nouă ieşire pe mare, executată de 
această dată nu în contextul unui exerciţiu 
simulat, ci în cadrul unei misiuni reale 
desfăşurate sub pavilionul NATO: operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR 08. 
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 Aspect din OPS ROOM, pe timpul desfăşurării exerciţiului NOBLE MIDAS 08.

Tragerea de artilerie a fost executată cu succes.
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Răsplata muncii

Cu câteva zile înainte de plecarea 
în misiune, trei membri ai echipajului 
fregatei Regele Ferdinand au primit medalia 
„Bărbăţie şi credinţă”, clasa a treia. Pentru 
fiecare dintre ei a fost poate o recunoaştere 
a activităţii şi a efortului pe care l-au depus 
în anul 2007 în cadrul operaţiei ACTIVE 
ENDEAVOUR. 

SGV (fruntaş) Samir Osman, servant 
sistem bruiaj pasiv: „Cred că am obţinut 
această medalie pentru activităţ ile pe 
care le-am efectuat în misiunile ACTIVE 
ENDEAVOUR, activităţi de tipul celei de 
boarding, dar şi pentru activitatea în general 
de la bordul navei; fac parte din echipa de 
Force Protection, de salvare pentru om la 
apă. Sunt la fregată de la început din 2004. 
Sunt pregătit pentru misiunea OAE, ştim 
ce trebuie să facem, ne simţim în stare să 
facem ce trebuie.”  

Maistrul militar clasa a IV-a Ion 
Popaene, specialist război electronic, cel 
care a fost şi avansat de la SGV la Mm IV, 
pentru rezultatele sale: „Acum consider că 
munca mea a fost încununată cu succes, 
prin primirea acestei medalii şi avansarea 
în grad; este ceea ce mi-am dorit şi pot 
să rămân acum mai mult timp în armată. 
Am fost numit în funcţie începând cu data 
de 28 august. N-am făcut niciun curs 
de specialitate, s-au luat în considerare 
şcoala, experienţa, vechimea. Această 
medalie cred că a fost obţinută pentru 
acţiunea grupei de boarding, la acţiunile 
în Mediterană. Este ceva nou pentru mine, 
noul statut de maistru militar, dar sper să 

fac faţă în continuare şi să fiu mândru de 
ceea ce fac. Referitor la misiunile pe care le 
avem de îndeplinit, suntem pregătiţi pentru 
misiuni, este ceea ce facem noi de patru 
ani şi ne vom descurca bine. Ţinând cont 
de faptul că plecăm departe de familie de 
foarte mulţi ani, familiile ne susţin, ştiu că 
aceasta este meseria noastră şi nu putem 
decât să spunem că relaţiile sunt foarte 
bune în continuare.” 

Personal feminin 
la bordul fregatei

Chiar dacă prezenţa personalului 
feminin în cadrul Forţelor Navale nu mai este 
demult o noutate, până în acest an acesta 
nu a fost ambarcat la bordul fregatelor. Am 
întâlnit la plecarea navei în misiune, trei 
prezenţe feminine în echipaj, un maistru 
militar şi două SGV. Încrezătoare în forţele 
proprii, chiar dacă puţin speriate de perioada 
lungă a misiunii, cele trei erau optimiste că-şi 
vor putea îndeplini atribuţiunile de serviciu în 
cele mai bune condiţii. 

Maistru militar clasa a IV-a Violeta 
Plopeanu,  detaşată  de la  cor veta 
Contraamiral Horia Macellariu, pe funcţia 
de operator radiolocaţie: „Mă simt foarte 
bine, sunt pregătită, am mai avut misiuni 
internaţionale cu corveta «Contraamiral 
Horia Macellariu». Mă sperie puţin termenul 
de două luni de misiune, dar sunt pregătită 
şi acesta este lucrul cel mai important. De 
când am venit din promoţie am fost singura 
fată de pe navă, la corvetă, acum este bine, 
nu mi-a fost greu să mă adaptez aici. Nu 
sunt nici protejată, nici discriminată; cred 
că n-ar fi normal, pentru că la navă suntem 
egali. Vreau să mă întorc cu bine şi să fac 
faţă cu brio acestei misiuni.”     

SGV Ionela-Margareta Lungu, ospătar: 
„Am emoţii mai ales că suntem puţine fete 
la bord, este normal să avem emoţii, dar 
sperăm să fie totul OK. Dacă totuşi am 
făcut acest pas, cred că o să fie totul bine şi 
o să treacă repede. Ţinând cont că am fost 
prima fată de la bordul acestei nave, m-am 
acomodat foarte repede. Celor de acasă le 
doresc multă sănătate, să stea liniştiţi că o 
să ne întoarcem şi fericirea va fi mai mare 

atunci când ne vom revedea. Deocamdată 
contractul este pe patru ani şi sper că în 
această perioadă să pot urma o şcoală şi să 
stăm cât mai mult în cariera militară.”

S GV  D o i n a  R u s i n ,  o p e r a t o r 
radiolocaţ ie: „Am ş i eu emoţ ii, este o 
misiune lungă; sunt şi mai nou venită la 
navă, n-am foarte multe ieşiri pe mare dar 
cred că va fi bine. Noi sperăm să rezistăm 
celor două luni pe mare, sperăm să ne 
întoarcem cu bine de pe mare şi să fie bine. 
Ne-am adaptat bine la navă, a fost greu ca 
orice început, dar este bine acum. Colegii 
ne-au susţinut şi au fost înţelegători. Celor 
de acasă le doresc multă sănătate, să stea 
liniştiţi că o să mă întorc cu bine. Îmi doresc 
să rămân la navă, dar să urmez şi treptele 
carierei militare.”  

În loc de final

Dacă nu vor interveni din nou probleme 
în tipografie şi revista va putea ajunge la 
cititorii ei fideli în termenul planificat de noi, 
la acea oră fregata Regele Ferdinand se va 
afla în ultima misiune de patrulare din cadrul 
operaţiei ACTIVE ENDEAVOUR. După 
această misune, înainte de revenirea în 
portul Constanţa, fregata Regele Ferdinand 
va efectua o vizită oficială în portul Haifa 
din Israel. Dar, despre reacţiile evaluatorilor 
navei la examenul pentru afirmarea NATO 
nivel II, despre cea de-a treia participare a 
fregatei la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 
şi despre vizita în premieră a fregatei 
Regele Ferdinand într-un port din Israel, veţi 
putea citi în numărul viitor al revistei Marina 
Română. (M.E.)

Family Photo: evaluaţi şi evaluatori la final de misiune. Reaprovizionare pe timp de noapte de la nava germană „Rhön”.

 Membrii echipajului decoraţi cu medalia „Bărbăţie 
şi credinţă”. De la stânga la dreapta: Mm IV Ion Popaene, 

SGV C. Dascălu şi SGV Samir Osman.

Family Photo. De la stânga la dreapta: 
Mm IV Violeta Plopeanu, SGV Ionela-Margareta Lungu, 

SGV Doina Rusin.
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- Domnule comandant, cum a 
decurs evaluarea pentru afirmarea 
NATO nivel I I a fregatei Regele 
Ferdinand?

- Nu avem rezultatele oficiale ale 
evaluării, dar semnalele noastre de la 
şeful echipei de evaluatori, comandorul 
Bjorn Jager sunt pozitive. Au fost cinci 
zile pe mare, plus cele două de interviu 
la cheu foarte aglomerate. Suntem în 
teatrul de operaţii (interviul a fost realizat 
la scurt timp după evaluarea pentru 
afirmarea NATO nivel II, n.n.), suntem 
în Mediterană, între Sicilia şi Creta, 40 
de nave de suprafaţă, trei submarine, 
7 avioane de luptă, care au participat la 
NOBLE MIDAS 08. Suntem puţin obosiţi 
după aproape o săptămână de efort, dar 
personal sunt fericit şi mândru că 203 
marinari au acţionat ca unul şi la final de 
activitate pot să afirm cu tărie că ne-am 
făcut datoria şi am obţinut rezultate bune 
la afirmarea nivel II NATO. Am executat 
trageri, am lansat torpile, am executat 
misiuni de interdicţie maritimă. Ce a 
însemnat pentru echipaj? Pregătire în 
2008, avem 120 de zile de ieşire pe 
mare, până acum sunt efectuate 84, după 
NOBLE MIDAS, ne aşteaptă operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR, suntem la finalul 
a trei ani şi jumătate de pregătire; nava 
şi echipajul s-au comportat la un nivel 
bun şi foarte bun. Suntem pregătiţi la 
nivelul cerinţelor MarStand, deoarece 
România trebuie să afirme în acest an 
o navă tip fregată pentru misiuni tip 
NATO. Începând cu 2009, Forţele Navale 
Române vor pune la dispoziţia NATO 
o navă, fregata Regele Ferdinand sau 
Regina Maria, capabilă să execute gama 
de operaţiuni pentru forţele navale. 

- Prin ce a diferit această evaluare 
de cea de anul trecut? 

- Diferenţa a fost că dacă în 
2007, am fost verificaţi la nivel individ, 
grupă ,  microgrup ş i  mai pu ţ in la 
nivelul capabilităţilor de luptă, în acest 
an a trebuit să dovedim că suntem 
capabili să executăm misiuni de luptă, 
căutare antisubmarin, descoperirea 
ţintelor navele şi clasificarea acestora, 
executarea tragerilor de artilerie navală, 
lansare de torpile, lupta cu aviaţia şi 
rachetele. Anul acesta, în cadrul grupului 
din care am făcut parte, atât fregata 

„Ne-am f\cut datoria şi am ob]inut „Ne-am f\cut datoria şi am ob]inut 
rezultate bune la afirmarea nivel II NATO”rezultate bune la afirmarea nivel II NATO”
Interviu cu domnul comandor Marian S\vulescu, comandantul Interviu cu domnul comandor Marian S\vulescu, comandantul 
fregatei „Regele Ferdinand“, aflat\ în misiune în Marea Mediteran\.fregatei „Regele Ferdinand“, aflat\ în misiune în Marea Mediteran\.

românească Regele Ferdinand, cât şi 
cea bulgărească Drazki, au fost evaluate 
la capabilităţi de luptă. La final de examen 
suntem declaraţ i cu capabilităţ i de 
luptă limitate antisubmarin. Astăzi, atât 
Regele Ferdinand cât şi Regina Maria, 
au capabilităţi limitate de luptă, dar în 
programul de modernizare, faza a doua, 
atât Regele Ferdinand cât şi Regina 
Maria vor intra începând cu 2009, 2010 
într-o etapă nouă, ceea ce înseamnă 
armament nou, de altă generaţie. 

- Pentru Regele Ferdinand 
urmează o pauză binemeritată pentru 
refacere în portul Souda din Creta, 
înaintea unei noi participări la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR. Vă doriţi un 
ACTIVE ENDEAVOUR mai liniştit ca 
în 2005, sau de genul celui de anul 
trecut? 

- Anul acesta timp de o lună vom fi sub 
comanda CC-MAR Napoli şi vom executa 
misiuni din gama operaţiei de interdicţie 
maritimă, controlul traficului în scopul 
prevenirii acţiunilor teroriste, traficului de 
droguri şi traficului de armament. Operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR nu este o operaţie 
de genul, „planificăm câte acţiuni de 
boarding facem sau câte clasificări de 
nave facem”. În 2007 am fost la momentul 
potrivit, la timpul potrivit şi am executat 
în 2 zile, într-un interval de 52 de ore, 
inspecţia a trei nave şi la final fiecare 
din cele trei nave a fost declarată „clear” 
şi a putut să-şi continue activitatea. Pe 
ansamblu în 2007, comandantul grupării 
din care am făcut parte, contraamiralul 
Mickael K. Mahon, ne-a felicitat şi am 

stabilit un record prin cele trei operaţiuni 
de boarding într-un interval orar foarte 
mic. 

- Cum i-aţi simţit pe oamenii din 
echipaj? 

- Am norocul că vorbim despre 
familia lui T22, Regele Ferdinand şi 
Regina Maria, pentru că mai mult de 
12% din echipaj provine din rândurile 
fregatei Regina Maria şi vreau să-i 
mulţumesc comandantului navei, căpitan-
comandorul Valentin Iacoblev, că a înţeles 
efortul. Avem apoi, oameni care doresc 
să se afirme şi au venit de la divizioanele 
de corvete şi dragoare maritime. Sunt 
oameni tineri cu 4-5 ani de experienţă pe 
alte tipuri de nave, care s-au acomodat 
relativ repede şi urmând un program 
de pregătire – modulele instruc ţ iei 
operaţionale de bază şi avansate – au 
reuşit în 6 luni să şteargă diferenţa de 
pregătire între ei şi cei care sunt la navă 
încă de la început. 

- Participarea fregatei Regele 
Ferdinand pentru a treia oară la 
operaţia ACTIVE ENDEAVOUR nu 
este ultima misiune a navei înainte 
de revenirea în portul Constanţa. Ce 
va urma? 

- În premieră pentru Forţele Navale 
Române, o navă militară românească va 
face o escală în portul Haifa din Israel. 
Este o activitate pe care o privim cu mare 
încredere. Mergem şi închegăm relaţii cu 
partenerii noştri din Mediterană. În anul 
2006, corveta Eilat din Israel, a vizitat 
pentru prima dată portul Constanţa, 
participând la exerciţiul COOPERATIVE 
MAKO 06. Această activitate este 
planificată pentru 14-19 noiembrie. 

-  Domnule comandant , din 
experienţă proprie ştiu că este dificil 
pe mare pentru o perioadă lungă de 
timp, dar parcă mai greu este pentru 
familiile rămase acasă. Ce le doriţi 
familiilor marinarilor de pe fregata 
Regele Ferdinand? 

- Le doresc să aibă răbdare cu noi, 
pentru că viaţa aceasta este frumoasă dar 
este grea pentru o familie, să-şi ştie soţul 
plecat de acasă, să-şi ştie tatăl plecat de 
acasă. Le spun să aibă încredere în noi, 
că am plecat 203 şi ne vom întoarce 203 
sănătoşi, cu misiunile îndeplinite.

Foto: Ştefan Ciocan

Căpitan ing. Mihai EGOROV

numărul 7 (129) 2008
MARINA ROMÂNÃ 13

Cooperare
  regional\  regional\

Peste 1300 de militari din şapte ţări 
şi trei nave militare au fost implicaţi la 
exerciţiul JACKAL STONE 08. Exerciţiul s-a 
desfăşurat în perioada 16-24 septembrie 
pe teritoriul României, Ucrainei, Ungariei 
şi în zona de operaţii a Mării Negre. Din 
România au participat 400 de militari, 
ceilalţi fiind din Letonia, Lituania, Suedia, 
SUA, Ucraina şi Ungaria; navele implicate 
au fost Midia, USS McFaul, precum 
şi o navă din Ucraina. Conducerea 
acţiunileortuturor forţelor participante 
a fost făcută de la Baza militară Mihail 
Kogălniceanu, locul unde s-a constituit 
o grupare de forţe întrunite.

Vineri, 19 septembrie, a fost organizată 
Ziua Distinşilor Vizitatori în portul Agigea 
unde a avut loc o demonstraţie militară. 
Forţele Navale Române au fost implicate 
la acest exerciţiu prin Detaşamentul de 
Forţe Speciale, nave aparţinând Divizionului 
de Scafandri, precum şi prin nava de 
comandament Mureş, gazda acestui 
DVDay. A fost o demonstraţie de acţiune 
antiteroristă, plecând de la ipoteza că un 
grup de terorişti a luat ostatici la bordul unei 
nave, rol jucat de nava Midia. „Într-o primă 
fază a fost alarmată poliţia de frontieră, care 
a sosit la faţa locului şi a stabilit primul contact 
cu teroriştii, apoi poliţiştii şi jandarmii au 
securizat zona, în timp ce echipele antitero 
ale SRI şi-au instalat lunetiştii pe poziţiile 
optime de tragere, iar un elicopter a survolat 
zona pentru a face cercetarea aeriană 
şi a localizat punctele vulnerabile pentru 
organizarea atacului asupra navei pe care 
echipajul era sechestrat. În scurt timp punctul 
de comandă a decis organizarea atacului şi, 
astfel, echipele de scafandri militari de luptă 
au luat cu asalt nava, la pupa, în vreme ce 
forţele speciale de intervenţie americane 
(SEAL) au fost lansate de la bordul unui 
elicopter. S-a deschis focul asupra teroriştilor 

Scafandrii români în ac]iuneScafandrii români în ac]iune

JACKAL STONE 08JACKAL STONE 08

Simularea unui exerciţiu de luare de ostatici 
la bordul unei nave.

şi întreaga celulă a fost anihilată, ulterior 
atât teroriştii, cât şi ostaticii fiind preluaţi 
de la bordul navei şi evacuaţi, urmând să 
fie anchetaţi în legătură cu desfăşurarea 
evenimentului”, ne-a precizat locotenent-
comandorul Adrian Lupaşcu, comandantul 
Detaşamentului de Forţe Speciale din cadrul 
Divizionului de Scafandri. În exerciţiu au fost 
implicate forţe şi mijloace ale SRI, MIRA, 
ISU, scafandrii de luptă ai Forţelor Navale, 
echipe EOD, precum şi echipele americane 
de asalt ale SEAL. Coborâri în rapel, focuri 
de armă, zumzetul elicopterului MIRA 
care a survolat zona, explozii, negocierea 
cu teroriştii au fost câteva din elementele 
pregătite de planificatori în zona navei 
Midia (283). 

Generalul-maior Frank J. Kisner, 
comandantul Forţelor pentru Operaţii Speciale 
din Europa: „Pregătirea exerciţiului a început 

cu 18 luni în urmă şi a cerut un efort susţinut 
pentru a produce un scenariu realist şi să 
pregătim forţele pentru a depăşi greutăţile, 
pentru a coordona evenimentele, exerciţiile 
cu multitudinea de organizaţii şi agenţii 
internaţionale participante. La acest exerciţiu 
forţe din cel puţin două ţări au acţionat 
împreună la anumite secvenţe. Lucrând 
împreună, nu doar învăţăm unii de la alţii, dar 
fiecare ne îmbunătăţim capabilităţile noastre 
unice care ne vor sprijini pentru interesul 
nostru comun. Acest exerciţiu demonstrativ 
este o mică parte din exerciţiul JACKAL 
STONE 08.” Generalul de flotilă aeriană dr. 
Ion-Aurel Stanciu, şeful Direcţiei Operaţii din 
Statul Major General, cel care a coordonat 
activitatea eşalonului românesc participant la 
exerciţiu: „Exerciţiul promovează cooperarea 
şi interoperabilitatea între forţele speciale 
din ţările noastre şi nu are nicio legătură cu 
vreo operaţie militară curentă sau viitoare. 
Fiecare ţară participantă şi-a adus contribuţia 
cu tehnică pentru a dezvolta capabilităţile 
necesare şi a asigura buna desfăşurare a 
exerciţiului. Avem forţe de operaţii speciale 
în teatrele de operaţii care asigură securitatea 
civililor asupra insurgenţilor. Dezvoltând 
aceleaşi proceduri vom ajuta forţele de 
operaţii speciale să-şi îndeplinească mai 
bine misiunile; vom fi mult mai eficienţi pe 
timpul unei crize reale. Exerciţiul încurajează 
schimbul de idei şi parteneriatele între ţările 
noastre.” Locotenent-comandorul Adrian 
Lupaşcu: „Antrenamentele în comun cu 
SEAL durează de trei săptămâni. Ele au 
constat în antrenamente de boarding, 
apropierea de nave ostile, urcarea la bordul 
navelor ostile şi lucrul la interior. Am lucrat 
folosind aceleaşi proceduri ca şi colegii noştri 
americani.” 

JACKAL STONE 08 a avut ca 
scop verificarea interoperabilităţii dintre 
forţele armate multinaţionale participante 
la operaţiuni de anihilare a unor celule 
teroriste.
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După mai multe încercări După mai multe încercări 
nereuşite, duminică, 17 februarie, la nereuşite, duminică, 17 februarie, la 
ora 18.00, ora Romaniei, premierul ora 18.00, ora Romaniei, premierul 
Hashim Thaci a citit cele 12 puncte Hashim Thaci a citit cele 12 puncte 
ale Declaraţiei de Independenţă ale Declaraţiei de Independenţă 
a fostei provincii Kosovo, în faţa a fostei provincii Kosovo, în faţa 
Parlamentului. Imediat, Serbia a Parlamentului. Imediat, Serbia a 
cerut anularea deciziei Parlamentului cerut anularea deciziei Parlamentului 
de la Priştina şi a condamnat ţările de la Priştina şi a condamnat ţările 
occidentale pentru hotarârea luată. occidentale pentru hotarârea luată. 
Sprijinul acordat de Washinghton Sprijinul acordat de Washinghton 
pentru proclamarea independenţei pentru proclamarea independenţei 
Kosovo a scos în stradă câteva sute Kosovo a scos în stradă câteva sute 
de protestatari în Belgrad, dar şi în de protestatari în Belgrad, dar şi în 

Infanteriştii marini în Kosovo

Schimbarea detaşamentelorSchimbarea detaşamentelor

alte oraşe ale Serbiei. Manifestanţii alte oraşe ale Serbiei. Manifestanţii 
au aruncat cu pietre şi cu sticle au aruncat cu pietre şi cu sticle 
incendiare în forţele de ordine. incendiare în forţele de ordine. 

Aceasta a fost atmosfera Aceasta a fost atmosfera 
pe care au găsit-o în Kosovo, pe care au găsit-o în Kosovo, 
infanteriştii marini din Batalionul 307 infanteriştii marini din Batalionul 307 
din Babadag, la început de martie. din Babadag, la început de martie. 
Era prima misiune desfăşurată de Era prima misiune desfăşurată de 
aceşti militari în teatrele de operaţii. aceşti militari în teatrele de operaţii. 
Premiera fusese realizată. Au urmat Premiera fusese realizată. Au urmat 
şase luni, în care militarii au făcut şase luni, în care militarii au făcut 
dovada bunei pregătiri executând cu dovada bunei pregătiri executând cu 
succes numeroase misiuni specifice. succes numeroase misiuni specifice. 
La fârşitul lunii august a avut loc La fârşitul lunii august a avut loc 

And if in the previous issue you And if in the previous issue you 
could read about the separation from could read about the separation from 
the families of the new ROFND XVII the families of the new ROFND XVII 
detachment, we invite you to read detachment, we invite you to read 
now about the marines’ impressions now about the marines’ impressions 
after six months of mission in after six months of mission in 
Kosovo, which were the first Kosovo, which were the first 
missions and the way they had been missions and the way they had been 
carried out in this still very hot area carried out in this still very hot area 
of the western Balkans. of the western Balkans. 

rotaţia detaşamentelor în Kosovo, rotaţia detaşamentelor în Kosovo, 
alţi 86 de infanterişti marini luând alţi 86 de infanterişti marini luând 
locul colegilor de unitate. Şi dacă în locul colegilor de unitate. Şi dacă în 
numărul trecut aţi putut citi cum a numărul trecut aţi putut citi cum a 
fost despărţirea de familii a noului fost despărţirea de familii a noului 
detaşament ROFND XVII, vă invităm detaşament ROFND XVII, vă invităm 
să citiţi în paginile următoare care să citiţi în paginile următoare care 
au fost impresiile infanteriştilor au fost impresiile infanteriştilor 
marini după şase luni de misiune marini după şase luni de misiune 
în Kosovo, care au fost şi cum s-au în Kosovo, care au fost şi cum s-au 
defăşurat primele misiuni ale noului defăşurat primele misiuni ale noului 
detaşament în această zonă încă detaşament în această zonă încă 
fierbinte a Balcanilor de vest. (M.E.)fierbinte a Balcanilor de vest. (M.E.)
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- După 6 luni de misiune în sprijinul 
păcii în teatrul de operaţii Kosovo sunteţi 
din nou acasă. Cum a fost această primă 
experienţă într-un teatru de operaţii?

- A fost o experienţă grozavă, extrem 
de utilă pentru noi şi faptul că s-a încheiat cu 
foarte bine a contat şi mai mult pentru noi, atât 
tehnic, profesional cât şi afectiv, pentru inima 
noastră. Plecasem, dacă ne mai amintim, 
acum 6 luni, cu informaţii nu tocmai grozave 
despre teatrul din Kosovo, îşi declaraseră 
proaspăt unilateral independenţa, existau 
anumite animozităţi între etnia sârbă şi 
albaneză, prerogativele noastre nu erau 
tocmai fericite. Am ajuns acolo. Evident că 
perioada lunii martie, chiar prima lună din 
misiune, a fost oarecum tensionată în ceea 
ce priveşte raportul dintre cele două etnii. Au 
avut loc nişte evenimente larg mediatizate 
la Mitroviţa, zonă majoritară sârbă, însă noi 
nu am fost implicaţi acolo. Ne-am adaptat la 
misiuni, am preluat misiunile de la antecesorii 
noştrii, ne-am adaptat şi ne-am executat 
misiunile în condiţiile cele mai bune. A fost 
o misiune calmă, o misiune fără evenimente, 
fără incidente, ne-am descurcat foarte bine 
şi nu numai după aprecierile comandanţilor 
noştri şi după aprecierile comandanţilor 
din cadrul forţei multinaţionale în care am 
acţionat.

- Aţi reuşit să executaţi un număr 
impresionant de misiuni, e vorba de 
câteva mii în toată această perioadă. Este 
corectă afirmaţia?

- Da. Am să vă dau o cifră estimativă 
pentru statistică în jur de 3000, 3200 de 
misiuni din toată gama misiunilor specifice 
operaţiilor în sprijinul păcii constând în: 
misiuni de patrulare de prezenţă, atât 
auto cât şi debarcate, puncte de control 
trafic fixe şi mobile, posturi de observare, 
monitorizarea şi supravegherea unor zone 
sensibile, paza şi securitatea unor obiective 
importante, escorta convoaielor şi misiuni de 
cercetare şi de recunoaştere.

-  Cum a fost colaborarea cu 
detaşamentul italian cu care aţi desfăşurat 
în comun mai multe misiuni în sprijinul 
păcii?

- A fost o colaborare excepţională. 
Ne-am bucurat de întregul sprijin al părţii 
italiene, atât din punct de vedere logistic 
cât şi operaţional şi de ce să nu spunem şi 
sprijinul afectiv, având în vedere că atunci 
traversam o perioadă în care România nu 
era extrem de bine mediatizată în Italia şi 
ne aşteptam la anumite prejudecăţi care 
să afecteze relaţiile noastre. Nu, dimpotrivă 
relaţiile au fost foarte bune, la cel mai înalt 
nivel de colaborare şi ne-au sprijinit în tot 

„...O experien]\ unic\ 
în via]a infanteriştilor marini”
Interviu cu maiorul Marius Gheorghescu, 
comandantul detaşamentului ROFND XVI 

ceea ce detaşamentul a desfăşurat. Nu 
este mai puţin adevărat că am desfăşurat 
cu ei şi anumite activităţi în afara misiunilor, 
fapt ce s-a dovedit a fi extrem de uitil din 
persepectiva relaţiilor dintre partea română 
şi partea italiană.

- Care a fost relaţia cu populaţia 
locală, foarte importantă de altfel într-o 
misiune în sprijinul păcii?

- Este clar că în operaţia în sprijinul 
păcii, relaţ ia cu populaţ ia locală este 
esenţială. Relaţiile au fost extrem de bune, 
am relaţionat în mod corespunzător cu 
membrii tuturor etniilor, am colaborat chiar cu 
reprezentanţii comunităţilor din zona noastră 
de responsabilitate şi a fost o colaborare 
foarte bună, atât din partea lor cât şi din 
partea noastră. Chiar aş putea spune că 
relaţia noastră cu populaţia locală a fost unul 
din pilonii de sprijin ai detaşamentului RoFND 
XVI în desfăşurarea misiunilor.

- Cum a fost privit detaşamentul 
românesc RoFND XVI în comparaţie cu 
celelalte detaşamente, de către cei din 
zonă? 

- Cred că am reuş i t pu ţ in să ş i 
socializăm cu ei. Deja eram foarte cunoscuţi 
acolo...eram puşcaşii marini din România. 
Ei ne ştiau şi cunoşteau care este misiunea 
noastră. Ne vedeam în fiecare zi cu ei şi 
trebuia să ne salutăm. Am început cu un 
simplu salut, iar mai târziu am dezvoltat relaţii 
mai profunde, evident în limita permisă de 
operaţii şi de regulile de angajare. A fost o 
relaţie foarte bună.

- Care au fost condiţiile din baza 
Camp Villagio?

- Suportul logistic al detaşamentului 
nostru, ceea ce ţinea de baza Camp Villagio 

a fost unul foarte bun. Condiţiile au fost bune, 
cazarea, hrănirea, chiar dacă meniul a fost 
eminamente italian şi au existat anumite 
probleme de adaptare. Este greu să treci 
de la specificul românesc la cel italian, în 
ceea ce priveşte bucătăria. Oricum ne-am 
descurcat foarte bine în condiţiile pe care 
le-am avut. Toate nevoile noastre în ceea 
priveşte cazarea, hrănirea şi toate celelalte 
probleme ale bazei au fost la un nivel foarte 
bun, asigurate de partea italiană.

- Aţi fost plecat în misiune timp de 
6 luni. Depărtarea de casă este foarte 
dificilă. Cum aţi reuşit să faceţi faţă şi de 
unde aţi avut forţa să treceţi mai departe, 
în fiecare zi, departe de ţară, de casă, de 
cei dragi?

- Într-adevăr, 6 luni constituie o durată 
mare de depărtare faţă de casă. Era prima 
misiune a militarilor noştri într-un teatru de 
operaţii, pentru majoritatea dintre ei era pentru 
prima dată când lipseau 6 luni de acasă şi 
fiecare îşi lăsase situaţia acasă aşa cum şi-o 
lăsase. Era într-adevăr o primă experienţă 
unică în viaţa lor pe care cu siguranţă nu o 
vor uita. Programul de legături sociale pe care 
l-am avut, internetul, telefonia fixă şi mobilă şi 
toate celelalte condiţii au permis menţinerea 
legăturii cu familia şi băieţii au reuşit să-şi 
gestioneze foarte bine situaţia. Poate că 
undeva, în sinea mea, la începutul misiunii 
mă aşteptam să fie probleme, să fie greu, 
fiind vorba de o perioadă lungă de timp. Dar, 
nu. Băieţii s-au comportat exemplar şi şi-au 
gestionat foarte bine legătura cu familia, ceea 
ce evident a constituit un suport extraordinar, 
cel puţin din punct de vedere moral, pe timpul 
misiunii.

Decorarea maiorului Marius Gheorghescu, comandantul ROFND XVI, 
de către colonelul Graziano Gironacci, comandantul Task Force Aquilla.
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Marţi, 9 septembrie, la Batalionul 307 
Infanterie Marină de la Babadag, a avut loc 
un moment unic, înălţător, ceremonia sosirii 
detaşamentului RoFND XVI din teatrul de 
operaţii Kosovo. La ceremonie au participat, 
alături de rudele militarilor, reprezentanţi 
ai Statului Major General, Statului Major 
al For ţelor Navale, Bisericii Ortodoxe 
Române şi administraţiei publice locale. 
Cei 86 de militari, comandaţi de maiorul 
Marius Gheorghescu, au făcut parte din 
Detaşamentul Naţional de Forţe, RoFND din 
compunerea Grupului de Luptă Multinaţional 
de Vest al misiunii conduse de NATO în 
Kosovo, KFOR. După prezentarea onorului 
şi slujba religioasă oficiată de un sobor 
de preoţi, s-a desfăşurat apelul solemn, 
la care toţii cei 86 de infanterişti marini 
au răspuns prezent. Căpitanul Bogdan 
Costea, comandantul companiei, a adresat 
în deschiderea ceremoniei câteva cuvinte în 
numele întregului detaşament: „Ceea ce la 
început ni s-a părut a fi o perioadă extrem de 
lungă, marcată de depărtarea de casă, dar 
şi de dorinţa de a ne îndeplini cât mai bine 
misiunea a luat sfârşit. Fiind prima misiune 
într-un teatru de operaţii am considerat-o 
ca pe un examen al maturităţii profesionale, 
examen pe care l-am trecut cu brio. Nu de 
puţine ori profesionalismul demonstrat de 
puşcaşii marini a fost apreciat de către 

Bun venit acas\!Bun venit acas\!

Detaşamentul ROFND XVI...Detaşamentul ROFND XVI...
SEMPER PRAESENS       SEMPER PRAESENS       

partenerii de coaliţie. Un lucru important în 
această perioadă a fost şi sprijinul moral 
oferit de familie şi de colegi. Fiecare dintre 
noi a avut nevoie la un moment dat de un 
cuvânt de încurajare care să facă mai puţin 
simţit dorul de acasă.” 

După 6 luni de misiuni în sprijinul păcii 
în teatrul de operaţii Kosovo, infanteriştii 
marini sunt din nou acasă. Cum a fost prima 
participare într-un teatru de operaţii, ce au 
trăit şi ce au simţit acolo departe de cei 
dragi, vă invităm să aflaţi în continuare de 
la cei care 6 luni şi-au imaginat doar, cum 
este acasă. 

Participarea la misiunea în sprijinul 
păcii din Kosovo este privită în primul rând 
ca o experienţă deosebit de valoroasă 
pentru cariera fiecărui infanterist marin. 
Participarea în teatrul de operaţii Kosovo 
a însemnat foarte mult pentru toţi militarii, 
atât din punct de vedere profesional, cât 
şi uman. Caporalul Virgil Cojocaru: „Ca 
primă impresie, când ajungi acolo în teatru 
are loc o schimbare majoră în viaţa ta, 
în primul rând. Cunoşti altă lume, alte 
obiceiuri, dar în timp începi să te acomodezi 
foarte repede, pentru că schimbarea este 
oarecum forţată de împrejurări şi trebuie 
să intri repede pe făgaş. Ne-am acomodat 
foarte repede cu misiunile şi a fost bine. În 
teatru însă, mi-a lipsit mult familia în primul 
rând, copiii, i-am găsit mari. I-am lăsat 
micuţi, am avut un adevărat şoc, i-am găsit 
mari, vorbeau. Reîntregirea familiei a fost 

frumoasă.” Oportunitatea de a ajuta o ţară 
aflată în proces de reconstrucţie, precum şi 
populaţia ei, a constituit motivaţia esenţială 
a acestei misiuni. Majoritatea militarilor au 
fost la prima lor misiune de acest gen, însă 
acest aspect nu s-a simţit întucât, miile de 
ore de pregătire din ţară, antrenamentele 
în poligoanele şi taberele de instrucţie au 
întărit încrederea în propriile lor forţe şi 
în scurt timp detaşamentul RoFND XVI 
a câştigat respectul şi simpatia aliaţilor 
şi populaţiei locale. Un aspect deloc de 
neglijat, îl reprezintă faptul că infanteriştii 
marini au avut posibilitatea de a cunoaşte 
îndeaproape o civilizaţie, o cultură şi o 
religie diferite şi de a lucra direct cu militari 
din alte state ale lumii. Detaşamentul 
RoFND XVI a desfăşurat în comun cu 
detaşamentul italian numeroase misiuni în 
sprijinul păcii. Caporalul Virgil Cojocaru: 
„Am fost încropiţi la un task force italian, 
Acvila. Am executat şi misiuni împreună, 
am executat şi servicii împreună, chiar în 
interiorul bazei. Am fost chiar unul dintre 
militarii care a făcut un serviciu în interiorul 
bazei.” Au avut, de asemenea, posibilitatea 
de a stabili o relaţie extrem de cordială şi 
de strânsă cu populaţia locală, în sprijinul 
căreia era destinată misiunea lor. Caporalul 
Eugen Răducanu, ajutor comandant grupă 
şef distrugere antiblindate: „Relaţiile noastre 
cu civilii au fost foarte bune. Am avut contact 
direct cu persoane civile, ne-am împăcat 
destul de bine cu ei, nu am ştiu limba, dar 
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Apelul militarilor care au participat la misiunea în sprijinul pacii din Kosovo.

Fruntaşul Sezai Amet îmbrăţişându-şi fetiţa născută în timpul misiuni.

ne-au agreat, unii mai mult alţii mai puţin. 
Dar totuşi ne-am descurcat bine şi ne-am 
integrat în peisaj, spunem noi.” 

Depărtarea de casă este întotdeauna 
dificilă, iar infanteriştii marini au fost într-o 
misiune care a durat 6 luni. Cum au reuşit 
totuşi să meargă mai departe, de unde au 
găsit forţa astfel încât fiecare zi să treacă 
mai repede şi altfel, este o întrebare firească 
la care toate răspunsurile au avut un punct 
comun, sprijinul familiei. Caporalul Virgil 
Cojocaru: „Am fost sprijiniţi în primul rând 
de familie. Acolo de colegi, iar în bază zi 
de zi ne-am făcut prieteni. Am fost sprijiniţi 
şi de detaşamentul italian care ne-a pus 
la dispoziţie baze sportive. În timpul liber 
puteam face orice, fitness, fotbal. Dar 
sprijinul era din partea familiei şi al colegilor.” 
Caporalul Eugen Răducanu: „6 luni nu a fost 
o perioadă scurtă. Noi am fost pregătiţi, 
ne-am făcut meseria şi datoria cum a trebuit 
şi cu sprijinul familiei şi al prietenilor am 
dus-o, am dus-o chiar bine.” 

Ce a reprezentat până la urmă această 
primă participare într-un teatru de operaţii? 
Caporalul Virgil Cojocaru: „Eu cred că m-am 
schimbat puţin. Orice militar care pleacă 
într-un teatru de operaţii vine oarecum 
schimbat. Pentru mine a fost o schimbare 
bună, atât ca familist cât şi ca militar. Pentru 
că devenim puţin mai răbdători. Fiecare 
teatru de operaţii înseamnă experienţă 
acumulată şi experienţa îşi spune cuvântul.” 
Caporalul Eugen Răducanu: „A fost şi 
motivaţia financiară, bineînţeles, pentru că 
nu te duci acolo din prea multă plăcere. Dar 
experienţa se câştigă şi se învaţă acolo, iar 
ca militari avem nevoie de aşa ceva.”

Cu toate acestea, militarii nu ne 
surpr ind cu un răspuns af irmativ la 
întrebarea dacă ar mai participa într-un 
alt teatru de operaţii. Caporalul Eugen 
Răducanu: „Da. Am luat în consideraţie şi 
situaţia aceasta şi cred că o să particip din 
nou.” „Sper să fim chemaţi”, ne-a răspuns 
caporalul Virgil Cojocaru.

Cu emoţie şi nerăbdare, au aşteptat şi 
au visat mult la această clipă, părinţii, soţiile 
şi copiii militarilor şi, iată că, după şase 
luni de misiune desfăşurată departe de cei 
dragi, am fost martorii celor mai frumoase 
revederi, îmbrăţişări, sărutări, cuvinte pline 
de înţelesuri şi urări de bun venit. Cum a fost 
această perioadă destul de lungă de timp, în 
lipsa băiatului şi cum este acum când a sosit 
deja acasă, ne-a răspuns Dori Ciupercă, 
mama soldatului Sandu Ciupercă: „A plecat 
acum 6 luni, dar s-a întors acasă sănătos. 
Toţi s-au întors acasă foarte bine. Într-
adevăr la început a fost mai greu, a fost frica 
de necunoscut, dorul de el şi îngrijorarea, 
dar, timpul a trecut, mai cu greu, mai cu 
bine. Important este că au existat căile de 
comunicaţii şi a fost cât de cât mai bine. Am 
reuşit să menţinem legătura pentru că ne-a 
fost asigurată comunicarea prin internet şi 
prin telefon şi am vorbit. Acum este bine, 
important este că au venit sănătoşi cu 
toţii, ne-am rugat la Dumnezeu să vină toţi 
sănătoşi şi Dumnezeu ne-a ajutat.” Mihaela 
Dăscălescu, soţia caporalului Valentin 
Dăscălescu: „Bucurie e sentimentul pe care 

îl trăiesc, e ceva deosebit de plăcut. La 
început a fost destul de greu, după aceea 
a fost mai bine, a trebuit să ne obişnuim. 
Am reuşit să menţin permenent legătura 
cu soţul meu, prin telefon şi internet şi 
astfel timpul a trecut mai repede, pentru că 
l-am simţit mai aproape.” Printre militari am 
descoperit familia fruntaşului Sezai Amet, 
la care s-a mai adăugat un tânăr membru, 
o fetiţă de 4 luni, Aileen, născută în timp 
ce tatăl ei se afla în misiune în Kosovo. 
Funtaşul Sezai Amet: „A fost pentru prima 
dată când am participat într-un teatru de 
operaţii. M-am acomodat cât de cât, dar 
vreau să spun că cel mai greu şi cel mai 
greu mi-a fost când n-am fost acasă când 
a născut soţia şi vă daţi seama. Am ţinut 
în mine emoţiile şi sentimentele care mă 
copleşeau şi am trecut peste. Am înghiţit 
aşa în sec şi am trecut peste toate, şi când a 
fost mai bine şi când a fost mai greu. Acesta 
a fost cred cel mai greu moment prin care 
am trecut, în rest m-am acomodat, a fost 

când mai bine când mai rău, ca orice altă 
misiune în afară, dar a trecut, m-am întors 
acasă bine sănătos şi acum fericit că am 
ajuns acasă la familie, la copil. Nu ştiam 
prima dată cum să procedez, cum să o iau 
în braţe, ce fel să o ţin. Dar acum m-am 
acomodat şi cu noul membru al familiei.” 
Elena Amet, soţia fruntaşului Sezai Amet: 
„Având în vedere că soţul a fost plecat în 
perioada în care am născut-o pe fetiţă a 
fost greu, dar asta e, am trecut peste. Am 
încercat să trecem peste toate greutăţile şi 
să mergem mai departe. Acum este acasă, 
este bine, sănătos.” 

Militarii detaşamentului s-au întors 
cu fruntea sus la încheierea misiunii 
din Kosovo, desfăşurată într-o perioadă 
efervescentă pentru zona Balcanilor. În 
teatru au demonstrat că pot executa cu 
succes misiuni specifice de menţinere 
a păcii, acum misiunea lor s-a încheiat, 
urmează recuperarea ş i  bineîn ţeles 
concediul, unul...bine meritat. 
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Locotenent Claudiu VIŞAN

Ceremonialul transferului de autoritate pentru Detaşamentul 
ROFND XVII, în baza Camp Villagio.
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4 octombrie 2008, 08.45, avionul 
decolează, lăsăm în urmă bătrânul 
ţinut al Dobrogei, destinaţia Kosovo, 
Detaşamentul ROFND XVII, 86 de militari  
din cadrul Batalalionului 307 Infanterie 
Marină, Babadag.

Privirea îmi rămâne aţintită pe geamul 
avionului, tresar, cineva mă întreabă „Aveţi 
emoţii domnule locotenent?” Privesc în gol, 
nu răspund, dar simt toate emoţiile mele şi  
pe cele ale băieţilor mei.

Închid ochii, mă gândesc la soţie, 
copii, părinţi, fraţi, prieteni, timpul zboară 
şi odată cu el gândurile mele, cineva strigă, 
„Gata aţi trecut graniţa”.

Este prima noastră misiune, un drum 
nou pentru care ne-am pregătit intens, pe 
care l-am aşteptat din momentul în care am 
hotărât să devenim militari. Este un examen 
pe care trebuie să-l trecem, să arătăm 
tuturor valorile pe care un infanterist marin le 
preţuieşte: tradiţie, curaj, lider, camarad.

Avionul ne poartă peste întinsuri 
de câmpie, dealuri, munţi, ape, peisaje 
frumoase pe care fiecare dintre noi le 
admiră. Îmi aduc aminte un cântec, încep să 
îl fredonez uşor: „Călător pe drumul de ape, 
umblă dorul fără popas” - da, de astăzi şi noi 
suntem călători pe drumurile noastre.

Timpul parcă a zburat şi el odată 
cu noi, am ajuns, încep procedurile de 

Misiunea ROFND XVIIMisiunea ROFND XVII

C\l\tor pe drumul de uscatC\l\tor pe drumul de uscat

aterizare, senzaţii noi, câteva goluri de aer, 
deja suntem pe pistă, gata, ne-am oprit, 
trapa se deschide, este primul pas dintr-un 
drum lung, o nouă experienţă, o altă ţară şi 
totuşi primul cuvânt „Salut români” urmat de 
un dulce „Bine aţi venit”.

Lumea zâmbeşte aici, ne aşteptam 
să întâlnim doar tristeţe, dar nu este aşa. 
Trecem uşor peste formalităţile din aeroport, 
ne îmbarcăm în autobuz şi plecăm.

Autobuzul înghite uşor kilometrii de 
şosea, toate privirile zboară peste sate, 
oraşe, cineva şopteşte uşor – „Parcă 
suntem în România” - aşa este, în jurul 
nostru se succed rapid, peisaje, oameni, 
case, o lume nouă în plină construcţie 
care ne aduce aminte de tărâmurile noatre 
dragi.

Ajungem în sfârşit acasă. Da, pentru 
următoarele şase luni este noua noastră 
casă, o bază frumoasă, parcă un mic oraş 
în care români, italieni, sloveni, spanioli, 
maghiari, albanezi, sârbi, kosovari şi-au 
dat întâlnire la adăpostul munţilor de pe 
care se prăvălesc norii, îmi place. Undeva 
sus pe catarg tricolorul, veghează; ne-a  
aşteptat.

Baza noastră este aşezată pe un picior 
de munte, o zonă cu o privelişte minunată 
ce se întinde spre zări pline de sate în 
care lumea încearcă să-şi construiască o 
nouă viaţă. Micul nostru orăşel, freamătă, 
trăieşte, este plin de energia celor peste o 
mie de militari care nu au zi, noapte, care 
îşi fac datoria indiferent de religie, rasă, sex, 
naţionalitate, convingeri. 

Singurul obstacol în calea armoniei 
existenţei noastre este o pantă ce pare ruptă 
din legenda lui Sisif, singura deosebire fiind 
că pietrele eroului mitic au fost înlocuite de 
gândurile noastre, gânduri ce le purtăm 
în bătălia noastră cu urcuşul zilnic spre 
diferitele zone ale bazei – centre de 
comandă, parcuri auto, comandamente, 
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Ceremonialul schimbării detaşamentelor în Kosovo.

Punct de control în zona de responsabilitate a ROFND XVII. 

săli de briefing, săli de mese, săli sportive, 
terenuri de sport, zone de agrement, 
cafenele, restaurante, magazine.

Da, o întreagă bază construită spre 
a servi celor ce servesc, aşa cum spun 
americanii „Serving the ones who serve”, o 
bază în care regulile sunt aceleaşi pentru 
fiecare, de la soldat la general, de la român 
la sloven, o bază în care te simţi cu adevărat 
militar.

Călătoria noastră a luat sfârşit, de mâine 
încep misiunile, nu este timp de reflecţii, aici 
fiecare are locul lui şi noi trebuie să îl slăvim 
pe al nostru. Băieţii sunt emoţionaţi dar 
concentraţi, îi simt pregătiţi, ne îmbărbătăm 
şi pornim la drum, o viaţă nouă, o sumă de 
senzaţii năvălesc în calea noastră.

Dimineaţa vine repede, o pregătire 
scurtă, plecăm, avem noroc, pe drum ne 
întâmpină un grup de copii, îi salutăm, ne 
zâmbesc uşor şi strigă: „Salut, Salut, Salut”. 
Maşinile merg mai departe, parcă suntem 
mai liniştiţi, în sfârşit ajungem, înlocuim o 
patrulă italiană, ne urează succes, câteva 
sfaturi scurte, gata suntem singuri în prima 
noastră misiune în Kosovo.

Puţin temători, prima maşină, câteva 
semne scurte, opreşte, salutăm în engleză 
şi primim în dar un „Bună dimineaţa” şi 
parcă toate temerile noastre au zburat. 
Seara ne strângem toţi, vorbim, nu e greu, 
aici lumea îţi zâmbeşte, te salută,  respectă 
semnalele noastre.

Aşa este, o altă lume care încearcă 
să lase deoparte urmele apăsătoare ale 
trecutului, urme care te lovesc la fiecare 
pas, o lume care a început o nouă viaţă, 
chiar dacă fiecare zâmbet ascunde sute 

de lacrimi de durere. Timpul aici nu a reuşit 
încă să şteargă durerea, tristeţea, fiecare 
casă nouă ascunde ruinele fostelor aşezări, 
fiecare suflet duce cu el durerea dorului 
pentru cei pe care i-a pierdut.

Singuri, copii zburdă pe lângă noi 
mai liniştiţi, tristeţea nu a avut încă timp 
să le distrugă inocenţa. Îi privim şi ştim că 
pentru ei trebuie să creem o lume mai bună, 
mai sigură, ei sunt viitorul provinciei, doar 
ei vor reuşi să şteargă urmele trecutului. 
Motto-ul este „UNIŢI PENTRU PACE” şi 
fiecare dintre noi ştie că poate contribui 
la efortul general de creare a unui climat 

sigur şi stabil în zonă. Noaptea vine şi ea, 
mă aşez în pat, închid ochii, toate gândurile 
mele sunt la copii şi soţia mea, vă iubesc 
mult şi îmi e tare dor de voi, de fapt asta este 
cea mai grea bătălie a noastră. Probabil 
nu sunt singur, copii, soţii, părinţi, prietene, 
logodnice, fraţi, prieteni, colegi, fiecare are 
lupta lui.

O să ne întoarcem, şi o să fiţi mândri 
de noi pentru că fiecare lacrimă vărsată 
pentru noi poate aduce un zâmbet într-o 
lume care are nevoie de cât mai multe 
zâmbete.
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Detaşamentul ROFND XVII a 
parcurs deja o lună de misiune, timp 
în care militarii români s-au adaptat 
foarte repede şi în condiţii foarte bune la 
cerinţele teatrului de operaţii Kosovo; pot 
spune că au reuşit să depăşească pragul 
psihologic dintre misiunile executate în 
ţară şi cele executate în teatrul de 
operaţii, unii foarte repede alţii mai greu, 
dar, după o lună pot afirma că militarii 
români pot executa toate tipurile de 
misiuni din acest teatru de operaţii. 

Şi pentru mine este o experienţă 
nouă, deşi am mai participat la două 
misiuni internaţionale, dar este prima 
ca ofiţer de legătură, comandant de 
detaşament, of i ţer care fac par te 
dintr-un comandament multinaţional. 
Ca  ofiţer român experienţa de a lucra 
într-un comandament internaţional este 
foarte importantă. Interoperabilitatea, 
capacitatea de comunicare între ofiţerii 
de diferite naţionalităţi, capacitatea de a 
lucra sub presiune şi de a lua hotărâri în 
situaţii limită, sunt cerinţele esenţiale pe 
care un militar le întâlneşte în cadrul unui 
comandament multinaţional. Consider 
că pentru orice tânăr ofiţer o astfel de 

O LUN| DE ACTIVITATE – O LUN| DE ACTIVITATE – 
o lun\ de realiz\rio lun\ de realiz\ri

O nouă zi de misiune în baza Camp Villagio

experienţă este necesară pentru a putea 
promova în funcţii de comandă şi a-şi 
forma deprinderi şi aptitudini necesare 
în activitatea de stat major sau de 
comandă. 

Provocările pe care un militar le 
întâlneşte în teatrul de operaţii sunt 
diferite, în primul rând provenite din 
diversitatea culturală şi lingvistică pe 
care o găseşti în teatru de operaţii. Aici 
lucrezi alături de oameni aparţinând altor 
culturi, civilizaţii, religii şi trebuie să fim 
un exemplu pentru cei din jur. Suntem 
aici împreună, populaţia locală trebuie 
să vadă în noi un exemplu de cooperare 
şi convieţuire. Apoi sunt provocările pe 
linie profesională. Aici nivelul este foarte 
ridicat, trebuie să te adaptezi şi să te 
integrezi rapid într-un sistem foarte bine 
pus la punct. Oricum situaţia aici în zonă  
este calmă. Prezenţa KFOR în zonă a 
contribuit la crearea unui climat stabil. 
Conflictele sunt din ce în ce mai rare.

Celor de acasă, nu doar familiei 
mele, tuturor familiilor de militari le 
mulţumesc pentru înţelegerea de care 
dau dovadă faţă de modul de viaţă şi 
privaţiunile pe care o astfel de misiune le 
aduce în viaţa oricui. Suntem aici să ne 
facem treaba şi să ne întoarcem acasă 
la cei dragi.

Experien]e noiExperien]e noi  

Am venit aici pentru o nouă 
experienţă, să cunosc oameni diferiţi 
aparţinând altor naţionalităţi, să încerc 
să mă cunosc mai bine să îmi verific 
limitele, cunoştinţele, deprinderile. 
Sper ca această experienţă să fie 
un pas înainte şi pentru viitoarea 
mea carieră. Şi chiar dacă nu sună 
aşa bine, motivaţia financiară este 
unul dintre motive, suntem tineri 
majoritatea dintre noi. Ce am găsit 
aici? În primul rând o mentalitate 
diferită, respect pentru oameni 
indiferent de naţionalitate, religie, 
sex, vârstă, aici toţi sunt egali. Nivelul 
de profesionalism este deosebit 
de ridicat, avem numai de învăţat 
din această experienţă. Un lucru 
important pentru noi, este felul în care 
am reuşit să îmbunătăţim relaţiile 
personale în cadrul colectivităţii, aici 
suntem mult mai apropiaţi, relaţiile 
dintre noi sunt mult mai bune. Este 
grea, depărtarea de familie, mie şi 
cred că nu numai mie îmi lipseşte mult 
familia, soţia, fetiţa. Acum  suntem 
aici să ne facem datoria, dar ne 
întoarcem acasă.

Recunoaşterea muncii depuse în misiune. 

Caporal Georgian IORDAN

Maior Remus MELINTE,
Comandantul detaşamentului 
ROFND XVII 
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- Domnule colonel, ce reprezintă 
pentru dumneavoastră funcţia de 
comandant al Task Force Aquila din 
Kosovo?

- Pentru mine este o mare onoare 
să fiu numit într-o poziţie importantă 
în cadrul unei grupări multinaţionale, 
o poziţie care îmi conferă prestigiu, 
o experienţă importantă şi de ce nu 
privilegiul de a lucra alături de infanteriştii 
marini români.

-  Cum a fost ş i  cum este 
colaborarea cu detaşamentele 
Forţelor Navale?

- Am lucrat cu două detaşamente 
foarte bune, două experienţe diferite 
totuşi, deoarece primul detaşament avea 
deja în spate o activitate bună aici în 
Kosovo, în momentul în care am fost numit 
comandantul Task Force Aquila, iar al 
doilea detaşament pentru că am început 
împreună să învăţăm, să cooperăm. De 
asemenea, am avut plăcerea să cunosc 
foarte multe oficialităţi militare române 
pe timpul desfăşurării transferului de 
autoritate între cele două detaşamente, 
o experienţă deosebită din care am avut 
de învăţat foarte multe. 

- Ce anume aţ i remarcat la 
militarii români?

- Pe toată perioada cât am lucrat 
alături de militarii români din cadrul 
Forţelor Navale, am apreciat valorile 
pe care aceştia le-au promovat în 
cadrul activităţilor desfăşurate, valori 
precum: tradiţia, curajul, calităţi de 
lider, camaraderie, valori care fac 
cinste infanteriştilor marini şi oricărui 
militar. Din punct de vedere operaţional, 
calificativul este excepţional: seriozitatea, 
profesionalismul, responsabilitatea sunt 
calităţile pe care noi le-am remarcat 
la militarii români. De asemenea, este 
de apreciat felul în care aţi reuşit să 
cooperaţi cu militarii italieni şi nu numai, 
legăturile foarte bune cu populaţia locală 
cu oficialităţile din zona dumneavoastră 
de responsabilitate. Nu numai noi ca 
militari am apreciat eforturile depuse de 
militarii români, dar şi populaţia din zonă, 
oficialităţile din Kosovo. Un alt aspect 
pozitiv al activităţii militarilor români este 
dat tocmai de felul lor de a fi, deschişi, 
sociabili, comunicativi; au participat 
alături de militarii italieni la foarte multe 

„Avem de înv\]at unii de la al]ii, ceea ce este 
un lucru extraordinar pentru ambele p\r]i”
Interviu cu domnul colonel Graziano Gironacci, 
comandantul Task Force Aquila din Kosovo

activităţi atât în cadrul serviciului, dar şi 
în timpul liber. Şi aceste activităţi sunt 
foarte importante, deoarece în teatrul 
de operaţii, dacă nu faci distincţie între 
serviciu şi timp liber, ai o problemă. 
Voi v-aţi comportat exemplar. Avem de 
învăţat unii de la alţii, ceea ce este un 
lucru extraordinar pentru ambele părţi.

- Care este reţeta succesului 
într-o astfel de misiune?

- Într-o astfel de misiune succesul 
este garantat de o planificare eficientă 
a activităţilor, de o flexibilitate pozitivă 
în gândire. Trebuie să-ţi cunoşti foarte 
bine oamenii, ce nevoi au, să-i motivezi 
permanent, să creezi o familie, să fii 
alături de oamenii pe care îi conduci 
şi pe timpul misiunilor, dar şi în timpul 
liber la diferite activităţi. Spre bucuria 
noastră baza oferă foarte multe facilităţi 
în această privinţă. Nimeni nu poate 
munci şapte zile din şapte, trebuie să-ţi 
laşi oamenii să se elibereze, dar să le şi 
creezi cadrul necesar; de exemplu, noi 
organizăm diferite excursii la sfîrşitul 
săptămânii şi multe alte activităţi. Doar 
aşa poţi menţine un tonus ridicat pe toată 
durata misiunii. În acelaşi timp trebuie să 
îi faci să înţeleagă rolul lor aici.

- Care este rolul prezenţei 
forţelor KFOR în Kosovo?

- Suntem în Kosovo să ajutăm 
oficialităţile, populaţia în eforturile de 
reconstrucţie a zonei, o misiune foarte 
importantă. Prezenţa noastră conferă o 

anumită stabilitate în zonă, ameninţările 
au dispărut, conflictele sunt din ce în 
ce mai rare. Fiecare dintre noi trebuie 
să-şi aducă contribuţia la această nobilă 
misiune, de altfel, motto-ul nostru este 
foarte clar „UNIŢI PENTRU PACE”. În 
plus pentru fiecare dintre noi este o 
experienţă pozitivă, pentru unii, adică 
cei tineri, deoarece avem foarte mulţi 
în cadrul detaşamentului, este ca un 
examen de maturitate. Sarcinile pe care 
le primesc îi învaţă să fie responsabili, să 
se descurce în diferite situaţii şi ipostaze, 
acest lucru ajutându-i să se dezvolte, 
un lucru foarte bun şi pentru ei, dar şi 
pentru noi.

- Este importantă participarea 
militarilor la misiuni internaţionale?

- În funcţie de ceea ce îşi propune 
fiecare, de cariera pe care şi-a propus 
să o urmeze, aici fiecare dintre noi 
poate învăţa foarte multe lucruri, mai 
ales că avem privilegiul de a lucra şi 
cunoaşte oameni care fac parte din 
culturi, civilizaţii  diferite. Prin activitatea 
noastră arătăm că se poate coexista, 
şi chiar foarte bine, cu toate că suntem 
diferiţi din multe puncte de vedere, un 
exemplu pentru cei din jurul nostru şi 
nu numai.

- Care este motivaţia participării 
la astfel de misiuni?

- Important este ca într-o asemenea 
misiune motivaţia să vină din interior, 
fiecare militar să creadă în ceea ce 
face, să fie serios, responsabil, să-şi 
cunoască foarte bine rolul, şi de ce nu, 
să îi placă ceea ce face. Cam astea ar fi 
ingredientele pentru ca misiunea să fie 
îndeplinită în parametrii foarte buni.

- Domnule colonel, ce mesaj 
aţi dori să transmiteţi infanteriştilor 
marini pe care i-aţi comandat şi pe 
care îi comandaţi în Kosovo?

-  Le t ransmit  mi l i tar i lor  din 
detaşamentul ROFND XVI, domnului 
maior Marius Gheorghescu - deoarece 
am avut o relaţie specială -, salutări şi 
mulţumiri pentru ceea ce au făcut, pentru 
modul cum s-au comportat, pentru 
amiciţia de care au dat dovadă şi nu în 
ultimul rând „vacanţă plăcută”; pentru 
detaşamentul ROFND XVII, pentru 
domnul maior Remus Melinte,  este mai 
simplu „Suntem aici împreună”.

Locotenent Claudiu VIŞAN
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Evenimentele petrecute în spaţiul 
georgian începând cu 8 august 2008, 
respectiv replica militară extrem de dură, 
şi totodată disproporţionată, a Federaţiei 
Ruse faţă de Georgia au readus în aten-
ţie miza spaţiului ponto-caspic pentru 
securitatea naţională a Federaţiei Ruse, 
precum şi pentru securitatea regională 
din spaţiul Mării Negre. 

Cucerirea şi dominarea celui de-al 
treilea cerc geopolitic al lumii de către Statele 
Unite, prin intermediul „Planului Marshall” 
şi al creării NATO, a generat condiţiile 
favorabile pentru a transpune în fapte, la 
sfârşitul secolului XX, încercarea de a cuceri 
„Rimland”-ul, respectiv regiunea de margine 
sau „bordura maritimă” a Eurasiei. În opinia 
geopoliticianului Nicholas Spykman, regiu-
nea de margine sau „bordura maritimă” a 
Eurasiei, care începe cu Finlanda şi Ţările 
scandinave, continuă cu Polonia, România, 
Turcia şi Georgia, cuprinde zona Orientului 
Apropiat şi a Indiei şi se încheie pe teritoriul 
Mongoliei, Chinei şi Japoniei. Zbigniew 
Brzezinski aprecia, în lucrarea „Marea tablă 
de şah” (1997), devenită „Biblia” politicii 

Georgia, august 2008Georgia, august 2008

GEOPOLITICA UNUI CONFLICTGEOPOLITICA UNUI CONFLICT
externe americane la începutul secolului 
XXI, că scopul geopolitic central al SUA îl 
reprezintă consolidarea, printr-un parteneriat 
transatlantic veritabil, a capului de pod stabilit 
pe continentul eurasiatic, respectiv Europa 
unită, astfel încât această Europă, în curs 
de lărgire, să poată deveni o trambulină mai 
viabilă pentru proiectarea în Eurasia a noii 
ordini internaţionale concepută în Biroul Oval 
de la Casa Albă. 

Extinderea NATO, de la Marea Baltică 
la Marea Neagră, precum şi eforturile care 
se fac pentru includerea Georgiei în NATO, 
ne dau dreptul să concluzionăm că SUA au 
început bătălia pentru cucerirea celui de-al 
patrulea cerc geopolitic al lumii, prin efortul 
de-a controla „Rimland”-ul. În raportul cu 
privire la problemele securităţii naţionale, 
adresat guvernului SUA în martie 1992 
de către Paul Wolfovitz, se vorbea despre 
„necesitatea neadmiterii apariţiei pe conti-
nentele european şi asiatic a unei forţe 
strategice, capabile să se opună SUA”, iar 
în acest sens se atrăgea atenţia că ţările 
„cordonului sanitar” (în special ţările baltice) 
sunt „teritorii de cea mai mare importanţă 
strategică, iar atentatul asupra lor din 
partea ruşilor trebuie să atragă după sine 
rezistenţa armată din partea ţărilor NATO”. 
În primăvara anului 1997, fostul secretar 

american al apărării, Caspar Weimberger, 
scria: „Dacă Moscova ar reuşi (să domine 
Caspica), această victorie ar putea fi mai 
importantă decât, pentru Occident, lărgirea 
NATO”. Războaiele ruso-cecene, operaţiu-
nile islamiste din Daghestan, divergenţele 
dintre Armenia şi Azerbaidjan în legătură 
cu Nagorno-Karabah, secesiunile din spaţiul 
georgian, reprezintă confruntări manipulate 
de Moscova şi Washington în contextul 
„marelui joc petrolier” din Caspica şi al dorin-
ţei de stăpânire a „Balcanilor” Eurasiei. 

Lucrările geopoliticienilor ruşi relevă 
faptul că Federaţia Rusă trebuie să instau-
reze în Sudul întregii Eurasii „o nouă ordine 
geopolitică” şi să stabilească un control 
strategic asupra acestei zone, din care face 
parte şi Caucazul. Caucazul propriu-zis 
se compune din două nivele geopolitice: 
Caucazul de Nord şi teritoriul a trei republici 
caucaziene - Georgia, Armenia şi Azer-
baidjan. Spaţiul caucazian este unul din 
punctele cele mai vulnerabile ale spaţiului 
geopolitic rusesc iar controlul asupra aces-
tuia deschide, la prima vedere, ieşirea către 
„mările calde” şi fiecare mutare, chiar şi cea 
mai neînsemnată, a frontierei spre sud (sau 
spre nord) înseamnă un câştig substanţial 
(sau pierdere) a întregii forţe continentale. 
În opinia geopoliticienilor ruşi realizarea unei 
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Aspect de la exerciţiul RESCUER MEDCEUR 2005 din Georgia.

„noi ordini geopolitice în Caucaz” presupune 
o reîmpărţire totală a realităţilor politice exis-
tente. Reîmpărţirea generală a Caucazului 
de Nord ar putea să rezolve şi problema 
osetină, deoarece noile structuri etnice (de 
exemplu Osetia unită) şi-ar pierde sensul de 
formaţiuni naţional-statale, căpătând unul 
pur etnic şi cultural, lingvistic şi religios. În 
cercurile puterii de la Moscova se vehicu-
lează conceptul unei „Federaţii Caucaziene” 
care ar include atât cele trei republici cauca-
ziene ale CSI cât şi formaţiunile autonome 
din interiorul Rusiei. 

Kremlinul este interesat în popula-
rea compactă şi dezvoltarea din punct de 
vedere tehnic a triunghiului Rostov-pe-
Don-Volgograd-Astrahan care este cel 
mai important avanpost al Rusiei în Sud. 
Această regiune trebuie să devină nucleul 
geopolitic al întregii strategii caucaziene a 
Rusiei, iar pentru aceasta se cuvine a-l întări 
din punct de vedere tehnologic, strategic 
şi intelectual. Este de dorit să se creeze 
aici o zonă rusească unitară, integrată din 
punct de vedere administrativ şi politic. În 
contextul creării unei structuri geopolitice 
numită convenţional „Triunghiul Khazar”, în 
amintirea Khazariei antice care ţinea sub 
control, la începutul primului mileniu, întreaga 
regiune, este important să fie ruptă, prin orice 
mijloace, Cecenia separatistă, foarte activă, 
de Daghestan şi Inguşetia, închizând ieşirea 

către Marea Caspică. Daghestanul şi Ingu-
şetia trebuie ataşate parţial, Georgiei, ceea 
ce ar duce la crearea unei zone autonome 
în nordul Caucazului, dezvoltată economic, 
însă aflată sub controlul strategic total al 
Rusiei şi orientată eurasiatic. Reîmpărţirea 
generală a Caucazului de Nord ar putea să 
rezolve şi problema osetină, deoarece noile 
structuri etnice (de exemplu Osetia unită) 
şi-ar pierde sensul de formaţiuni naţional-sta-
tale, căpătând unul pur etnic şi cultural, ling-
vistic şi religios. Totodată, urmând aceeaşi 
logică este important de a lega Abhazia 
direct de Rusia. Armenia serveşte ca bază 
strategică de cea mai mare importanţă 
pentru prevenirea expansiunii turceşti la nord 
şi est, respectiv în regiunile lumii turanice 
din Asia Centrală, fiind, totodată, extrem de 
preţioasă ca aliat în efortul de creare a unui 
coridor de uscat care ar traversa tot Cauca-
zul şi care ar lega Armenia cu „Triunghiul 
Khazar”. Totodată, Armenia, bazându-se pe 
apropierea etnică şi istorică de Iran, ar putea 
fi una din principalele verigi în crearea axei 
Moscova-Erevan-Teheran.

Interesul crescând al SUA şi al ţărilor 
occidentale pentru zona Mării Caspice a 
generat nervozitate la Moscova şi proteste 
din partea Rusiei, cu privire la intervenţia în 
sfera sa de influenţă. Interesele americane 
au prins contur de-a lungul axei geopolitice 
Marea Caspică-Marea Neagră-Marea 

Mediterană, pe direcţia dinspre vest spre 
est, iar Zbigniew Brzezinski consideră 
această regiune drept axul geopolitic 
mondial, astfel încât cel care va domina 
această axă, şi, mai apoi, Eurasia, va 
avea influenţa decisivă asupra a două din 
cele mai bogate trei regiuni mondiale. Pe 
măsură ce eterne şi discrete alianţe se 
revigorează, geopoliticienii atlantişti, care 
intuiesc foarte bine pericolul strategic al 
unei alianţe ruso-europene, cu precădere 
cea ruso-germană, încearcă să instituie un 
„cordon sanitar” format din câteva state 
limitrofe duşmane, atât vecinului din est cât 
şi celui din vest, şi legate direct de polul 
atlantic. Analiştii politici şi geopoliticienii ruşi 
apreciază că, în momentul de faţă, Europa 
nu are o geopolitică şi o voinţă geografică 
proprie, iar funcţiile ei se reduc la faptul că 
ea serveşte drept bază auxiliară a SUA 
în Eurasia şi loc pentru cel mai verosimil 
conflict cu Eurasia, ceea ce impune ca liderii 
politici ai Federaţiei Ruse să participe, ba 
chiar să genereze, o reorganizare a spaţiului 
european care ar face din acest sector 
geopolitic un aliat strategic al Moscovei, 
păstrându-i suveranitatea, autonomia şi 
autarhia. Scopul geopolitic al Federaţiei 
Ruse este de a scoate Europa de sub 
controlul SUA (NATO), de-a contribui la 
unificarea ei şi de a consolida legăturile 
de integrare cu Europa Centrală sub 
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semnul axei Moscova-Berlin, axa de 
bază a politicii externe ruse. Din punct de 
vedere militar, UE nu va fi pentru încă mult 
timp, fără sprijinul SUA, un pericol serios, iar 
cooperarea economică cu o Europă neutră 
poate să rezolve majoritatea problemelor 
tehnologice ale Rusiei şi Asiei în schimbul 
resurselor şi al parteneriatului strategic. 
Evoluţiile din arena relaţiilor internaţionale 
ale Rusiei par să confirme într-o proporţie 
foarte mare aceste principii de acţiune 
geopolitică care nu mai par, astfel, doar nişte 
simple teorii. În concepţia geopoliticienilor 
ruşi, îmbrăţişată şi de către noii lideri de la 
Kremlin, „Noul Imperiu Rus” trebuie să se 
nască nu printr-o evoluţie social-politică ci 
printr-o revoluţie geopolitică. Geopoliticenii 
ruşi apreciază că „Noul Imperiu Rus”, 
născut de data aceasta conform logicii 
geopolitice, trebuie să fie superior din 
punct de vedere strategic şi spaţial, faţă 

de fosta URSS, eurasiatic, continental, iar 
în perspectivă mondial. Implicându-se 
în asigurarea securităţii energetice a UE, 
Federaţia Rusă contribuie la erodarea 
statutului geopolitic al SUA precum şi a 
securităţii sale energetice, în condiţiile 
în care 70% din petrolul consumat de 
către piaţa americană va fi importat, 
până în 2025, dacă actualele tendinţe 
de consum vor continua. Totodată, 
reducerea importurilor de petrol ale 
SUA reprezintă un motiv de îngrijorare 
pentru autorităţile din Federaţia Rusă 
deoarece restrângerea importurilor 
şi a consumului de petrol pe piaţa 
americană va influenţa preţul barilului 
de petrol pe piaţa mondială şi va înlătura 
o posibilă pârghie de influenţare a unei 
anumite atitudini a Administraţiei de la 
Casa Albă faţă de Rusia. În condiţiile în 
care NATO controlează prin intermediul 
Turciei strâmtorile Bosfor şi Dardanele, 
iar Marea Neagră nu înlocuieşte ieşirea 
Federaţiei Ruse la „mările calde”, apariţia 
unor noi actori geopolitici, respectiv Ucraina 
şi Georgia (reunificată şi suverană), şi 

integrarea lor în comunitatea euro-atlantică, 
reprezintă un pericol major pentru planurile 
Federaţiei Ruse de a controla Eurasia. 
Având în vedere că o simplă integrare 
a Moscovei şi Kievului este imposibilă 
şi nu se va crea, astfel, un sistem 
geopolitic stabil, chiar dacă aceasta se 
va întâmpla în pofida oricăror dificultăţi 
obiective, geopoliticienii ruşi sunt de 
părere că Moscova trebuie să se implice 
activ în refacerea spaţiului ucrainean 
conform singurului model geopolitic 
logic şi firesc. Divizarea Ucrainei va 
permite, în perspectivă, reunificarea 
părţilor de Est ale Ucrainei cu Federaţia 
Rusă ceea ce va transforma Rusia într-o 
mare putere navală care va domina 
Marea Neagră. Totodată, prezenţa unor 
importante categorii de tehnică militară 
şi trupe ruseşti în spaţiul caucazian, 
precum şi continua lor sporire în ciuda 

prevederilor CFE, confirmă faptul că, în 
adoptarea celor mai importante decizii 
geopolitice şi geostrategice, specificul 
armamentului unei sau altei ţări este mai 
convingător decât declaraţiile oficiale 
şi neoficiale ale diplomaţilor şi liderilor 
politici. Controversele născute în cadrul 
NATO ca urmare a eforturilor făcute pentru 
crearea unui Cartier General European, în 
perspectiva unei viitoare armate europene 
şi a unei politici externe şi de securitate 
comune, ofensiva diplomaţiei ruse în spaţiul 
CSI, în conformitate cu „Doctrina Putin”, 
precum şi noua doctrină militară a Federaţiei 
Ruse, care consideră amestecul altor state 
sau grupări în afacerile interne ale Federaţiei 
Ruse ca fiind „noua ameninţare la adresa 
securităţii ţării”, ne îndeamnă să credem 
că se reactualizează o serie de vechi şi 
discrete alianţe, precum cea ruso-germană, 
ce au obiectiv sprijinirea Rusiei în obţinerea 
de hotare maritime în Occident ceea ce 
este imperativul strategic al dezvoltării 
geopolitice a Eurasiei în condiţiile în care 
se desfăşoară un uriaş efort de cucerire, de 
către SUA, a „bordurei maritime” a Eurasiei, 

respectiv a „Rimland”-ului. Rusia a anunţat 
un nou concept al securităţii sale naţionale, 
prin care face posibilă recurgerea la armele 
nucleare nu numai în cazuri extreme. Prima 
prezentare publică a noii doctrine a avut loc la 
2 octombrie 2003 în faţa activului de comandă 
al Armatei ruse şi a cuprins o întreagă pleiadă 
de teme de la dreptul de intervenţie, în 
special în spaţiul post sovietic sub diverse 
pretexte (protejarea ruşilor din „vecinătatea 
apropiată”, protejarea conductelor de petrol 
şi gaze, menţinerea accesului Moscovei în 
spaţii de interes), până la adoptarea unei 
strategii a loviturilor preventive, după 
model american, precum şi reconsiderarea 
posibilităţilor utilizării arsenalului nuclear 
din epoca sovietică. Prin noua sa doctrină 
militară, Rusia optează ferm pentru o lume 
multipolară, în care există puteri regionale, 
respingând modelul unei lumi unipolare, 
dominată de SUA. Consolidarea puterii 
prezidenţiale ruse şi restabilirea economică 
a Rusiei, acordarea statutului de „economie 
de piaţă“ de către SUA şi UE, cordialele 
relaţii politico-economice cu Uniunea 
Europeană şi existenţa noului Consiliu NATO-
Rusia ne îndreptăţesc să afirmăm că Rusia 
experimentează cu succes o „a treia cale”, 
în drumul spre constituirea „Noului Imperiu 
Rus” („Noua Rusie”), fără a renunţa 
la obiectivele de politică externă ale 
Imperiului Romanovilor. Între convingerea 
lui Brzezinski („O Rusie imperială nu ar putea 
fi o Rusie democratică”) şi cea a lui Kerenski 
(„Rusia va deveni o ţară democratică”) se 
află Rusia lui Vladimir Putin ale cărei evoluţii, 
în arena relaţiilor economice şi politice 
internaţionale, sunt surprinzătoare astfel încât 
„necunoscuta rusă” rămâne, la acest început 
de mileniu, la fel de tainică precum a fost de 
atâtea ori în decursul istoriei. „Sigur că Rusia 
e o ţară mare, care dispune de un potenţial 
de resurse naturale şi intelectuale enorm. 
De aceea, propun să avem totuşi încredere 
că vom ieşi din criză. Singura problemă este 
însă de timp şi de preţ”, pronostica politologul 
Gheorghi Arbatov. 

Cât va mai dura, oare, această criză 
şi cum va arăta lumea după ce Rusia 
va ieşi din ea? Răspunsul la această 
întrebare se dovedeşte a fi esenţial în dorinţa 
de a afla dacă lumea secolului XXI va fi 
unipolară sau multipolară, şi care va fi rolul 
Rusiei şi al ruşilor în ea. Conflictul militar 
ruso-georgian declanşat la 8 august 2008 
pare să fie începutul unei reveniri în forţă a 
Federaţiei Ruse în efortul ei de a-şi proteja 
spaţiile geopolitice de interes şi influenţă. 
Înlăturarea Rusiei, ca prezenţă militară 
directă şi influenţă politică, din zona caspică, 
în favoarea celorlalţi actori geostrategici, 
combinată cu integrarea Georgiei în NATO, 
precum şi pierderea „marelui joc petrolier” 
din Caspica, se transformă într-un pericol de 
moarte pentru existenţa şi viitorul Federaţiei 
Ruse. Noii stăpâni ai zonei ar putea să 
încurajeze „pluralismul geopolitic” pe teritoriul 
Rusiei împreună cu renaşterea Islamului 
astfel încât Rusia ar putea deveni, cum a 
afirmat Zbigniew Brzezinski, „o ţară de prisos 
pe harta lumii”. Kremlinul nu va permite 
niciodată acest lucru, indiferent de preţ.

Desfăşurare de forţe la Ziua Marinei Române 2008. În prim plan, navele purtătoare de rachete.
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Înainte de a ne pune întrebarea ce 
consecinţe a avut conflictul din Georgia 
din luna august a.c. asupra Balcanilor de 
vest, probabil că ar trebui să ne punem 
întrebarea dacă nu cumva evoluţiile din 
zona Balcanilor de vest din ultimii doi ani 
nu au contribuit la declanşarea conflictului 
din Georgia.

Deja din anul 2006 analiştii au averti-
zat că independenţa Muntenegrului poate 
deschide o „cutie a Pandorei” pentru alte 
regiuni cu potenţial secesionist atât din 
zona Balcanilor, cât şi din alte colţuri ale 
lumii, mişcările separatiste din Oseţia de 
sud şi Abhazia fiind menţionate în mod 
special. 

Cu toate că Muntenegru a repre-
zentat o problemă mult mai mică, Kosovo 
a fost următoarea iniţiativă din regiune pe 
calea independenţei. La momentul procla-
mării unilaterale a independenţei provinciei 
Kosovo, Rusia a avertizat că acest lucru 
poate atrage după sine independenţa 
Abhaziei şi Oseţiei de sud, deşi UE şi SUA 
negau cu tărie conceptul de „precedent”.

În ceea ce priveşte Georgia, Rusia a 
demonstrat o atitudine foarte pragmatică 

în favoarea propriilor interese, deşi cu doar 
puţin timp în urmă se opusese ferm inde-
pendenţei provinciei Kosovo stând alături 
de aliatul său tradiţional, Serbia. Astfel, 
Rusia a aplicat în Georgia exact reversul 
a ceea ce a pledat faţă de Kosovo, lăsând 
practic Serbia, care şi-a pus toate speran-
ţele în sprijinul Moscovei, fără argumente 
în faţa comunităţii internaţionale. Moscova 
a preluat în Georgia, extrem de punctual, 
viziunea occidentală în favoarea Kosovo, 
precum şi argumentaţia folosită de NATO 
în 1999 contra Serbiei aplicând-o în relaţia 
cu Tbilisi. 

În oglindă însă, faţă de Kosovo care 
totuşi s-a bucurat de o largă recunoaştere 
internaţională, Oseţia de sud şi Abhazia 
nu au reuşit să fie recunoscute pe lângă 
Rusia decât de Nicaragua, iar statutul lor 
de „protectorat” al Moscovei a devenit 
o certitudine. În acelaşi timp speranţele 
Georgiei de a-şi recâştiga influenţa asupra 
acestor teritorii, care tehnic sunt parte din 
statul georgian, sunt infime. 

Efectele conflictului din Georgia 
asupra Balcanilor de vest pot fi rezumate 
astfel: Kosovo va rămâne pentru multă 
vreme de acum încolo o problemă deschisă 
la nivel regional şi internaţional pentru că 
deşi independenţa sa a fost recunoscută 
de SUA şi majoritatea statelor puternice 
din UE, nu a întrunit unanimitate şi nu are 

cum să obţină consens în Consiliul de 
Securitate al ONU; în Bosnia-Herzegovina 
(BiH) care e divizată în urma Acordurilor 
de la Dayton în două entităţi (Republica 
Srpska şi Federaţia croato-musulmană) 
nu exista nici un dubiu că sârbii bosniaci 
ţin cu tărie ca această separaţie să se 
menţină, iar dacă oportunitatea se va ivi, 
nu vor ezita chiar să se rupă de BiH. Toate 
acestea în vreme ce musulmanii bosniaci 
cer abolirea entităţii sârbe având ca prin-
cipale argumente faptul că a fost creată 
în urma unui genocid şi subliniind nevoia 
actuală de întărire a instituţiilor centrale 
ale statului. Liderii sârbi-bosniaci spun 
însă că orice pas în această direcţie va 
declanşa automat un referendum pentru 
indepenenţa Republicii Srspska.

După cum se vede, comunitatea 
internaţională are în Balcanii de vest, 
acum poate mai mult şi datorită conflictului 
din Georgia, două cazuri deshise a căror 
rezolvare definitivă ar necesita proceduri de 
legislaţie internaţională foarte complicate. 

Opinia generală a analiştilor este 
că o continuare a reformelor şi un proces 
susţinut spre integrarea europeană şi euro-
atlantică a Balcanilor de vest sunt garanţiile 
care pot contribui la menţinerea stabilităţii 
în regiune, chiar dacă rezolvarea concretă 
a acestor cazuri va necesita mulţi ani de 
acum înainte. 

Redistribuirea rela]iilor Redistribuirea rela]iilor 
din zona Balcanilor de vest din zona Balcanilor de vest 
dup\ conflictul din Georgiadup\ conflictul din Georgia
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Dr. Oana-Cristina POPA
Ambasador extraordinar 
şi plenipotenţiar al României 
în Republica Croaţia



Instruc]ieInstruc]ie

LITORAL 08,
la bordul fregatei „M\r\şeşti“ 

Forţele Navale Române au organizat şi desfăşurat în perioada Forţele Navale Române au organizat şi desfăşurat în perioada 
15–20 septembrie, în zona maritimă de responsabilitate, 15–20 septembrie, în zona maritimă de responsabilitate, 
exerciţiul real cu executarea unor misiuni specifice de foc, exerciţiul real cu executarea unor misiuni specifice de foc, 
LITORAL 08. Exerciţiul a fost organizat de Componenta LITORAL 08. Exerciţiul a fost organizat de Componenta 
Operaţională Navală şi a avut ca scop perfecţionarea Operaţională Navală şi a avut ca scop perfecţionarea 
structurilor participante în planificarea şi conducerea structurilor participante în planificarea şi conducerea 
acţiunilor reale, pe mare şi pe uscat. În cadrul exerciţiului au acţiunilor reale, pe mare şi pe uscat. În cadrul exerciţiului au 
fost implicate 25 de nave şi aproximativ 2400 de militari.fost implicate 25 de nave şi aproximativ 2400 de militari.

Text şi foto: Text şi foto: Olivia BUCIOACĂOlivia BUCIOACĂ
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Between September 15th and September 20th  The 
Romanian Navy organized and ran an exercise with specific fire 
missions, in maritime responsibility zoen, called LITORAL 08.The 
exercise was organized by the Naval Operational Component, 
and aimed at improving the participant structures’ activity 
referring to planning and leading real actions, on land and at 
sea. 25 shipsand 2400miliatry people took part. The LITORAL 
08 exercise started aboard Mărăşeşti ship, the flag ship of the 
Fregate Flotilla, with real sea exercise and anti submarine fire 
missions exercise: launching the self-explosion reactive bombs 
at different depth levels aimed at the attack of the submerged 
submarine.  The activities went on with  day –time and night 
– time artilery fires, of all  on board calibres: firing against 
surface  targets  with artilery installations of 30mm and 76,2 
mm, and also STRELA short – range anticraft firing missiles, 
all these  done by Mărăşeşti ship, and Regina Maria fregate, as 
well as by the School Ship and Logistic Support for fregates, 
Constanţa. Within the exercise LITORAL 08 there also were 
other training activities which ship crews have every time they 
go at sea: evolution and maneuvering exercises, monitoring and 
aviation rejecting exercises, exercises of commercial maritime 
traffic, air target data transmitting exercises and  light signalling  
messages, as well as commnication exercises. Despite  the 
unfavourable hydro-meteo conditions,  the activities went on 
well, making the exercise a complex and complete success of 
the navy forces operational capacity. 

Desfăşurarea forţelor pe mare    

Exerciţiul LITORAL 08, a debutat 
la bordul fregatei Mărăşeşti, nava 
comandant a Flotilei de Fregate, cu 
activităţile reale pe mare, executarea 
misiunilor de foc antisubmarin: lansarea 
bombelor reactive cu autoexplozie 
pe di fer i te nivele de adânc ime, 
destinate atacului submarinului aflat în 
imersiune. Căpitan-comandorul Bogdan 
Dumitrescu, comandantul secund al 
fregatei Mărăşeşti: „Am început bine ca 
navă comandant a tuturor forţelor ieşite 
pe mare şi chiar în prima zi am executat 
un exerciţiu de luptă antisubmarin. Ziua 
trebuia să se încheie cu un exerciţiu de 
lansare a torpilelor antisubmarin într-un 
raion de larg, dar din păcate vremea, 
condiţiile hidro-meteorologice grele, din 
perioada echinocţiului nu ne-au permis 
acest lucru. Marea în raionul Mangalia 
5 unde trebuia să executăm aceste 
activităţi a fost 3 spre 4 şi din păcate 
a trebuit să ne întoarcem în raionul de 
ancoraj. Ne-am oprit pentru o perioadă 
de timp destul de scurtă şi ne-am reluat 
activităţile imediat cum vremea ne-a 
permis.” Din cauza condiţiilor hidro-
meteorologice nefavorabile, hulă şi o 
mare de gradul 3 spre 4, activităţile din 
ziua de 15 septembrie au fost anulate 
şi reluate miercuri 17 septembrie, cu 
tragerile de artilerie, pe timp de zi şi 
pe timp de noapte cu toate calibrele 
existente la bord: tragerea împotriva 

ţintelor de la suprafaţă cu instalaţiile 
artileristice calibru 30 mm şi 76,2 mm şi 
tragerea antiaeriană cu rachete cu rază 
scurtă de acţiune STRELA executate 
de fregata Mărăşeşti, fregata Regina 
Maria şi Nava Şcoală şi de Suport 
Logistic pentru fregate Constanţa. O 
dată începute tragerile de artilerie s-au 
succedat cu rapiditate, 80 de lovituri 
cu tunul de 30 mm şi 22 de lovituri 
cu fiecare tun de 76,2 mm, toate...în 
câteva secunde. Comandorul Alexandru 
Mârşu, comandantul Flotilei 56 Fregate: 
„Echipajul şi-a desfăşurat activitatea 
în bune condiţii, toate activităţile au 
fost pregătite din timp, s-au făcut 
antrenamente încă dinaintea începerii 
acestui exerciţiu, bineînţeles secvenţial, 
urmând ca activitatea pe de-a întregul 
să se desfăşoare în cadrul ieşirii pe 
mare; nu au fost probleme de echipaj. 
Chiar dacă condiţiile meteo au fost 
dure, ele s-au constituit într-un examen 
pentru echipajele navelor, care au dat 
dovadă de un bun profesionalism şi 
o pregătire marinărească aducând în 
siguranţă navele în locurile de dislocare 
permanente.” Locotenent-comandorul 
Milu Zaharia, şeful serviciului navigaţie: 
„Fregata «Mărăşeşti» s-a întors cu bine 
din largul Mării Negre. S-au îndeplinit 
toate exerciţiile planificate şi ordonate 
de către eşalon, cu calificative bune 
şi foarte bune. A fost un antrenament 
bun pentru noi, pentru echipaj, şi un 
bun prilej pentru verificarea tehnicii 

noi adoptată la bordul navei. Tragerile 
de artilerie s-au executat foarte bine, 
am beneficiat de ţintele tomato-killer 
de la bordul fregatei «Mărăşeşti» şi o 
altă ţintă plutitoare de la bordul fregatei 
«Regina Maria». Efectul la ţintă a fost cel 
scontat, nu s-a atins ţinta, dar nu acesta 
trebuie să fie rezultatul, ci pur şi simplu 
împrăştierea loviturilor pe o suprafaţă 
cât mai mică şi foc concentrat în direcţia 
ţintei. Rezultatele au fost bune. Este 
bine atunci când ne întoarcem cu bine 
de pe mare, când nu avem incidente 
sau accidente la bord şi când echipajul 
lucrează ca o echipă.”

Din păcate lansarea torpi lei 
anitisubmarin, nu a putut fi executată 
din cauza factorilor meteorologici care 
nu au oferit în raionul Mangalia, undeva 
la 60 de mile de coasta românească, 
condiţiile necesare recuperării în condiţii 
maxime de siguranţă pentru grupul de 
scafandri a torpilei lansate. Comandorul 
Adrian Iordache, şeful de stat major 
la Flotila 56 Fregate: „Lansarea de 
torpile nu a mai avut loc, nu neapărat 
din cauza condiţiilor nefavorabile, nava 
era capabilă să-şi execute misiunea; 
problema s-a pus în cazul for ţelor 
de asigurare, care erau reprezentate 
de nave mai mici şi condiţiile meteo 
le puteau pune în pericol. Lansarea 
de torpile se va executa la o dată 
ulterioară.”

O activitate intensă s-a derulat şi 
în punctul de comandă al exerciţiului, 

Photo: Night firing  
aboard Mărăşeşti fregate. 
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pentru că pe mare, la bordul fregatei 
Mărăşeşti s-a constituit şi punctul de 
comandă ambarcat al Flotilei 56 Fregate 
pentru conducerea activităţ ilor din 
cadrul exerciţiului LITORAL 2008. S-au 
desfăşurat activităţi de stat major pentru 
conducerea forţelor fictive din cadrul 
exerciţiului şi a activităţilor reale ale 
navelor din subordinea Flotilei. Din cadrul 
exerciţiului LITORAL 08 nu au lipsit nici 
celelalte antrenamente pe care echipajele 
navelor le efectuează la fiecare ieşire pe 
mare: exerciţii de manevre şi evoluţii, 
exerciţii de monitorizare şi respingere 
a atacului aviaţiei, de monitorizare a 
traficului maritim comercial, exerciţii de 
transmitere a datelor despre ţinte aeriene 
şi a mesajelor prin semnale luminoase, 
precum şi exerciţii de comunicaţii. 

În fiecare an în a doua jumătate a 
lunii septembrie, Forţele Navale Române 
participă la acest exerciţiul naţional 
complex cu trageri de luptă. Care ar fi 
diferenţa dintre exerciţiul LITORAL de 
anul acesta şi exerciţiile din anii trecuţi 
şi în ce constă elementul de noutate, am 
aflat de la căpitan-comandorul Bogdan 
Dumitrescu: „De la an la an, exerciţiul 
este din ce în ce mai complex, pentru 
că scenariile sunt făcute mai bine, avem 
ocazia să ne antrenăm şi să executăm 
trageri de foc cu toate categoriile de 
armament în condiţii din ce în ce mai 
grele. Lucru care ne satisface orgoliile 
pentru că ne pregătim foarte mult pentru 
acest exerciţiu. Sper ca şi LITORAL 08 
să fie un succes ca şi până acum, dar 
cu vremea nu ne punem...”

Deşi condiţiile meteo au pus în 
dificultate desfăşurarea activităţilor pe 
mare, acestea s-au finalizat în condiţii 

maxime de siguranţă, exerciţiul LITORAL 
08 reprezentând o evaluare complexă 
şi completă a capacităţii operaţionale a 
forţelor din subordinea Flotei.

Comunicaţii de nivel înalt

Exerciţiul LITORAL 08 a fost 
organizat astfel încât cu o parte din 
sistemul de comunicaţii şi transmisiuni 
s-a furnizat un cadru tactic pentru 
activităţile fictive, activităţi care au 
furnizat mai departe cadrul tactic 
pentru aplicaţiile reale. Comunicaţiile 
au fost structurate astfel în două 
păr ţi: o parte a asigurat un fel de 
mascare a activităţilor şi în acelaşi 
timp asigurarea cadrului tactic, iar 
a doua parte a asigurat conducerea 
acţiunilor reale pe mare. În legătură cu 
funcţionarea comunicaţiilor la aplicaţia 
LITORAL 08, locotenent-comandorul 
Ion Gheorghiescu, care a lucrat la 
fregata Mărăşeşti din anul 2000 până 
în 2008, când a fost numit pe funcţia 
de şef al comunicaţiilor la Flotila 56 
Fregate, ne-a declarat „Transmisioniştii 
s-au descurcat foarte bine, pe ei nu 
îi prea afectează condiţiile meteo. 
Sunt într-adevăr anumite probleme 
de propagare pe vreme rea, dar nu 
a existat nici măcar un minut fără 
să nu am legătura radio cu eşalonul 
superior şi cu navele din subordine. Ba 
dimpotrivă, o perioadă de aproximativ 
şase ore, din cauza unor probleme 
tehnice, Flotila 56 Fregate a condus 
direct acţiunile reale pe mare, deci a 
preluat atribuţiunile eşalonului superior. 
Toţi operatorii radio, indiferent de grad 
şi funcţie, sunt nişte oameni excelenţi, 

dedicaţi meseriei pe care o practică. 
La acest exerciţiu au participat şi patru 
operatori radio, SGV, de la Batalionul 110 
Transmisiuni. A fost prima ieşire pe mare 
pentru ei, marea a fost destul de agitată..., 
dar cred că le-a plăcut şi a fost o primă 
experienţă interesantă pentru ei.”    

Sistemul de comunicaţii al fregatei 
Mărăşeşti, un proiect 1999, instalat 
la bordul navei din 2000, este un 
sistem complex şi modern. Locotenent-
comandorul Ion Gheorghiescu: „Sistemul 
de comunicaţii de la «Mărăşeşti» l-am 
luat de la zero. Aş spune că am participat 
direct la instalarea fiecărui cablu, fiecărui 
difuzor, fiecărei staţii şi îl cunosc destul de 
bine. Am avut ocazia să primesc vizite, 
să văd alte nave străine, la fel cum alţi 
operatori radio au vizitat sistemul nostru 
de comunicaţii şi au rămas impresionaţi. 
Chiar dacă au trecut totuşi 8 ani, eu spun 
că este cel mai modern şi cel mai complet. 
Este un sistem compatibil NATO.” 

CFMA la bordul 
fregatei Mărăşeşti

Fregata Mărăşeşti s-a aflat în anul 
2007 în şantierul naval Constanţa pentru 
modernizări şi reparaţii curente. În acelaşi 
timp tot în cursul anului 2007 fregata 
Mărăşeşti a fost dotată cu un sistem de 
comandă şi control performant (CFMA). 
Pentru prima dată, la exerciţiul LITORAL 
08, a putut fi pus în aplicare şi sistemul 
de comandă-control al fregatei Mărăşeşti, 
un sistem computerizat, nou achiziţionat, 
de unde s-au condus activităţile reale 
pe mare, s-au executat trageri de înaltă 
precizie şi care a avut o contribuţie majoră 
în instruirea echipajului. Sistemul de 

Utilizarea sistemului de comandă şi control în conducerea activităţilor reale pe mare.  Instantaneu din punctul de comandă ambarcat al Flotilei de Fregate constituit 
la bordul fregatei Mărăşeşti.
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comandă şi control nou adoptat la bord, 
este un sistem ultramodern care face 
managementul informaţiilor primite de la 
aproximativ 80% din senzorii de la bord, 
informaţii despre ţintele de suprafaţă, 
navale şi aeriene şi ţintele submarine. 
Sistemul de comandă şi control oferă 
ofiţerilor tactici posibilităţi pentru găsirea 
soluţiilor de angajare, de monitorizare 
a situaţiei din raion, permite transferul 
acestor date şi celorlalte nave care 
dispun de un sistem de comunicaţii, de 
transmisii de date în reţea, astfel încât, 
situaţia tactică din zonă se măreşte 
apreciabil şi uşurează munca acestora. 
Comandorul Adrian Iordache: „Perioada 
de şantier în care nava «Mărăşeşti» 
s-a aflat la sfârşitul anului 2007, a fost 
o perioadă de mentenanţă care se face 
periodic la toate navele civile şi militare. 
Instalarea sistemul de comandă-control 
s-a făcut în afara programului de 
mentenanţă, în cadrul unui program 
de modernizare a navei şi în general 
al flotei Forţelor Navale, program care 
trebuie să se încheie în acest an. Acest 
sistem de comandă-control este un 
sistem computerizat, care este cuplat 
cu senzorii navei şi care dă posibilitatea 
micşorării vitezei de reacţie la minim 
în luarea deciziei. Este un sistem care 
dă posibilitatea, de asemenea, să poţi 
conduce acţiuni militare pentru o grupare 
de nave, deci este ceea ce trebuie 
pentru o navă comandant.” Căpitan-
comandorul Bogdan Dumitrescu: „De 
aici practic s-a condus tot ce înseamnă 
activităţi reale pe mare. Suntem foarte 
mulţumiţi şi mândri că la bordul navei 
noastre se află, din punctul meu de 
vedere, cel mai performant sistem de 
comandă şi control din Forţele Navale, 
la ora actuală.”

Schimbare de echipaj
A fost odată...

După LITORAL 08, pentru căpitan-
comandorul Bogdan Dumitrescu, 
comandantul secund şi locotenent-
comandorul Milu Zaharia, şeful serviciului 
navigaţie, urmează doi ani de studii, 
exerciţiul LITORAL 08 reprezentând 
încheierea unei etape din cariera celor 
doi ofiţeri la bordul fregatei Mărăşeşti. 
Începând cu 1 octombrie, alături de mai 
mulţi ofiţeri de la fregatele Regina Maria 
şi Regele Ferdinand şi comandantul 

Comandorul Adrian Iordache, şef de Stat Major la Flotila 
de Fregate, fostul comandant al fregatei Mărăşeşti.

Navei Şcoală şi de suport logistic pentru 
fregate Constanţa, vor urma cursurile 
masteratului organizat la Universitatea 
Naţională de Apărare, Carol I, Bucureşti. 
Locotenent-comandorul Milu Zaharia: 
„Acest masterat este necesar pentru 
trecerea în cariera militară, din postura 
de ofiţer 3 în postura de ofiţer 2, aşa 
cum este titularizat la NATO, nivel la 
care se trece imediat după absolvirea 
masteratului. Este un domeniu specializat 
în Forţele Navale, se urmează cursuri de 
securitate naţională, politică externă, 
artă şi ştiinţă militară, se pregătesc 

ofiţerii pentru a încadra state majore la 
nivel tactic operativ şi chiar strategic.” 

Şi pentru că tot am vorbit despre 
schimbările care au loc la bordul fregatei 
Mărăşeşti, în rândul echipajul, am stat 
de vorbă cu fostul comandant al navei, 
comandorul Adrian Iordache, acum şef 
de stat major la Flotila 56 Fregate:

„Am venit pe fregata «Mărăşeşti» 
în anul 2003, încadrând funcţia de 
comandant secund, iar din vara anului 
2005, funcţia de comandant al navei. 
Această perioadă de trei ani în care am 
fost la comanda navei, a fost deosebit 
de fructuoasă pentru mine personal, 
ca ofiţer de marină. În perioada în care 
am exercitat comanda navei, fregata 
«Mărăşeşti» a avut misiuni atât naţionale 
cât şi internaţionale. Dintre misiunile 
internaţ ionale trebuie să amintesc 
misiunea BLACKSEAFOR în care 
fregata «Mărăşeşti» a avut comanda 
grupării şi în care şi-a afirmat încă o 
dată capacitatea de a conduce atât 

nava cât şi o grupare de nave. Fregata 
«Mărăşeşti» a participat la numeroase 
misiuni naţionale în care s-au executat 
lansări de rachete, lansări de torpile, 
trageri de artilerie cu toate calibrele, 
rezultatele obţinute fiind deosebite. Un 
moment deosebit pentru întreg echipajul, 
dar şi pentru mine personal a fost anul 
trecut când de Ziua Marinei nava a 
fost decorată de către preşedintele 
României, cu medalia Virtutea maritimă 
în rang de cavaler, un moment deosebit 
de emoţionant pentru întreg echipajul 
navei. Perioada cât am fost la comanda 
navei a reprezentat o perioadă cu enorm 
de multe satisfacţii profesionale, dar în 
acelaşi timp şi o etapă în cariera mea 
militară. Din punct de vedere sufleteşte 
plec cu părere de rău că nu mai am 
comanda unei nave, dar în acelaşi timp 
cu satisfacţii profesionale fiind numit 
în noua funcţie de şef de stat major al 
Flotilei de Fregate. Este o nouă etapă 
în cariera mea militară, o carieră de 
ofiţer de comandă, în care am trecut 
de la etapa unitate de nave la etapa de 
mare unitate. Este o funcţie care mă 
onorează şi pe care mă străduiesc să 
o îndeplinesc cu succes. O concluzie? 
Navele Forţelor Navale sunt capabile 
să îndeplinească acţiuni militare şi de 
luptă aproape în toate condiţiile meteo, 
deoarece condiţ i i le meteo în care 
s-a desfăşurat anul acesta exerciţiul 
au fost total nefavorabile. Cu toate 
acestea s-au executat lansările de 
bombe antisubmarin şi toate tragerile 
de artilerie. A fost un succes. În primul 
rând trebuie să menţionez că toate 
aceste rezultate foarte bune cu care 
s-a încheiat exerciţiul LITORAL 08, 
se datorează atât celor care planifică 
exerciţiile cât şi celor care le execută. 
Referitor la fregata «Mărăşeşti», vreau 
să mulţumesc echipajului pentru efortul 
foarte mare depus, pentru pregătirea 
aplicaţiei şi execuţiei. Faptul că pe 
condiţii meteo potrivnice, echipajul şi-a 
îndeplinit sarcinile în mod exemplar, cu 
rezultate foarte bune, faptul că aceste 
exerciţii s-au desfăşurat pe o mare foarte 
rea, au mărit coeziunea echipajului, 
coeziune care contează enorm de 
mult în îndeplinirea misiunilor, mai ales 
în condiţiile în care echipajul navei 
«Mărăşeşti» este în schimbare. Este o 
schimbare firească, oamenii trebuie să 
promoveze, iar cei care vin trebuie să 
înveţe din experienţa celorlalţi.”    



Nava logistică pentru scafandriNava logistică pentru scafandri
„MIDIA“ (283)„MIDIA“ (283)

Fo
to

: Ş
te

fa
n 

C
io

ca
n



Timp de două zile, pe 29 şi 30 
septembrie, la sfârşitul modulului 
instrucţiei operaţionale de bază, 
dragorul maritim Dimitrie Nicolescu 
a fost evaluat la cheu şi pe mare, 
de către o echipă de la Centrul 
de Instruire, Simulare şi Evaluare 
al Forţelor Navale (CISE). Pe 30 
septembrie, în cadrul evaluării 
pe mare, echipajul dragorului 
maritim Dimitrie Nicolescu, sub 
coordonarea specialiştiilor de la 
CISE, a desfăşurat o serie de 
exerciţii, cu un accent deosebit 
pe executarea misiunii de bază 
a navei, dragajul. S-au executat 
exerciţii de luptă împotriva aviaţiei 
inamice, exerciţii de stingere a 
incendiului şi astuparea găurilor de 
apă, iar reaprovizionarea pe mare şi 
remorcajul s-au desfăşurat în comun 
cu nava Midia. 

Locotenent-comandorul 
Ion Tatarici, comandantul navei: 
„Evaluarea a fost o experienţă pentru 
întregul echipaj. Pot spune că pentru 
mulţi dintre ei, a fost o noutate, o 
noutate care a constituit în acelaşi 
timp o oportunitate de a-şi verifica 
toate cunoştinţele teoretice şi de 
a le pune în practică, urmând ca 
evaluările celor de la CISE să ne 
confirme rezultatele care au fost 
scontate. Nu au fost exerciţii în care 
membrii echipajului să întâmpine 
dificultăţi datorită pregătirii teoretice 
şi practice. Ei au un bagaj de 
cunoştinţe care a fost pus în aplicare 
şi pe perioada întregului an, în cadrul 
exerciţiilor pe mare. 

Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Ştefan CIOCAN

Certificare pentru NUSRET 2008Certificare pentru NUSRET 2008

Dragorul maritim „Dimitrie Nicolescu“ Dragorul maritim „Dimitrie Nicolescu“ 
în „focul” evalu\riiîn „focul” evalu\rii

Au fost completări, bineînţeles, 
datorită specialiştilor de la CISE, 

care sperăm pe viitor să ne aducă 
la îndeplinirea scopului scontat şi în 
acelaşi timp la satisfacţii personale 

pentru fiecare membru al echipajului, 
fiind foarte bine stabilite regulile şi 

verificate conform NATO.”  

Programul de pregătire şi 
evaluare realizat de CISE a avut 
ca scop implementarea anumitor 

proceduri aplicate de toate forţele 
navale din statele membre NATO, 
aprecierea modului de pregătire a 
echipajului prin exerciţiile pe care 

le desfăşoară şi stabilirea unor 
calificative în vederea participării la 

misiuni naţionale şi internaţionale. 
O parte din aceste proceduri, vor 

fi aplicate de echipajul dragorul 
maritim Dimitrie Nicolescu în 

cadrul exerciţiului NUSRET 2008. 
Locotenent-comandorul Tănase 
Cocona, ofiţer 3 birou evaluare 
CISE: „Noutatea în pregătirea 
echipajului constă în modul de 

abordare a exerciţiilor. Noi încercăm 
să implementăm procedurile 

exact aşa cum ele sunt gândite şi 
aplicate de toate marinele statelor 

membre NATO. Ca urmare, 

marea majoritate a exerciţiilor se 
execută după proceduri conform 

standardelor NATO. Aprecierile sunt 
pozitive. Echipajul s-a descurcat 
la un nivel bun, chiar spre foarte 

bine. Dacă în exerciţiile pentru 
executarea de RAS, remorcaj şi 
dragaj deja există o continuitate, 

pot aprecia ca bune şi exerciţiile de 
luptă pentru menţinerea vitalităţii 

navei.” Locotenent-comandorul Ion 
Tatarici: „Colaborarea cu CISE a 
fost constructivă. S-au transmis 

toate informaţiile posibile din partea 
specialiştilor CISE, s-au repetat 
activităţile, intenţia lor fiind de a 

acoperi un training foarte bun şi de 
a ne ajuta foarte mult în executarea 

exerciţiilor pe mare, deoarece 
un examen este trecut pe mare 
atâta timp cât eşti bine pregătit. 

Acest program care se desfăşoară 
conform procedurilor standard NATO 

şi este bine venit, este ceva nou, 
în special pentru cei care termină 

şcolile militare.” La terminarea 
întregului modul operaţional, pe 10 
octombrie, a avut loc şi evaluarea 

finală, premergătoare misiunii 
internaţionale, pe baza căreia nava 
a fost certificată pentru executarea 

misiunilor naţionale şi internaţionale.
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Profilul de personalitate Profilul de personalitate 
al ofi]erului de marin\ militar\al ofi]erului de marin\ militar\

Pentru îndeplinirea sarcinilor şi 
atribuţiilor specifice profesiei militare 
la un standard ridicat de performanţă, 
este necesară realizarea unui profil 
personologic al militarului care să cuprindă 
cât mai fidel aptitudinile, atitudinile şi alte 
însuşiri personale ca atribute definitorii de 
personalitate necesare.

Demersul de elaborare a unui astfel 
de profil personologic prin cunoaşterea 
longitudinală, complementară cunoaşterii 
transversale care să exprime integrativ 
personalitatea, prezintă o importanţă 
deosebită mai ales în instituţiile militare 
de învăţământ ca instanţe cu grad înalt 
de formativitate. Elementele de profil 
personologic pot fi integrate începând 
cu datele obţinute despre studenţii 
militari din etapa selecţiei psihologice 
desfăşurate pentru admiterea în instituţiile 
de învăţământ militar, adăugând apoi, pe 
parcursul anilor de studiu, date din diferite 
secvenţe de cunoaştere şi momente 
existenţiale care vor oferi o imagine 
completă şi edificatoare asupra profilului 
personologic pe niveluri de formativitate 
(studenţi şi viitori ofiţeri), facilitând astfel, 

luarea celor mai bune decizii în actul de 
consiliere al comandanţilor acestora 
ca şi formarea superioară a ofiţerilor-
profesori.

Am putea adăuga că activitatea de 
cunoaştere psihologică a personalului 
militar se efectuează într-o perioadă 
în care se consideră că personalitatea 
este conturată şi stabilă ţinând cont 
de faptul că debutează la vârsta de 
18–19 ani, odată cu intrarea în instituţiile 
formatoare din învăţământ şi continuă 
până la dezangajarea profesională, 
respectiv la 55 ani. De asemenea, având 
în vedere că mediul militar este unul 
solicitant, considerăm ca fiind deosebit 
de importantă cunoaşterea psihologică 
la diferite paliere de vârstă astfel, pe de 
o parte, elementele de profil personologic 
să poată exprima mai nuanţat atributele 
de personalitate, iar, pe de altă parte, 
datorită diferitelor schimbări de sarcini, 
stresului cumulativ, misiunilor în teatrul 
de operaţii etc. să se poată preîntâmpina 
reacţii dezadaptative prin intervenţia 
psihologică pe temeiuri ştiinţifice.

Termenul de personologie, tratat de 
R. Doron şi Françoise Parot într-un veritabil 
microstudiu critic despre Personalitate, 
desemnează uneori, mai ales în psihologia 
clinică, conceptualizarea psihanalitică 
prin care se explică autonomia parţială 

a subiectului în sensul diferenţierii 
interne potrivit celor trei instanţe ale celei 
de-a doua topici freudiene (eu, sine şi 
supraeu). Psihologia copilului arată, de 
altfel, că se instituie progresiv o imitaţie 
a altora, pe de o parte şi un control de 
sine, pe de altă parte: „personalitatea 
nu ne apare ca o organizare de instanţe, 
ci ca o reţea de atitudini constituite în 
cursul şi în conectarea unor diverse 
comportamente” (P. Malrieu, 1967, p. 
321, în Doron , Françoise Parot, 2006). În 
acest fel este elaborată imaginea de sine 
de-a lungul conflictelor de socializare 
astfel că personalitatea are trei funcţii 
psihologice: controlul, identificarea şi 
investigaţia.

În ordinea de idei propusă de 
W. Mischel, a fost susţinută existenţa 
u n e i  d e t e r m i nă r i  s i t u a ţ i o n a l e 
a comportamentului potrivit căreia 
individul se conduce frecvent într-o 
manieră diferită, chiar opusă, în funcţie 
de cerinţele situaţionale. Adoptând o 
atitudine critică faţă de teoriile tradiţionale 
ale personalităţii, autorul afirmă că un 
comportament poate fi consecvent în 
timp, dar numai în situaţii similare. El 
remarcă faptul că, în situaţii variate, 
comportamentul se poate modifica 
şi, de aceea, consideră consecvenţa 
comportamentului în situaţii similare ca 

Psiholog dr. Carmen COJOCARU
Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa
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fiind o dovadă insuficientă în favoarea 
existenţei unor trăsături stabile ale 
personalităţii. Mai târziu, chiar şi W. 
Mischel s-a reorientat către o abordare 
interacţionistă concluzionând că disputa 
„răsături versus situaţii” ar trebui să 
ia în considerare ambele elemente; şi 
aceasta pentru că aceeaşi situaţie poate 
avea semnificaţii diferite pentru indivizi, 
rezultate din experienţele anterioare 
de învăţare. Din această perspectivă, 
variabilele personale au fost considerate o 
alternativă a trăsăturilor de personalitate, 
incluzând competenţa, speranţele şi 
valorile. Astfel, persoane diferite pot 
reacţiona diferit în cadrul aceleiaşi 
situaţii.

Lucrările cele mai recente, prin 
analize genetice şi sinteze conceptuale, 
se străduiesc să specifice ceea ce susţine 
mai curând psihologia decât biologia. 
La bază se află o funcţie de reglare 
organică înnăscută, supusă de timpuriu 
condiţionărilor externe şi devenită treptat 
autodeterminare.

Partea referitoare la ponderea 
factorilor genetici în determinarea 
personalităţii rămâne un subiect încă 
vag controversat datorită datelor puţine 
de care dispunem. Indiferent de poziţia 
ştiinţifică la care subscriu, majoritatea 
psihologilor au ajuns la consensul că 
nu pot fi partizanii predominanţei unui 
factor ci că există un echilibru dinamic 
sau o interacţiune dinamică „înnăscut-
dobândit” şi doar în anumite situaţii se 
poate constata prevalenţa primului asupra 
secundului sau invers.

I d e e a  p r e m e r g ă t o a r e  d e 
conceptualizare a termenului de profil 
(psihologic) tratat dintr-o perspectivă a 
psihometriei într-o manieră mult prea 
generală, considerată a fi un procedeu 
grafic într-un ansamblu complet de 
trăsături de personalitate condensând, la 
modul intuitiv, semnalmentele psihologice 
ale unui individ. Acest 
procedeu este folosit în 
testele de aptitudini şi în 
profilele de personalitate. 

Mai târziu, lucrurile 
s-au centrat pe profilul 
de personalitate ca fiind 
mai relevant pentru o 
mai bună cunoaştere. 
Profilul de personalitate 
este definit de D. Anzieu 
ca f i ind o procedură 
i n c o m p l e t ă  t o t u ş i 
cuprinzând o conversaţie 
c l i n i c ă ,  o b s e r v a ţ i e 
c o m p o r t a m e n t a l ă , 
teste de aptitudini şi de 
personalitate. D. Anzieu 

îl situează în sfera conceptelor care 
descriu problematica psihologică sub 
titlul de Inventar (CPI, Gough), care 
are destinaţia de a releva şi de a stabili 
un profil psihologic. Expresia de profil 
psihologic îi revine lui Rossolimo în 1912. 
Mai târziu, sferei terminologice îi este 
atribuită şi termenul de program iar în 
ultima vreme şi termenul de model. Sfera 
acestor concepte mai include şi termenul 
de prototip ca punct central în jurul căruia 
se definesc şi se organizează o categorie 
de obiecte (F. Askhevis-L’Herpeux, 2006, 
p. 621).

În căutarea coordonatelor de 
definire ale acestui concept a fost deseori 
avansată ideea că profilul personologic 
poate fi înţeles global ca un „dicţionar” 
de proprietăţi ale unui obiect, de regulă 
individul uman sau colectivitatea. Ideea 
n-a fost satisfăcătoare întrucât oricât de 
vast ar fi fost inventarul de proprietăţi 
investigate printr-un instrument psihologic 
adecvat, acestea aveau un număr limitat. 
Legat de aceasta, în încercarea de 
a pune cap la cap liste din cercetări 
diferite pentru a alcătui repertoriul cel 
mai probabil prin care se poate descrie o 
personalitate, se solda cu dificultatea de 
a introduce cu „drepturi egale” termeni 
cooptaţi pentru a designa trăsături-
componente ale profilului personologic, 
indiferent de procedeul sau metoda prin 
care acestea au fost puse în evidenţă. 
Între timp, încercările de construire a 
unor proceduri de genul chestionar sau 
inventar au adus în discuţie trăsături de 
mai mare complexitate cum este cazul 
chestionarului 16 PF (R.B. Cattell), spre 
deosebire de lista de 18 variabile sau 
scale (CPI, J. Gough) în care elementele 
componente reprezintă trăsături de mai 
restrânsă complexitate (numite uneori 
trăsături simple, de obicei când sunt 
evocate simultan şi / sau trăsături–factori, 
R. B. Cattell).

În faţa acestor implicaţii ar fi trebuit 
să se pună cu mai multă acuitate problema 
dacă în sistematizarea trăsăturilor 
relevante ale unui profil personologic 
n-ar trebui să se ţină seama şi de un alt 
criteriu decât cel numeric şi anume gradul 
de simplitate–complexitate al conceptelor 
care designau fie trăsăturile simple, fie 
trăsăturile complexe adică factori. În 
acest moment s-a pus problema dacă 
dispunerea pe grade de complexitate a 
trăsăturilor nu este de natură să explice 
nu doar fotografia sau fotogramele 
sau reprezentările schematice ale 
trăsăturilor studiate ci şi aspecte de fond, 
de conţinut ale personalităţii. De exemplu, 
în acest caz pare conceptual suficient de 
justificată ideea că profilul personologic 
nu mai este un fel de hiperdescriptor 
intuitiv ci, tot atât de bine, şi un model 
de organizare ierarhică a trăsăturilor 
după un criteriu de reprezentativitate 
pentru conţinutul psihologic pe care 
urmează să-l explice. Aceasta înseamnă, 
în termeni metodologici, că profilul 
personologic, păstrându-şi vocaţ ia 
sa prima de descriere a câmpului de 
trăsături, dobândeşte totodată şi o vocaţie 
normativă. În această perspectivă, am 
putea întrevedea un profil personologic 
individual dar şi unul colectiv structurat de 
la complex la simplu, de la reprezentativ 
şi esenţial la comun şi fenomenal adică 
pornind de la factorii-cauză cu funcţie 
explicativă şi determinativă şi mergând 
până la „ultimele” designări (descrieri, 
particularităţi) aproape elementare dar 
care mai au încă utilitatea de a completa 
profilul cu detalii „semnificative”. Această 
posibilă viziune metodologică asupra 
profilului personologic ne-a fost sugerată 
de domnul prof. univ. dr. Gh. Neacşu, 
conducător ştiinţific de doctorat la Institutul 
de Psihologie şi Filozofie. 

Înţelegând în acest mod problematica 
conceptualizării profilului personologic va 
trebui să admitem că, deşi prin caracterul 

său particular, instituţia 
militară nu a permis 
deschideri foarte ample 
către societatea civilă, 
majoritatea cercetărilor 
fiind făcute „din interior”, 
contextul cercetărilor 
psihologice şi sociologice 
cu centrare explicită pe 
personalitatea militară, 
este unul destul de 
generos ş i  rezer vă 
încercărilor psihologilor şi 
sociologilor din domeniul 
militar un teren insolit de 
cercetare şi în final, un loc 
merituos.
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În perioada 24-26 septembrie s-a 
desfăşurat ce-a de-a doua ediţie a Expoziţiei 
şi Conferinţei Internaţionale dedicată 
Industriei Aeronautice, Apărării, Securităţii 
Naţionale şi Securităţii Private, Black Sea 
Defense & Aerospace 2008. Expoziţia a 
fost găzduită de Complexul ROMAERO 
Baneasa şi a avut printre organizatori 
Camera de Comerţ a SUA cu sprijinul oficial 
al Guvernului României prin Ministerul 
Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, Ministerul Economiei şi 
Ministerul Transporturilor.  

BSDA 2008 a avut drept scop 
identificarea de oportunităţi şi soluţii de 
îmbunătăţire a cooperării atât în producţie cât 
şi în domeniul afacerilor, contribuind astfel la 
promovarea pe plan internaţional a industriei 
de apărare din România şi facilitând astfel 
o mai mare deschidere a acesteia către 
piaţa internaţională prin cooperări cu firme 
de prestigiu şi producători consacraţi în 
domeniu pentru realizarea compatibilităţii şi 
interoperabilităţii tehnicii din dotare cu cea a 
forţelor NATO şi UE. Expoziţia a plecat de la 
două premise: prima a fost aceea că industria 
românească de apărare există, că ea trebuie 
să satisfacă necesităţile operaţionale ale 
instituţiilor din sistemul naţional de apărare, 
iar a doua premisă a fost aceea că industria 
românească şi producătorii externi trebuie 
să producă ceea ce Armata Română are 
nevoie şi nu că armata trebuie să cumpere 
ceea ce produce industria românească. 
Principalele categorii de produse şi servicii 
prezentate au fost din sfera aviaţiei civile, 
apărării maritime, terestre şi aeriene, 
securităţii naţionale şi securităţii private. Un 
rol important în cadrul expoziţiei l-au avut 
avioanele multirol aflate în competiţia pentru 

Lobby sau activit\]i sus]inute de marketingLobby sau activit\]i sus]inute de marketing

BSDA 2008BSDA 2008

achiziţionarea de către Armata României, 
firmele concurente întrecându-se în a-şi 
prezenta ofertele. De la BSDA 2008 n-au 
lipsit nici Forţele Navale Române, care 
au participat cu un stand de prezentare al 
activităţii şi al ofertei educaţionale, dar şi cu 
un elicopter Puma Naval.

La deschiderea oficială au participat, 
Constantin Degeratu, consilier de stat în 
cadrul Departamentului Securităţii Naţionale, 
Corneliu Dobriţoiu, secretarul de stat şi şef al 
Departamentului pentru politica de apărare 
şi planificare, Georgeta Elisabeta Ionescu, 
secretar de stat şi şef al Departamentului 
pentru relaţia cu Parlamentul şi informare 
publică, Nicholas F. Taubman, ambasadorul 
SUA în România, şefii categoriilor de forţe 

armate, factori de decizie din ministerele 
implicate în activitate. 

A doua ediţie a Expoziţiei şi 
Conferinţei Internaţionale dedicată Industriei 
Aeronautice, Apărării, Securităţii Naţionale 
şi Securităţii Private, Black Sea Defense 
& Aerospace 2008 a reprezentat un mijloc 
de promovare a ofertei marilor producători 
de pe piaţa de armament şi a produselor 
conexe acestora, dar în egală măsură un 
eveniment care a contribuit la eficientizarea 
activităţilor de cooperare la nivel industrial. 
Probabil că unele din echipamentele pe care 
le-am văzut la BSDA 2008, le vom regăsi la 
militarii din Armata României, dacă, aşa cum 
au spus şi cei prezenţi, se vor găsi fonduri 
pentru achiziţionarea acestora.

 Deschiderea oficială a BSDA 2008.

Text şi foto: Cpt. ing. Mihai EGOROV
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      AlmaAlma
matermater

Miercuri 1 octombrie, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân“, s-a desfăşurat 
festivitatea de deschidere a anului universitar 
2008-2009. În cel de-al 136-lea an al 
existenţei sale, Academia Navală va pregăti 
peste 1900 de studenţi. Dintre aceştia peste 
500 sunt bobocii anului I, din care 40 de 
studenţi la Facultatea de Marină Militară, 
ceilalţi fiind înscrişi la Facultatea de Marină 
Civilă. La deschiderea anului universitar au 
participat cadre militare din Statul Major 
General şi Statul Major al Forţelor Navale,  
oficialităţi locale şi centrale, personalităţi ale 
vieţii publice şi universitare constănţene, 
reprezentanţi ai instituţiilor care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul transportului naval şi 

Speran]ele de mâineSperan]ele de mâine

500500 de boboci  de boboci 
în Academia Naval\ „Mircea cel B\trân”în Academia Naval\ „Mircea cel B\trân”

al activităţilor portuare, reprezentanţi ai 
asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, rude şi prieteni. Contraamiralul de 
flotilă Dorin Dănilă, şeful SMFN: „Deschidem 
anul universitar 2008-2009 în Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” în condiţiile în 
care transformările României şi alinierea 
acesteia la parametrii de pregătire ai 
statelor membre NATO şi UE depind şi 
de modul în care instituţiile superioare de 
învăţământ acţionează pentru formarea şi 
perfecţionarea personalului profesionalizat 
atât pentru Forţele Navale cât şi pentru 
marina civilă. Pentru dumneavoastră, cei 
care astăzi purtaţi pentru prima oară uniforma 
de marinar, acest moment va rămâne 

întipărit în memorie, marcând debutul într-o 
carieră pe care sunt convins că v-o doriţi 
să fie cât mai prestigioasă.” Festivitatea 
de deschidere a fost emoţionantă, imnul 
studenţilor „Gaudeamus”, răsunând pe 
platoul Academiei Navale, sub privirile şi 
aplauzele celor prezenţi, printre care şi 
absolvenţii promoţiei 1958 a Şcolii Navale 
Superioare. Pe 11 octombrie, studenţii anului 
I au depus jurământul de credinţă faţă de 
ţară. Provocările vor fi multe şi diferite pentru 
studenţii Academeiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, care trebuie să demonstreze, la 
finalul studiilor, că sunt absolvenţii de care 
marina are nevoie, dar şi că învăţământul de 
marină este competitiv. (M.E.)

Atmosferă de sărbătoare luni, 15 septembrie la 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” la festivitatea de deschidere 
a anului de învăţământ 2008 - 2009. În ciuda vremii 
deosebit de friguroase de afară, au participat la eveni-
ment ofiţeri din structurile Ministerului Apărării, consilieri 
ai comandanţilor pentru probleme ale maiştrilor militari 
şi subofiţerilor, membri ai Ligii Maiştrilor Militari de 
Marină, rude şi părinţi. Deschiderea anului de învăţă-
mânt a reprezentat pentru cei 34 de băieţi şi 4 fete din 
anul I, un început de drum în cariera militară de maistru 
militar al Forţelor Navale. Emoţionaţi, nesiguri parcă pe 
ei în uniforma Forţelor Navale, dar siguri pe ei în ceea 
ce priveşte năzuinţele şi aspiraţiile fiecăruia dintre ei. 
Aşa i-am simţit pe bobocii anului I în prima zi la Şcoala 
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”. După doi ani de studiu, ei vor fi specialiştii 
de care marina are nevoie. Elevii de anul II, au păşit în 
anul consolidării pregătirii profesionale având la bază 
experienţa marşului de instrucţie trăit în această vară la 
bordul N.S. Mircea. Cei mai tineri elevi ai Şcolii Militare 

de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ au rostit sâmbătă 4 octombrie, cuvintele sacre ale jurământului faţă de patrie 
în prezenţa părinţilor, a comandanţilor de mari unităţi şi unităţi, a reprezentanţilor autorităţilor locale, instituţiilor similare de învăţământ, 
cadrelor militare în rezervă şi retragere. (M.E.)

La Şcoala Militar\ de Maiştri Militari 
a For]elor Navale 

A sunat clopo]elul A sunat clopo]elul 
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Pe râul Fowey

Cont inuăm în acest numă r 
„jurnalul de bord” al marşului de 
instrucţie al N.S.Mircea din anul 2008 
cu ultima parte a periplului nautic 
care ne-a dus până în nordul Europei, 
la Marea Baltică. După participarea la 
festivalul nautic Hanse Sail Rostock 
am plecat din Wärnemunde - locul 
unde am staţionat pe toată durata 
festivalului şi nu la Rostock cum figura 
în planul iniţial al marşului - pe data de 

Sfârşit de „stagiune estival\” pentru „N.S. Mircea“Sfârşit de „stagiune estival\” pentru „N.S. Mircea“

Marşul de instruc]ie 2008Marşul de instruc]ie 2008
Constan]a-Rostock şi retur (III)Constan]a-Rostock şi retur (III)

11 august, cu cadeţii pe vergi într-un 
ultim salut adresat navei-soră Gorch 
Foch II şi de aici a început lungul drum 
al întoarcerii acasă, prin Marea Baltică, 
Marea Nordului, Canalul Englez şi din 
nou în Atlantic. Vremea – tipică pentru 
Marea Nordului - s-a îmbunătăţit însă 
cu mult înainte de a reveni în Canalul 
Englez şi tot în această etapă a sosit şi 
vremea examenelor pentru elevii Şcolii 
Militare de Maiştri a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu”, astfel că, pe 
lângă marea rea, elevii au trebuit să se 

confrunte şi cu rigorile examinărilor 
academice. Testul a fost destul de greu 
din moment ce aproape un sfert dintre 
ei nu au reuşit să-l treacă.

Următoarea noastră escală a fost 
la Fowey, între 18 şi 21 august, un mic 
orăşel şi port la vărsarea râului cu 
acelaşi nume, în regiunea Cornwall, 
în sudul Angliei, undeva la mijlocul 
distanţei dintre Falmouth şi  Plymouth, 
de acesta din urmă despărţindu-ne 
aproximativ  50 de kilometri, locul 
unde iniţial trebuia să avem escala şi 

Text şi foto: Bogdan DINU

unde din motive pe care nu am reuşit 
să le aflăm nu am mai ajuns. Micuţa 
aşezare este însă extrem de pitorească 
cu dealurile verzi care o înconjoară şi 
căsuţele în stil victorian. Cu siguranţă 
am fost singurul velier de asemenea 
dimensiuni care a mai ancorat aici 
(dacă facem abstracţie de Sea Cloud 
II, cunoscutul velier de croazieră, 
„eveniment” imortalizat şi în cărţile 
poştale care se vindeau în magazinele 
din orăşel). Portul nu dispune decât 
de două cheuri mici pentru încărcarea 

de caolin (extracţia şi exportul acestui 
produs având o tradiţie îndelungată, 
chiar dacă în prezent se află în declin), în 
rest sunt doar ambarcaţiuni pescăreşti 
sau veliere foarte mici, deşi, după cum 
am aflat, există facilităţi pentru 500 
de ambarcaţiuni. Am avut parte şi de 
o intrare spectaculoasă în port, cu 
vânt puternic şi ploaie, pentru că gura 
de acces în port este foarte îngustă, 
mărginită de stânci înalte de care se 
spărgeau valurile furioase. O zi şi 
jumătate am stat la cheul de încărcare 

al caolinului (o experienţă nefericită 
datorită prafului de argilă care se aşeza 
peste tot, iar atunci când ploua se 
transforma într-o mâzgă aluneacoasă) 
după care am fost mutaţi la ancoră, 
chiar în faţa orăşelului care se întinde 
pe malul râului. Şi, chiar dacă, este o 
aşezare mică, numai pe anul în curs erau 
programate şase escale, e adevărat că 
numai pentru 12 ore, ale unor mari nave 
de croazieră ai căror pasageri erau 
transportaţi cu autocarele pentru a 
vizita regiunea Cornwall, Falmouth sau 
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N.S.Mircea părăseşte orăşelul Fowey cu cadeţii pe vergi.

Dejun oferit de comanda navei şi a marşului oficialităţilor locale. În mijloc, doamna Anne Boosey, primarul din Fowey.

Plymouth. De altfel, una din aceste nave 
a ancorat în prova noastră în penultima zi 
a escalei noastre. În săptămâna în care 
noi am poposit aici s-a desfăşurat Fowey 
Royal Regata 2008, probabil evenimentul 
anului pentru mica aşezare şi pentru 
care locuitorii se roagă tot anul să aibă 
vreme frumoasă. Din păcate însă vremea 
a fost închisă, cu ploaie şi vânt şi, după 
spusele localnicilor, a fost cea mai rea 
vară din ultimii 20 de ani. De menţionat şi 
prezenţa, în directă legătură cu regata, a 
navei HMS Mount Bay din Marina Regală 
britanică, ancorată la intrarea în golf şi pe 
care localnicii şi turiştii au avut posibilitatea 
să o viziteze. Însă centrul atenţiei a fost 
chiar nava noastră, organizatorii punând la 
dispoziţie ambarcaţiunile necesare pentru 
ca turiştii să poată urca la bord. La Fowey 
a fost o simplă escală tehnică, practic nu 
au fost incluse nici un fel de activităţi în 
afara celor de reaprovizionare şi refacerea 
plinurilor, şi, desigur, odihna echipajului. 
Totuşi s-a aflat la bord cu ocazia unui dejun 
oferit de comanda navei şi a marşului, 
primarul localităţii, venerabila doamnă 
Anne Boosey. Şi, incontestabil, rămâne 
faptul că N.S.Mircea a navigat, chiar dacă 

pe o distanţă destul de scurtă, şi pe râul 
Fowey din Anglia, după Sena în Franţa şi 
Warnow în Germania.

Lisabona
Am părăsit Fowey pe data de 21 

august (nu fără dificultate şi cu o întârziere 
de cinci ore deoarece lanţurile celor două 
ancore de la prova se încurcaseră şi a 

fost necesară intervenţia unui ponton 
cu macara şi tăierea lanţului cu sudura) 
pentru a reintra în Oceanul Atlantic şi a 
naviga timp de şase zile şi 800 de mile spre 
sud pentru următoarea noastră destinaţie, 
Lisabona. Marea şi vremea, în general, 
au fost bune, temperatura a început să 
crească treptat, pe toată perioada cât am 
navigat în ocean, în extremitatea vestică a 
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Instantaneu din orăşelul Fowey.

N.S.Mircea la ancoră pe râul Fowey. În prova, tot la ancoră, pachebotul Ocean Majesty.

MM1 Sorin Gâdea, şef manevră pupa, supraveghează manevra de acostare la Fowey. Se munceşte la lucrările de matelotaj.

În arboradă.
golfului Biscaya şi a peninsulei iberice. Tot 
acum au început şi lucările de matelotaj pe 
care trebuie să le execute fiecare cadet, 
parte integrantă a examenului de practică 
marinărească, astfel încât, atât elevii cât şi 
studenţii au fost destul de ocupaţi. 

În Lisabona am acostat în dimineaţa 
zilei de 27 august pentru o escală tehnică 
cu durata de trei zile. Chiar ş i aşa, 
marina militară portugheză s-a dovedit 
a fi o gazdă desăvârşită oferind navei şi 
echipajului un program complet. Prima 
zi a fost şi cea mai densă în activităţi, cu 
numeroase vizite protocolare (portughezii 
au un mare respect pentru protocol 
şi ceremonial pe care îl respectă cu 
stricteţe) la Comandamentul Naval, la 
primăria oraşului sau la guvernator. De 
asemenea, cocktailul oferit de navă a 
avut loc tot în prima zi şi a reunit la bord, 
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Şcoala ramelor în Marea Mediterană.

Zeul Neptun şi ajutoarele sale împreună cu comandantul navei, 
căpitan-comandorul Gabriel Moise (al doilea din stânga). Este botezat cadetul ucrainean Olexander Titov.

Ultimele retuşuri pentru una din nimfele zeului Neptun. Nu a scăpat de botez nici ofiţerul logistic, căpitanul Iulian Lupuleasa.
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Fotografie de grup în curtea ambasadei României din Lisabona.

 Lisabona. Cadeţii în formaţie în faţa navei.

pe lângă oficialităţi militare şi civile locale, 
şi numeroase persoane din diaspora 
românească. Iar dacă acestea au fost 
activităţile în care au fost implicate comanda 
navei şi a marşului şi ofiţerii bordului, 70 de 
elevi şi studenţi, în schimb, au putut vizita 
Şcoala Navală, comandorul Gheorghe 
Samoilescu şi studentul caporal Cristian 

Rada fiind primiţi chiar de comandantul şcolii, 
contraamiralul Manuel Macieira Fragoso. 
Paralel, un alt grup de cadeţi şi membri ai 
echipajului vizita Muzeul Marinei. Surprizele 
nu s-au oprit aici pentru că în următoarele 
două zile marina portugheză a oferit gratuit 
mai multe excursii la obiective turistice din 
zona Lisabonei, la Obidos, Bathala, Fatima 

(cunoscutul lăcaş de pelerinaj religios), 
Cascais sau Cabo da Roca, cel mai vestic 
punct al Europei. Ţin să subliniez acest 
aspect deoarece în celelalte escale tehnice 
nu am beneficiat de un asemenea tratament 
datorită căruia întreg echipajul a putut să 
viziteze locurile amintite mai sus.   

Lisabona, unul din cele mai vechi 
oraşe ale Europei, este un centru maritim, 
cu numeroase atracţii  turistice şi chiar dacă 
este situat la Atlantic are mai degrabă o 
atmosferă mediteraneană. Este în acelaşi 
timp şi una din destinaţiile de vacanţă favorite 
ale românilor, cel puţin în ultimii doi ani, aşa 
că nu voi mai insista asupra a ceea ce puteţi 
vedea în Lisabona. Doar timpul ne-a limitat 
incursiunile turistice şi noi am avut doar trei 
zile la dispoziţie. Oricum, Lisabona este, în 
egală măsură, şi una din escalele tehnice 
de tradiţie ale N.S.Mircea, ultima având loc 
în anul 2005. Tot la Lisabona a debarcat şi 
cadetul italian, mai corect „aspirante guardia 
marina” după gradul pe care îl avea, Marco 
Sfercola, după o lună petrecută la bordul 
navei. A continuat să se afle la bord şi să 
se simtă bine cadetul ucrainean Olexander 
Titov, care a rămas alături de noi până 
la Constanţa. Am părăsit Lisabona în 
penultima zi a lunii august pentru o etapă 
relativ lungă de marş, 9 zile, şi numeroase 
mile de străbătut, 1340 şi care ne-a adus, 
la sfârşit, din nou în mijlocul Mediteranei, în 
insula Malta. 
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Concurs de tras la parâmă la bord arbitrat de comandorul 
prof.univ.dr. Gheorghe Samoilescu, şeful practicii.Se strâng velele.

La înălţime, pe vergi.

Navigaţie cu vele.

Botezul Atlanticului

Dar până la Mediterana a mai fost şi 
botezul marinăresc sau botezul Atlanticului 
pentru toţi cei care nu i-au mai brăzdat 
apele. Un eveniment cunoscut, aşteptat 
şi trăit la intensitate maximă de fiecare 
dintre cei botezaţi. În câteva cuvinte 
aş vrea însă să precizez de ce botezul 
marinăresc a avut loc aşa de târziu. În 
tradiţia marinărească iniţial erau botezaţi 
membrii echipajului care treceau pentru 
prima dată Ecuatorul. Prin extensie, la 
bordul N.S.Mircea botezul s-a realizat însă 
în fiecare marş de instrucţie, în special 
pentru cadeţi, fie că vorbim de Marea 
Neagră sau Marea Mediterană. Pentru 
marşul de instrucţie din acest an, iniţial se 
hotărâse ca botezul să aibă loc la cea mai 
nordică latitudine atinsă de navă, undeva 
în apropierea Norvegiei, dar temperatura 
redusă a apei mării şi din aer nu a permis 
acest lucru şi, astfel, am ajuns să avem 
un botez al Oceanului Atlantic, pentru toţi 
cei care i-au călcat apele pentru prima 
dată. Să precizăm şi coordonatele: 36º12´ 
latitudine Nord, 008º25´ longitudine 
Vest, la aproximativ 125 de mile Vest de 
Gibraltar şi la Sud de Golful Cadiz.

Ca unul care am făcut cronica 
ult imelor marşur i de instruc ţ ie ale 
N.S.Mircea, pot să vă spun că de data 
aceasta am avut parte de varianta „hard” 
a botezului marinăresc, nu a fost nimic 
„soft” în ceea ce s-a întâmplat la puntea 
centru unde zeul Neptun, întruchipat de 
locotenent-comandorul Niculae Tătaru 
şi nimfele sale (roluri  jucate de gradaţii 
voluntari Florin Holban, Marian Marin, 
Marian Uzun şi Valentin Tudor) au oficiat 
cu fermitate şi stricteţe întreg ritualul. În 
funcţie de preferinţele sau antipatiile zeului 
Neptun, unii candidaţi au avut parte de un 
botez special, au trebuit să înghită unul 
sau mai multe polonice cu „romul” oferit 
de pirat pentru a fi mai apoi stropiţi, sau 

mai bine zis doborâţi de jeturile de apă 
aruncate din furtunele de incendiu sau 
ghiordele. Chiar şi cel care vă vorbeşte 
acum a trebuit să fie botezat şi vă asigur 
că am avut nevoie de mai multe zile şi 
duşuri pentru a scăpa de vaselina din păr, 
vaselină furnizată cu perfidie „amicală” 
echipei zeului de MM1 Victor Satnoianu, 
asta parcă pentru a arăta că şi mecanicii 
navei au avut un cuvânt de spus la botez. 
Oricum, la sfârşit te alegi cu un certificat 
de botez care te scuteşte de astfel de 
chinuri când mai ajungi la ocean, asta 
doar până treci Ecuatorul unde trebuie să 
o iei de la capăt.

În arhipelagul nimfei Calypso

Malta a fost ultima escală a marşului 
de instrucţie din anul 2008. După 105 zile 
de marş ne aflam în capitala arhipelagului 
maltez, La Valleta, în mijlocul Mării Mediterane 
şi întreg echipajul se recupera după o etapă 
de marş lungă de nouă zile. Chiar dacă în 
ţară erau deja uitate temperaturile ridicate 
din vara care abia se încheiase, noi, pe 
N.S.Mircea, abia atunci a trebuit să le facem 
faţă, odată cu revenirea şi navigaţia în 
Marea Mediterană şi trecerea a fost destul 
de neplăcută, după răcoarea din nordul 
Europei, zonă în care am navigat aproape 
toată vara. În Valleta căldura a fost de altfel 
singura problemă care a „afectat” vizitarea 
minunăţiilor care se găsesc în cele patru 
insule ale arhipeleagului. Tot aici a urcat la 
bord şi cadetul olandez, de data aceasta o 
fată, Lucienne Koch, care a rămas la bord 
până la Constanţa.  Spre deosebire de Ulisse 
care a fost reţinut de nimfa Calipso în insula 
Gozo de aici, timp de şapte ani, pe noi nu 
ne-a împiedicat nimeni să plecăm spre ţară. 
Cu toate că a fost ultima săptămână pe mare, 
studenţii şi elevii au susţinut, în continuare, 
examene la bord, inclusiv examenul de 
practică de la bord care le-a arătatat cât de 

marinari au devenit în această vară petrecută 
pe mările şi în porturile Europei. Noi am 
navigat din nou prin Marea Ionică şi Egee, 
apoi prin Marmara şi Bosfor şi ne-am întors 
de unde am plecat cu 115 zile în urmă, adică 
în Marea Neagră.
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The last part of the training march of the NS Mircea, in 2008, included only 
technical stops. After taking part in Hanse Sail Rostock in Wärnemunde, Germany, 
NS Mircea anchored in the small town of Fowey, in Cornwall, between Plymouth 
and Falmouth, at the mouth of the river with the same name. We should mention 
the first time when our sailing ship has a call in this port. The following ports of call 
were Lisbon, after crossing the Biscay Gulf and then others in the Mediterranean 
Sea, at La Valetta, both these calls being technical and traditional ones for the 
NS Mircea. The most important events of that period of time were the sailing boat 
christening which took place on the Atlantic Ocean and taking the theoretical and 
practice exams for the cadets on board. The instruction voyage of NS Mircea in 
2008 could be resumed in figures as follows: the march took place between May 26 
and September 19 and it lasted 116 days (74 days on the sea and 42 days in the call 
ports), calls in 10 ports (Cagliari, Malaga, Rouen, Brest, Rotterdam, Copenhagen, 
Wärnemunde, Fowey, Lisabon, La Valetta); there was a crew on board made of 
160 members (35 students at „Mircea cel Bătrân” Naval Academy – 3 girls), 47 (4 
girls) pupils at the “Ion Murgescu” Admiral Navy Petty Officers School but also 6 
foreign cadets (1 girl) from Ukraine, Croatia, Turkey, Belgium, Italy, Holland; there 
were covered 10494 miles, out of which 8964 miles using the engine, 1529 sailing 
and 66 adrift (6129 miles covered by day and 4364 by night); the following seas 
and oceans were crossed: the Black Sea, the Marmaris, Aegean Sea, Ionic Sea, 
Tyrrhenian Sea, Balearic Sea, Alboran Sea, Atlantic Ocean, the English Channel, 
The North Sea, the Baltic Sea but she has also sailed along the rivers Sena, Warnow 
and Fowey; she took part at a maritime festivals Armada de Rouen, Fete de Brest 
and Hanse Sail Rostock.            

Foto: NS Mircea moored on the Fowey River   

Training March of „N.S. Mircea“ „summer season” 2008
Constanta –Rostock and back (III)

Bogdan Dinu, la sosirea în Constanţa.Urcarea în arboradă pentru salutul pe vergi. Lucrul în echipă.

Marşul în cifre

După cum v-am obişnuit deja din 
ceilalţi ani vă oferim câteva date statistice, 
poate destul de seci şi mai puţin relevante, 
dar cu siguranţă în măsură să vă ofere 
o imagine de ansamblu a marşului, utile 
credem noi celor îndrăgostiţi de velierul 
nostru şcoală căruia îi contabilizează, cu 
dragoste, fiecare voiaj. În cifre, marşul de 
instrucţie al N.S.Mircea din anul 2008 se 
poate rezuma astfel: marşul s-a desfăşurat 
între 26 mai şi 19 septembrie şi a avut o 
durată de 116 zile (74 de zile pe mare 
şi 42 de staţionare în porturi); escale în 
zece porturi Cagliari, Malaga (pentru 

prima oară), Rouen (în premieră), Brest, 
Rotterdam, Copenhaga, Wärnemunde, 
Fowey (ultimele trei tot în premieră), 
Lisabona, La Valetta; la bord s-a aflat un 
echipaj format din 160 de membri (din care 
35 de studenţi de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” (3 fete), 47 (4 fete) 
de elevi de la Şcoala Militară de Maiştri 
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” 
dar şi şase cadeţi străini – Olexander Titov 
din Ucraina, Slaven Jurisici din Croaţia, 
Ali Ercumen din Turcia, Vanthournout 
Thibault Yvon Marie din Belgia, Marco 
Sfercola din Italia şi Lucienne Koch din 
Olanda; au fost parcurse în total 10494 
de mile marine, dintre care 8964 de mile 

cu motor, 1529 cu vele şi 66 în derivă 
(6129 de mile parcurse ziua şi 4364 
noaptea); au fost traversate următoarele 
mări şi oceane: Marea Neagră, Marea 
Marmara, Marea Egee, Marea Ionică, 
Marea Tireniană, Marea Balearelor, Marea 
Alboran, Oceanul Atlantic, Canalul Englez, 
Marea Nordului, Marea Baltică dar s-a 
navigat, pentru prima dată, şi pe râurile 
Sena, Warnow şi Fowey; a participat, 
tot în premieră, la festivalurile maritime 
„Armada de Rouen”, „Fete de Brest” şi 
„Hanse Sail Rostock”; comandantul navei 
a fost căpitan-comandorul Gabriel Moise 
iar comandantul marşului, comandorul dr. 
Vergil Moraru.
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Oricine vine pentru prima oară la 
Oberammergau realizează că se află 
într-un loc cu totul special. Pe lângă 
faptul că primeşte binecuvântarea unei 
zone montane de un pitoresc aparte 
face cunoştinţă şi cu un mediu cultural  
extrem de diversificat. De aceea sunt 
mulţi turişti care vizitează acest loc şi 
care pleacă fascinaţi de ceea ce văd şi, 
mai ales, de oamenii pe care îi întâlnesc. 
Istoria acestui loc este lungă şi integrată 
in istoria Bavariei, dar din 1953 ea conţine 
un nou element de referinţă. Ca urmare a 
deciziei Comandantului Comandamentului 
Aliat pentru Europa (SACEUR – Supreme 
Allied Command Europe) din acel timp, 
generalul Mathew B. Ridgeway, Şcoala 
Specială de Arme a SUA, care funcţiona 
într-o fostă cazarmă de vânători de 
munte de la Oberammergau, primeşte 
misiunea de a organiza două cursuri de 
nivel strategic pentru ofiţeri şi civili cu 
rang înalt din statele devenite membre 
ale nou înfiinţatei Alianţe Nord-Atlantice. 
La mai bine de un deceniu, în 1966, 
şcoala americană de la Oberammergau 
devine un departament al NATO, NATO 
Weapons System Department, trecut sub 
controlul operaţional al SACEUR. Oferta 
educaţională este diversificată, iar numărul 
cursurilor a crescut simţitor. Ca urmare, 
în 1973, acest departament primeşte 
denumirea de NATO Weapon System 
School, rămâne sub controlul operaţional 
al SACEUR, iar sarcina organizării şi 
coordonării activităţii lui este preluată de 
către USEUCOM (United States European 
Command). Doi ani mai târziu, în 1975, 
instituţia primeşte denumirea simplă de 
şcoala NATO, denumire pe care o poartă 
şi în prezent.

De la crearea sa, începută practic 
în 1953, şi până în prezent, mai bine de 
90.000 de ofiţeri, subofiţeri şi personal 
civil din toate ţările aliate şi partenere s-au 
pregătit la Şcoala NATO. În prezent şcoala 
organizează peste 90 de cursuri anual în 
cadrul cărora se instruiesc mai bine de 
10.000 de cursanţi în domenii ce cuprind 
o gamă variată de probleme de la politici 
şi strategii NATO până la operaţii de tip 
Art. 5 sau de tip Peacekeeping. Totodată, 
a fost promovată metoda „echipelor de 
training mobile” (Mobile Training Teams) 
pentru a satisface nevoile din ce în ce 
mai crescânde de instruire sosite din 
afara şcolii. Întregul proces educaţional 
este organizat de un staff permanent 
format din mai bine de 150 de persoane, 
militari şi civili din aproape toate statele 

Şcoala NATO de la OberammergauŞcoala NATO de la Oberammergau

membre NATO sau partenere şi se află sub 
comanda operaţională a Comandamentului 
Aliat pentru Transformare - ACT (Allied 
Command Transformation). Pentru a 
asigura pregătirea cursanţilor la cele mai 
înalte standarde şcoala se află în legătură 
continuă cu toate comandamentele 
şi agenţiile NATO primind din partea 
acestora rapoarte şi informări periodice 
concomitent cu exertiza necesară. De 
asemenea, activitatea şcolii este susţinută 
din toate capitalele aliate precum şi 
de numeroase personalităţ i polit ice 
ş i academice care conferenţ iază cu 
regularitate în faţa cursanţilor.

La nivel operaţ ional, controlul 
activităţii şcolii NATO este asigurat de 
către Comandamentul Aliat pentru Operaţii 
(Allied Command Operations), SHAPE 
(Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe), prin Asistentul şefului de Stat 
Major pentru Operaţii (Assistant Chief of 
Staff for Operations) şi grupul de consilieri 
special constituit în acest sens la nivelul 
ACO. Infrastructura şi logistica necesară 
organizării ş i funcţ ionării procesului 
instructiv educativ sunt asigurate de către 
statul german în strânsă cooperare cu 
USEUCOM.

În acest context, beneficiind de un 
staff educaţional competent şi de expertiză 
înalt calificată atât în domeniul politic cât 
şi militar, având la dispoziţie infrastructura 
şi logistica didactică necesară misiunea 
şcolii NATO este să conducă procesul 
instructiv educativ la nivel operativ în 
spiritul strategiei actuale şi de perspectivă, 
a conceptelor, doctrinei, politicilor şi 
procedurilor NATO şi să sprijine eforturile 
celor două comandamente strategice în 
îmbunătătţirea capacităţii operaţionale 
a Alianţei Nord-Atlantice. De aceea, 
comandamentele strategice evaluează 
programele educative şi de instrucţie 

ale şcolii, stabilesc personalul care 
trebuie implicat în aceste programe şi 
asigură finanţarea lor. Dacă aruncăm o 
privire de ansamblu asupra priorităţilor 
educaţionale, pe agenda şcolii găsim 
în primul rând educaţ ia şi instruirea 
personalului par ticipant la misiunile 
organizate şi conduse de NATO şi apoi 
sprijin în implementarea obiectivelor de 
transformare a Alianţei, îmbunătăţirea 
capabilităţilor operaţionale, dezvoltarea 
programelor de parteneriat şi cooperare, 
etc. Se poate astfel afirma că educaţia şi 
instruirea au devenit parte a activităţilor 
operaţionale ale NATO. De exemplu, 
Alianţa este implicată direct în instruirea 
For ţelor de Securitate irakiene prin 
Misiunea NATO de Instruire din Irak NTM-I 
(NATO Training Mission – Iraq). Ea oferă 
de asemenea sprijin pentru instruirea 
forţelor de securitate afgane, prin ISAF 

(International Security Assistance Force), 
printr-un program substanţial de cooperare 
pe termen lung, convenit între NATO şi 
Afganistan. În fine, Alianţa contribuie 
la realizarea capacităţii de acţiune a 
Misiunii Uniunii Africane în Sudan, prin 
asigurarea instruirii personalului. La toate 
aceste misiuni şcoala NATO şi-a adus o 
contribuţie importantă iar sarcinile viitoare 
sunt din ce în ce mai mari. 

La sosirea în Şcoala NATO te 
întâmpină un banner cu mesajul „Welcome 
to NATO School”, dar adevăratul său 
înţeles îl obţii abia în momentul în care 
simţi regretul că trebuie să părăsesti acest 
loc pe care toţi îl numesc, fără a fi nevoie 
de translaţia cuvenită „a litle piece of 
paradise”. De aceea, din acest loc minunat 
nu pot să închei decât cu urarea Welcome 
to NATO School!

Căpitan-comandor prof.univ.dr. 
Ioan CRĂCIUN
Course Director/Instructor NATO 
School Oberammergau, Germany
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Importanţa zonei

Din cele mai vechi timpuri Marea 
Neagră a fost o zonă de tranzit a intereselor 
economice, politice şi strategice. În sprijinul 
acestei afirmaţii, amintesc caravanele şi 
liniile maritime antice care au consacrat 
drumul mătăsii ca legătura dintre civilizaţiile 
orientale şi occidentale, cât şi desele 
deplasări în scopuri economice şi militare 
ale marilor strategi ai vremii de la sud la 
nord şi invers. 

Evoluţia geopolitică şi de securitate 
în regiunea Măr ii Negre, poziţ ia sa 
geografică, riscurile, ameninţările existente, 
dar şi avantajele oferite privind cooperarea 
politică, economică şi militară, au atras tot 
mai mult interesul organizaţiilor europene 
şi transatlantice, determinând o abordare 
mai atentă a problemelor cu care se 
confruntă acest spaţiu. Politica externă a 
României, situează printre priorităţile ei pe 
cele referitoare la Zona Mării Negre, care 
este considerată „o chestiune deosebit de 
importantă, de interes naţional”.

Această poziţie a fost susţinută 
de diplomaţ ia de la Bucureşti ş i cu 
ocazia summit-ului NATO găzduit de 
capitala României. Preşedintele Traian 
Băsescu s-a pronunţat ferm ca rolul 
României să fie mai accentuat decât cel 

Rolul Rolul For]elor Navale RomâneFor]elor Navale Române  
în geopolitica şi gestionarea în geopolitica şi gestionarea 
crizelor din zona crizelor din zona 
M\rii NegreM\rii Negre  (I)(I)

de ţară organizatoare şi în consecinţă, 
punctele de vedere româneşti nu au trecut 
neobservate. România a susţinut de pildă 
ca extinderea să nu se oprească la cele trei 
ţări din Balcanii de vest, Croaţia, Albania 
şi Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, 
ci să includă şi Ucraina şi Georgia, cu 
toate că Germania şi Franţa s-au arătat 
neîncrezătoare faţă de o extindere care ar 
dilua compoziţia democratică a Alianţei şi 
i-ar altera valorile iniţiale, iar SUA nu pot 
nici ele ignora opoziţia Moscovei. 

Din punctul de vedere al României, 
însă, tocmai Rusia este problema. Or, 
cooptarea Ucrainei într-un proces de 
aderare, ar aşeza între Rusia şi România 
un ecran masiv menit să oprească 
„radiaţiile” politice emanate la Moscova. 
În consecinţă, Bucureştiul ar dori ca 
Ucraina şi Georgia să primească o foaie de 
parcurs care să le lege decisiv de Alianţa 
Occidentală.

În fine, ţara noastră s-a pronunţat 
ca la această reuniune să poată impune 
în documentul final şi o referire explicită la 
problematica Mării Negre, care se leagă 
de altfel destul de strâns de propunerea 
cooptării Ucrainei şi Georgiei. În acest 
sens, Declaraţia finală a Summit-ului, 
care are 50 de puncte, consemnează 
la punctul 36 “Reafirmăm importanţa 
continuă a regiunii Mării Negre pentru 
securitatea euro-atlantică. În această 
privinţă, salutăm progresul în consolidarea 

responsabilităţii regionale, prin utilizarea 
eficientă a iniţiativelor şi mecanismelor 
existente. Alianţa va continua să sprijine 
aceste eforturi în mod adecvat, ghidată 
de priorităţ i le regionale ş i pe baza 
transparenţei, complementarităţ i i ş i 
inclusivităţii, în scopul dezvoltării dialogului 
şi cooperării între statele Mării Negre.” 

Regiunea Mării Negre 
în noul context geopolitic 
şi geostrategic  

Din analiza datelor geografice, reies 
şi elementele cheie care au determinat 
în mileniile de existenţă, importanţa 
geopolitică a arealului românesc, 
caracterizat de: arcul carpatic, ieşirea la 
Marea Neagră şi controlul gurilor Dunării; 
poziţia de stat central European, situat 
la nord de Balcani şi care a constituit 
zona de influenţă a mai multor culturi, căi 
comerciale şi interese politico-militare; 
latinitatea poporului român ca fundament 
al apartenenţei acestuia la civilizaţia 
occidentală; ortodoxismul românesc ca 
element de legătură cu religiile creştine 
(catol ic ism-protestant ism-bapt ism) 
precum şi cele orientale (ortodoxismul 
slav) - ca formă a marii religii creştine.

Încă din veacul al XIX-lea, istorici, 
geopoliticieni şi oameni politici autohtoni şi 
străini atrăgeau atenţia asupra importanţei 

Căpitan-comandor 
Liviu-Auraş COMAN
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şi rolului M. Negre pentru România. 
Memorabile rămân remarca şi îndemnul 
cancelarului Bismark la întâlnirea cu 
ambasadorul român la Viena, PP. Carp: 
„Nu uitaţi, afirma cancelarul, însemnătatea 
M. Negre”, iar regatul român trebuie să 
devină un „stat puternic la M. Neagră”, cu 
menirea „de a civiliza şi a menţine ordinea“ 
şi „a avea un port important ca Odesa”. 

Poziţia, în contrast cu întinderea, 
reprezintă elementul de geografie 
politică, pe care Simion Mehedinţi l-a 
evidenţiat în ideea de a încadra România 
pe axa Carpaţi-Europa centrală-zona 
preasiatică. În zona de proximitate a 
României, vedem înregistrându-se 
unele mutaţii spectaculoase, în planul 
reconfigurării raportului de forţe la scară 
regională, prin apariţia şi dispariţia de 
pe arena internaţională a unor state şi 
redimensionarea unor noi frontiere. 

Interesante sunt şi poziţiile diferitelor 
state riverane Mării Negre, asupra noii 
strategii euro-atlantice la Marea Neagră. 
Evident că Rusia, cea mai mare putere 
regională, este interesată de această 
regiune. În viziunea lui Alexander 
Dughin, independenţa Ucrainei poate 
avea sens în calitate de coridor sanitar, 
deoarece elementele opuse ca orientare 
geopolitică nu permit acestei ţări să 
adere nici la blocul de est nici la cel 
de vest. Acest teritoriu este împărţit în 
câteva zone corespunzătoare gamei 
de realităţi geopolitice şi etno-culturale. 
Abordând aspectele legate de România 
şi Moldova, Dughin acceptă ideea că 
acestea reprezintă părţi ale unei regiuni 

geopolitice unice, dar unicitatea este 
doar un etnos ortodox unitar, la limba de 
origine romanică adăugându-se elemente 
culturale şi lingvistice din anturajul slav. 
Paradigma politicii ruseşti referitoare 
la conflictele îngheţate, din regiunea 
Caucazului de Sud, poate fi definită 
ca instabilitate controlată. Instigarea 
la tulburări şi ulterior managementul 
conflictelor, oferă Rusiei un rol dual, de 
participant şi de arbitru al conflictelor. În 
ultimă instanţă, obiectivul final al politicii 
Rusiei după anii 1990, l-a reprezentat 
împiedicarea statelor foste satelite spre 
un proiect ambiţios de zădărnicire a 
integrării lor la instituţiile europene şi 
euroatlantice. 

Ucraina, este interesată de această 
zonă, în primul rând datorită situării sale 
geografice, într-o zonă bogată în surse 
energetice, dar şi de calitatea sa de 

membru în diverse organizaţii politice şi 
economice regionale. În viziunea lui Borys 
Tarasyiuk, ameninţările din regiunea Mării 
Negre îşi au originea atât în exterior cât 
şi în interior. Printre cele mai importante 
se pot reţine: intensificarea influenţei 
geopolitice a instituţiilor internaţionale şi 
a altor state, care, în încercarea de a-şi 
rezolva diferendele şi de a-şi satisface 
propriile interese ajung să le ignore pe 
cele locale; incapacitatea regională de a 
crea noi structuri şi mecanisme eficiente 
de întărire a securităţii şi apărării, dar şi 
incapacitatea instituţiilor internaţionale 
de a veni cu soluţii eficiente şi coerente 
în cazul unor conflicte acute; conflictele 
politice nesoluţionate şi potenţialul lor de 

escaladare şi de răspândire; instabilitatea 
politică naţională accentuată într-o serie 
de state din regiune; competiţia regională 
externă şi internă pentru căile de transport 
şi acces la resurse.

Unii specialişti în geopolitică şi 
geostrategie ar putea explica că, datorită 
aşezării şi a istoriei ei, naţiunea cea mai 
instabilă din Caucaz ar fi cea georgiană. 
Totuşi, în contextul actual, Georgia se 
apropie tot mai mult de Europa. În această 
ţară, a cărei istorie mai îndepărtată şi chiar 
apropiată a fost destul de zbuciumată, 
în faţa complexelor interacţiuni ale 
forţelor interne şi externe, ar trebui să se 
urmărească o politică a echilibrelor, de 
dezvoltare economică, de reconciliere 
naţională şi de rezolvare paşnică a 
diferendelor de ordin etnic. Specialiştii 
georgieni consideră că arhitectura 
viitoarei securităţi în Europa de est, se 

va baza pe trei mari areale, Baltica, 
Adratica şi Marea Neagră. Pasul următor 
după cum se sugerează, îl reprezintă 
crearea unui Sistem de securitate al Mării 
Negre, care să includă Turcia, Bulgaria, 
România, Georgia, Ucraina, ca membre 
NATO şi Rusia ca partener separat, dar de 
încredere, care să fie legat de sistemul de 
securitate al Mării Baltice, prin intermediul 
Ucrainei şi Poloniei şi să traseze astfel, 
arhitectura vastă a securităţii europene 
de la Baltica la Marea Neagră. Includerea 
Adzerbaidjanului în sistemul de securitate 
al Mării Negre, poate deschide pieţelor 
europene şi americane accesul la 
rezervele caspice de petrol. 

Desfăşurare de forţe la Ziua Marinei Române 2008. În prim plan, corveta Contraamiral Horia Macellariu; în plan îndepărtat, fregata Regele Ferdinand.
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Ţările din Caucazul de sud, văd în 
vecinătatea Mării Negre, o prioritate a 
politicii externe. Astfel, Armenia utilizează 
conceptul de europenizare stadială a 
regiunii Caucazului de sud – Marea 
Neagră. Acest concept de europenizare 
stadială este înţeles în mai multe etape: 
transfigurarea politică a ceea s-a numit 
odată Trans-Caucaz, în Caucazul de 
sud. Astăzi, faţă de conexiunea cu Rusia, 
Caucazul de sud are legătură directă cu 
Iranul, o dimensiune turcă şi legături supra 
regionale cu SUA, UE şi Orientul Mijlociu; a 
doua fază a europenizării ar fi reprezentată 
de arhitectura europeană şi euro-atlantică 
extinsă; a treia fază, în completarea celei 
de-a doua, de trecere de la schiţarea 
identităţii regionale de tranziţie, spre o 
viitoare unitate geopolitică, idee care ar fi 
împărtăşită şi de ţările central europene, 
Germania, Franţa, Anglia, etc., dar şi de 
Armenia, Georgia, Lituania, Adzerbaidjan, 
Turcia.

În Azerbaidjan se vorbeşte de 
importanţa ţărilor din Caucazul de 
sud, determinată în primul rând de 
vecinii direcţi, Rusia, Iran şi Turcia, trei 
jucători regionali puternici, a căror a 
căror concurenţă pentru influenţă în 
această zonă, reprezintă un factor critic 
pentru securitatea regiunii. Referitor 
la obstacolele externe ale reformelor 
– conflictele -, se evidenţiază că atât 
Azerbaidjanul cât şi Georgia, au avut 
de suferit de pe urma existenţei unor 
regiuni autonome, sub suzeranitatea 
Rusiei, pe teritoriul lor, intervenţia 
rusească în conflictele secesioniste din 
Abhazia şi Oseţia de Sud, în Georgia 
şi Karabah, în Azerbaidjan, a produs 
pierderea controlului asupra unor regiuni, 
conflictele având drept consecinţe, printre 
altele, crearea pe scară largă a unor 
urgenţe umanitare; distrugerea căilor de 
comunicaţii; un număr mare de persoane 
dislocate, refugiaţi, etc.

Potrivit aprecierilor Strategiei Militare 
a României, ţara noastră este situată 
într-un spaţiu de interes strategic militar 
sensibil la prefacerile şi influenţele din cele 
patru spaţii: central-european (viitor pol de 
prosperitate regională); sud-est-european 
(generator de instabilitate); cel al CSI 
(confruntat cu criza de legitimitate); cel al 
M. Negre (de importanţă strategică pentru 
flancul sudic NATO şi rută de tranzit pentru 
sursele energetice din Asia Centrală spre 
Occident).

Pornind de la o realitate politico-
militară vizibilă – „creşterea rolului şi a 
ponderii M. Negre în preocupările de 
securitate şi energetice ale Europei” -, 
Strategia de Securitate a României (2006) 
formulează ca obiectiv pe termen mediu şi 
lung „construirea unui climat de securitate 
şi prosperitate” în această zonă, proces 
în care România, din poziţia de membru 

al NATO şi al UE, trebuie să devină un 
„vector dinamic” al stabilităţii şi bunăstării 
în arealul pontic. Zona M. Negre şi-a sporit 
semnificativ rolul conferindu-i României 
statutul de actor important de care trebuie 
să se ţină seama. El poate fi susţinut de 
patru argumente.

Argumentul geopolitic - M. Neagră 
este situată la interferenţa a trei zone 
de importanţă geopolitică deosebită: 
Europa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, 
spaţ iul manifestăr ii unor numeroase 
situaţii conflictuale, exportator de riscuri şi 
ameninţări spre Europa; reprezintă placa 
turnantă a heartlandului, puntea între 
Europa şi Asia; se află la confluenţa a 
două mari religii şi popoare – creştinismul 
şi islamul, slavii şi musulmanii; puterile 
semnificative din zonă (Rusia, Ucraina 
şi Turcia) îşi fundamentează concepţiile, 
doctrinele strategice, politice şi economice 
ţinând seama de M. Neagră şi spaţiul său 
extins; 

Argumentul geostrategic - România 
se află la confluenţa dintre axa mărilor (M. 
Caspică – M. Neagră – M. Mediterană) 
şi axa fluviilor şi canalelor (Rhin – Main - 
Dunăre), legând M. Nordului cu M. Neagră; 
M. Neagră este un conector strategic, 
leagă comunitatea euroatlantică (în calitate 
de furnizor de securitate şi consumator 
de energie) de arealul Orientul Mijlociu-
regiunea Caspică-Asia Centrală (în calitate 
de furnizor de energie şi consumator de 
securitate); constituie „estuarul strategic 
al Europei”, spaţ iul de interferenţă a 
trei zone geopolitice şi geostrategice 
considerate ca fiind zonele cu probleme 
sensibile privind securitatea şi stabilitatea 
din Europa de Sud, Europa Răsăriteană 
şi Orientul Mijlociu, poarta de ieşire la 
Oceanul Planetar pentru Ucraina, România, 
Bulgaria şi ţările transcaucaziene; resursele 
zonei, deschiderile oferite şi poziţia sa 
transformă M. Neagră într-un adevărat pivot 
strategic, „o placă turnantă a intereselor 

 În căutarea posibilelor ţinte navale.

strategice” europene ş i americane, 
potrivit lui Brzezinski; permite extinderea 
cooperării militare (BLACKSEAFOR, 
CSBM, OBSH, etc); 

Argumentul geoeconomic - România 
se află la intersecţia axelor geoeconomice 
Vest-Est (Europa Occidentală-Spaţiul 
Est ex-sovietic) şi Nord Vest - Sud Est 
(Germania, Europa Centrală, Asia Mică 
şi Orientul Apropiat); regiunea M. Negre 
constituie o piaţă atractivă de peste 320. 
000. 000 milioane de locuitori; devine 
o zonă principală de tranzit pentru 
resursele energetice ruseşti şi caspice, 
este principalul spaţiu de transport şi 
sursă pentru energia ce se consumă în 
Europa, iar prognozele anticipează o 
creştere continuă a ponderii lor pentru 
dezvoltarea viitoare a statelor europene; 
rezervele bazinului caspic sunt estimate 
la 200 miliarde barili, iar ale litoralului 
caspic la 25 miliarde tone metrice (15% 
din rezervele mondiale de petrol şi 50% 
din rezervele mondiale de gaz); dispune 
de importante resurse submarine, de 
o largă reţea de porturi şi amenajări 
portuare, cât şi de un litoral atractiv, 
oferind multiple facilităţi de cooperare 
comercialã şi turisticã; 

Argumentul ameninţărilor şi riscurilor 
- este o zonă cu vocaţie crizogenă; 
„ameninţarea cu o confruntare militară majoră 
în Europa s-a diminuat semnificativ”, totuşi 
regiunea se confruntă cu riscuri asimetrice 
şi transnaţionale: terorismul internaţional, 
proliferarea armelor de distrugere în masă, 
conflictele locale generate de disoluţia fostei 
URSS, în diverse zone - estul Republicii 
Moldova (regiunea nistreană), estul şi 
nordul Georgiei (Abhazia şi Osetia de 
Sud), vestul Azerbaidjanului (Nagorno-
Karabah), sudul Federaţiei Ruse (Cecenia 
şi alte republici sau regiuni autonome din 
Caucazul de Nord) -, traficul de droguri, de 
fiinţe umane, materiale radioactive, migraţia 
ilegală şi guvernare ineficientă. Regiunea 
Mării Negre a focalizat atenţia actorilor 
statali şi non-statali implicaţi direct sau 
indirect (China, UE, NATO şi SUA), datorită 
importanţei sale în transportul petrolului 
şi gazului spre Europa şi a apropierii de 
zone instabile din Orientul Mijlociu şi 
Caucaz. Summitul de la Istanbul al NATO 
(2004), în documentul final, paragraful 41, 
recunoaşte oficial importanţa M. Negre 
pentru securitatea euroatlantică. Alianţa 
arătându-se disponibilă să contribuie, alături 
de statele riverane, la extinderea cooperării, 
creşterea securităţii şi stabilităţii în regiune. 
Acţiune urmată de UE care, din 2006, 
integrează zona în spaţiul maritim european 
şi de SUA care a declarat regiunea Mării 
Negre drept spaţiu de interes strategic. 
Iar Rusia, prin vocea preşedintelui său, a 
confirmat că „Bazinul Mării Negre şi al Mării 
Azov se află în zona de interes strategic … 
Marea Neagră oferă Rusiei acces direct 
la cele mai importante rute globale de 
transport.”Fo
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La începutul lunii octombrie odată 
cu debutul anului universitar, (mai exact 
între 29 septembrie şi 10 octombrie) 
aspiranţii anului cinci ai Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, secţia 
punte, s-au aflat nu în laboratoarele 
şi amfiteatrele instituţiei, ci la Şcoala 
de Aplicaţie, structură recent mutată 
la Mangalia şi care are în subordine şi 
fostul Centru de Instrucţie al Forţelor 

FocusFocus Navale. Cei 30 de aspiranţi, printre care 
se numără şi două fete, au efectuat 
aici un stagiu de practică la comanda 
plutoanelor şi grupelor formate din cei 
aproximativ 150 de soldaţi voluntari 
care se instruiesc aici. Nimic deosebit, 
mai ales că acest lucru nu se întâmplă 
pentru prima dată, dacă ne gândim la 
prima serie de anul trecut sau la tabăra 
de instrucţie din primăvara acestui 
an de la Babadag. Poate doar emoţia 
primei comenzi în care au avut în 
mod real subordonaţi. Mai mult chiar, 
aspiranţii au dat şi o mână de ajutor 
deoarece cei care în mod normal sunt 
comandanţii plutoanelor respective de 
soldaţi voluntari au avut astfel mai mult 

timp pentru pregătirea de specialitate 
care urmează. Şi actul de comandă 
s-a efectuat în condiţii optime, având 
în vedere aprecierile de la finalul 
stagiului de practică, după cum 
ne-au precizat căpitan-comandorul 
Gheorghe Ichimoaie, şeful Instrucţiei 
şi Educaţiei de la Şcoala de Aplicaţie 
şi căpitan-comandorul Petrică Pârvu, 
comandantul Centrului de Instruire al 
Forţelor Navale. Una din explicaţii ar fi 
şi vârsta apropiată dintre comandanţii 
de plutoane, aflaţi temporar la comandă 
şi soldaţii voluntari, aşa cum se vede 
şi din instantaneul nostru surprins în 
poligonul de instrucţie. 

Text: Bogdan DINU
Foto: Ştefan CIOCAN

ASPIRANT la...  la... 
comanda plutonului!comanda plutonului!
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Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Ştefan CIOCAN

Depunere de coroane de flori la Monumentul scafandrului.

La 1 octombrie 1976, s-a înfiinţat 
Centrul de Scafandri, prin desfiinţarea 
Grupului 279 Scafandri din garnizoana 
Mangalia. Beneficiind de tehnologie 
franceză, în următorii ani s-au pus bazele 
activităţii cu scafandri de intervenţie şi 
lucru la mare adâncime atât în folosul 
economiei naţionale, cât şi în cadrul 
Marinei Militare. Experienţa specialiştilor 
s-a dezvoltat şi amplificat, contribuind 
de-a lungul anilor atât la dezvoltarea 
tehnologiilor de pătrundere sub apă, cât 
şi la realizarea unor lucrări subacvatice 
de mare anvergură. Navele şi scafandri 
centrului au participat la activităţi complexe 
de punere în funcţiune a primei platforme 
de foraj marin, a primei platforme pentru 
extracţie, montarea conductelor submarine, 
participând în continuare la supravegherea 
şi întreţinerea acestora. Au trecut de 
atunci 32 de ani, timp în care Centrul de 
Scafandri a evoluat continuu. După 1993, 
şi-a restructurat şi diversificat activităţile, 
iar acum funcţionează ca organ unic de 
brevetare a scafandrilor, de autorizare 
şi inspectare a activităţilor cu scafandri; 
execută lucrări cu scafandri la nave, 
cheiuri şi structuri imerse; formează şi 
atestă personal medical de specialitate; 

Centrul de Scafandri la 32 de ani de la înfiin]areCentrul de Scafandri la 32 de ani de la înfiin]are

Ziua Scafandrului RomânZiua Scafandrului Român

desfăşoară activitate de cercetare 
ştiinţifică pentru realizarea de mijloace 
tehnice şi tehnologii de lucru sub apă. 

Miercuri, 1 octombrie, a avut loc 
festivitatea ocazionată de sărbătorirea 
a 32 de ani de la înfiinţarea Centrului de 
Scafandri. Sărbătorirea Zilei scafandrilor 
a început la divizionul de scafandri de 
luptă, unde s-au desfăşurat activităţi cu 
specific militar, ridicarea pavilionului, 
adunarea festivă şi citirea mesajelor 
şefului Statului Major General şi şefului 
Statului Major al Forţelor Navale. De 
asemenea, a avut loc şi sfinţirea, oficiată 
de un sobor de preoţi militari, a celor 
două ambarcaţiuni intrate în dotarea 
scafandrilor anul acesta. Manifestările 
au continuat la Centrul de Scafandri cu 
un ceremonial religios şi o depunere de 
coroane la placa memorială dedicată 

eroilor scafandri care au căzut la datorie 
de-a lungul timpului. Alături de personalul 
centrului şi de scafandrii marinei, s-au 
af lat contraamiralul de f lotilă Dorin 
Dănilă, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul de flotilă Mircea 
Rusmănică, comandantul Flotei, foşti 
comandanţi ai unităţii şi ofiţeri activi, în 
rezervă şi în retragere. 

Un moment deosebit de emoţionant 
pentru toţi cei prezenţi l-a reprezentat 
aducerea aminte a celor care ş i-au 
pierdut viaţa în timpul executării misiunilor. 
Festivitatea a reprezentat un prilej deosebit 
pentru foştii şi actualii angajaţi  ai unităţii de 
a se reîntâlni şi de a-şi reaminti momente 
deosebite din istoria activităţii scafandrilor 
în Forţele Navale. A fost înainte de toate 
o întâlnire de suflet, în care s-au retrăit şi 
s-au rememorat momente din existenţa 
şi din activitatea Centrului de Scafandri. 
Comandorul Viorel Stanciu, comandantul 
Centrului de Scafandri: „Doresc atât 
personalului unităţii cât şi scafandrilor, 
în primul rând, să fie sănătoşi. Există o 
urare în rândul scafandrilor „Numărul de 
scufundări să fie egal cu numărul ieşirilor 
la suprafaţă”, ceea ce le doresc şi eu din 
suflet. Prima dată când am auzit urarea 
pe care şi-o fac scafandrii între ei, mi s-a 
părut puţin demoralizant, dar el cuprinde 
o esenţă a vieţii pentru scafandri şi m-am 
gândit că într-adevăr este cel mai potrivit 
pentru ei.”
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BLACK SEA 2008 la bordul N.C. Egreta

Direcţia Hidrografică Maritimă, Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare Maritimă „Grigore Antipa” Constanţa, Comitetul Naţional Român 
de Oceanografie şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa au 
organizat tabăra de instruire ecologică pentru elevii olimpici şi studenţii 
de marină din municipiul Constanţa, BLACK SEA 2008. Statul Major al 
Forţelor Navale a fost un partener activ şi deosebit de receptiv la ideea 
organizatorilor de a apropia tineretul mai mult de mare şi către mare şi 
astfel, sâmbătă, 27 septembrie, ultima parte a programului taberei de 
toamnă, de instruire ecologică, BLACK SEA 2008, s-a desfăşurat la bordul 
navei militare Egreta, aparţinând Forţelor Navale. Itinerariul stabilit pentru 
tinerii olimpici a cuprins o scurtă prezentare a istoricului navei, urmat de 
vizitarea compartimentelor navei, a comenzii de navigaţie, precum şi a 
spaţiilor de cazare. Tabăra de instruire ecologică a reprezentat o deschi-
dere a tinerilor pentru cunoaşterea mării şi în acelaşi timp o formare a unei 
idei despre meseriile mării. (O.B.)

În perioada 26-29 septembrie, o 
delegaţia a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor 
de Război a efectuat o vizită de documentare 
la Sulina, la bordul navei de comandament 
Fortuna aparţinând Secţiei 325 Logistică 
Tulcea. A fost din nou o activitate care a 
împletit activităţile obişnuite ale marinei cu 
cele ale societăţii civile. Comandorul Ion 
Zaharia, comandantul Secţiei 325 Logistică 
Tulcea: „Nava «Fortuna» a executat un 
marş de instrucţie în zona Sulina având la 
bord veterani de război. Aceste misiuni sunt 
dese pentru navele noastre în zona Sfântu 
Gheorghe-Sulina în perioada primăvară-
toamnă.” Generalul de flotilă aeriană în 
retragere Constantin Gheorghe, preşedintele 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, 

Veterani pe „N.C. Fortuna”Veterani pe „N.C. Fortuna”
filiala judeţeană Constanţa: „Am urmărit 
ca cei care au mers să-şi dea tributul de 
sânge în cel de-al doilea război mondial şi 
au fost comandanţi de unităţi şi mari unităţi 
pe câmpul de luptă, înainte de a închide 
ochii să vadă şi frumuseţile Deltei Dunării. 
Oamenii s-au simţit foarte bine, au fost primiţi 
de primarul oraşului Sulina care ne-a pus la 
dispoziţie două ambarcaţiuni pentru a vedea 
Delta. Am vizitat monumentul de la Sulina, ca 
şi cimitirele aflate în partea de est a oraşului; 
de asemenea, am avut întâlniri cu elevii din 
Sulina. O delegaţie formată din 12 generali 
în retragere, în uniformă, a avut întâlniri cu 
reprezentanţii autorităţilor locale. Vreau să 
mulţumesc echipajului navei «Fortuna», 
conducerii Statului Major al Forţelor Navale 

care au făcut ca deplasarea noastră să fie 
frumoasă. Eu sunt la origine pilot de aviaţie 
şi am colaborat şi de-a lungul carierei cu 
colegii din Forţele Navale.” Comandorul 
Traian Stănculete, locţiitorul comandantului 
Bazei Navale: „O nouă provocare cu 
fiecare misiune. Această misiune se înscrie 
în colaborarea dintre Forţele Navale şi 
societatea civilă; orice misiune pentru 
noi este o provocare, o experienţă în 
plus. Întotdeauna se adaugă ceva nou în 
pregătirea noastră, în devenirea noastră, 
în perfecţionarea pregătirii profesionale 
şi întotdeauna demonstrăm că armata 
fiinţează pentru a-şi îndeplini misiunile şi 
a fi în permanentă legătură cu societatea 
civilă.” (M.E.)
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În cadrul celui de-al doilea program naval 
al României, iniţiat ca urmare a acordării, în 
baza Legii de organizare a Flotilei din 1886, a 
unor credite pentru extinderea parcului de nave 
de luptă, materializat începând cu anul 1888, 
Marina Militară Română a beneficiat de primul 
său crucişător, Elisabeta, cea mai modernă 
şi puternică navă de luptă din Marea Neagră 
la începutul secolului al XX-lea. Ideea dotării 
cu acest tip de navă a aparţinut locotenent-
colonelului Ioan Murgescu, comandantul 
Corpului Flotilei, fiind avansată Ministerului de 
Război printr-un raport din 2 august 1878.

Că această clasă de nave era considerată 
indispensabilă flotelor militare, o evidenţiază şi 
numărul acestora, deţinut în 1914, respectiv 
1919 de Marea Britanie – 127/109, Franţa – 
30/18, Rusia – 22, Italia – 20/11, Germania 
– 54, Austria – 19, S.U.A. – 25/25 şi Japonia – 
29/20. În cadrul programul naval de înzestrare 
promovat în anul 1924 de Inspectoratul General 
al Marinei, intitulat „Compunerea Marinei 
noastre Militare”, figurau şi trei crucişătoare 
uşoare. În „Programul naval al României” din 
1929, Comandamentul Marinei Române pleda 
pentru un grup de două crucişătoare uşoare 
de 5000-6000 tone. Noul Program naval 
elaborat în aprilie 1936 prevedea, construirea 
unui crucişător greu în etapa I (1937-1940) şi 
a celui de-al doilea  crucişător, în etapa a III-a 
(1943-1946).

Ca urmare a apariţ iei Legii asupra 
organizării naţiunii şi a teritoriului în timp de 
război, la 4 februarie 1939 a fost finalizat 
un Program naval minimal, care prevedea 
şi construirea a două crucişătoare, program 
abandonat parţial din cauza declanşării celui 
De-al Doilea Război Mondial. Ca urmare, în 
1940 a fost elaborată „Ipoteza 15” a Planului 
de înzestrare a Marinei, în care se menţinea 
opţiunea pentru construirea unui crucişător.

Cruciş\toare româneştiCruciş\toare româneşti
În paralel, tacticienii navali români au 

luat în calcul şi adaptarea capacităţilor de 
transport ale Marinei Comerciale pentru război, 
prin transformarea unor nave  comerciale ale 
Serviciului Maritim Român (prima companie 
maritimă de stat a României, înfiinţată în anul 
1895) în crucişătoare auxiliare, care au fost 
utilizate cu succes în cele două conflagraţii 
mondiale.

Luând în considerare faptul că România 
„nu era în măsură să depăşească, sau cel 
puţin să egaleze, mijloacele navale de care va 
dispune întotdeauna Rusia Sovietică în Marea 
Neagră”, în perioada postbelică s-a menţinut 
ideea achiziţionării, în cadrul unui Program 
maxim pentru Marina Militară, realizabil în 
decurs de 10 ani, a două crucişătoare „a căror 
artilerie, protecţie şi viteză să fie superioare 
acelora ale celui mai modern crucişător rusesc”. 
Astfel, s-a fixat un număr de două crucişătoare 
şi opt distrugătoare – eşalonate pe două tranşe 
– deoarece s-a apreciat că unitatea de larg a 
Forţelor Maritime Române trebuia să cuprindă 
un crucişător şi patru distrugătoare, unitate 
indicată de consideraţiile tactice şi de manevră 
şi care ar fi permis ca în acelaşi timp o navă se 
se găsească în repaus pentru punere la punct, 
reparare de avare etc.

Crucişătorul Elisabeta – 
nava-amiral a Marinei Regale Române

Construită în Şantierul Naval „Armstrong” 
din New Castle-Anglia, nava a fost recepţionată 
în perioada 12-20 septembrie 1888. După 
lansarea oficială a navei, care a avut loc vineri, 
14/26 septembrie, la 12 octombrie crucişătorul 
Elisabeta a plecat spre ţară, sosind la Galaţi 
la 8 noiembrie 1888. Nava avea următoarele 
caracteristici tehnico-tactice: lungimea – 72 
metri, lăţ imea – 10,25 metri, pescajul – 
4,20 metri, viteza maximă – 22 Nd, puterea 
motoarelor – 4700 C.P., deplasamentul – 1320 
tone, echipajul – 180 membri. Puntea era din 

oţel blindat de 45 mm, plăcile suplimentare 
realizând grosimea maximă de 88 mm. Nava 
era armată cu patru tunuri de 150 mm Krupp, 
protejate de semiturele, patru tunuri de 57 
mm cu tragere rapidă Nordenfelt, două tunuri 
revolver cu cinci ţevi de 37 mm Hotchkiss, două 
mitraliere cu câte cinci ţevi Nordenfelt şi patru 
tuburi lanstorpile calibru 381 mm Whitehead, 
amplasate câte unul în prova şi pupa, respectiv 
două în borduri. Până în anul 1910 nava a putut 
să navige şi cu vele, suprafaţa velaturii fiind 
de 513 m.p. Deşi a fost un veritabil bastiment, 
nava-amiral a Marinei Regale Române nu a 
participat efectiv la nici o campanie. Activitatea 
crucişătorului s-a rezumat la efectuarea 
campaniilor de instrucţie în Marea Neagră şi 
Marea Mediterană şi executarea unor misiuni 
de reprezentare, prin participarea la serbări 
nautice şi evenimente internaţionale, precum 
serbările columbiene de la Genova (21-31 
august 1892), inaugurarea Canalului Kiel (8 
iunie 1895), inaugurarea lucrărilor Comisiei 
Europene a Dunării (Sulina, 16 aprilie 1894), 
inaugurarea portului bulgăresc Varna (17 mai 
1906) ş.a. 

Ca urmare a izbucnirii Primului Război 
Balcanic, în perioada 31 octombrie 1912-15 iunie 
1913 crucişătorul, armat de război, a staţionat 
la Constantinopol, unde a intrat în compunerea 
flotei internaţionale, pentru a asigura protecţia 
conaţionalilor noştri şi a Consulatului român 
din capitala Turciei. În timpul Primului Război 
Mondial, nava a staţionat dezarmată la Sulina, 
o parte din piesele sale de artilerie fiind afectate 
apărării capului de pod de la Turtucaia. Prin 
Ordinul de zi nr. 282, în 1919 Elisabeta a fost 
scos din operativitate, în perioada interbelică 
servind ca navă-şcoală la Galaţ i, pentru 
instruirea promoţiilor de mecanici şi electricieni. 
La 3 septembrie 1923, crucişătorul Elisabeta 
a fost remorcat de cargoul SMR BUCUREŞTI, 
escortat de canoniere, în Arsenalul Marinei 
Galaţi, unde a fost trasnformat în cazarmă. În 
anul 1930 a fost dezmembrat în acelaşi Arsenal 
şi predat ca fier vechi Societăţii „Reşiţa”.

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei
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Lansarea la apă a motonavei Sulina, Palermo, 
24 iunie 1939.

Crucişătorul Elisabeta I.

Crucişătorul auxiliar România

În anul 1903, Ministerul Lucrăr ilor 
Publice, prin titularul său Ion I.C. Brătianu, 
a alocat 2.221.400 lei pentru construirea în 
Şantierul Naval „Chantiers et Ateliers de la 
Loire” din Saint-Nazaire, sub supravegherea 
inginerului Ion Ghica, a pasagerului maritim 
România. Construcţia acestuia a început în 
februarie 1904, nava fiind lansată la apă în 
martie 1905 şi adusă în ţară la 1 aprilie 1905. 
Pasagerul a fost botezat la 15/28 mai 1905, în 
prezenţa regelui Carol a II-lea, linia maritimă 
prelungindu-se astfel până la Pireu şi Smirna: 
„Fie ca acest vas să înfrunte biruitor furtunile 
şi valurile mărilor şi să ducă mai departe faima 
numelui de Român”. Nava avea următoarele 
caracteristici: lungimea maximă – 108,26 metri, 
lăţimea maximă – 12,77 metri, capacitatea 
maximă de încărcare -1067 tdw, deplasamentul 
maxim – 4500 tone, echipajul – 75 membri, 
pasageri clasa I – 69, clasa a II-a 41 şi clasa a 
III-a 62 şi 87 pe punte. În caz de război, nava 
putea fi transformată în crucişător auxiliar sau 
folosită ca navă de transport, putând ambarca 
1500 combatanţi, 100 de cai, 100 trăsuri, 20 
autocamioane, 50 de tunuri şi 100 chesoane. 
Nava a efectuat curse pe linia Constanţa-
Istanbul-Smirna-Alexandria. România a fost în 
serviciu în perioada 1905 - 11 mai 1944.

Crucişătoarele auxiliare 
Împăratul Traian şi Dacia

 În anul 1905 au mai fost comandate la 
acelaşi Şantier Naval din Saint-Nazaire încă 
două nave. Prima a sosit în ţară la 15 septembrie 
1906, fiind botezată Împăratul Traian. Cea de-a 
doua, vaporul Dacia, achiziţionat pentru suma 
de 2.608.855 lei, a sosit în ţară la 26 august 
1907, fiind estimat drept cea mai bună unitate 
a Serviciului Maritim Român. Împreună cu 
România şi Împăratul Traian a fost prelungită 
linia maritimă Constanţa-Istanbul-Pireu până 
la Alexandria şi retur.  Caracteristicile acestora 
erau: lungimea maximă – 108,26 metri,  
lăţimea maximă – 12,75 metri, viteza – 15 Nd, 
capacitatea maximă de încărcare – 5500 tdw, 
deplasamentul maxim - 4515 tone, echipajul – 
75 membri, pasageri clasa I – 102, clasa a II-a 
50 şi clasa a III-a 154 în cabine şi pe punte. La 

mobilizare putea fi transformat în crucişător 
auxiliar, fiind utilizat şi ca navă de transport, 
putând ambarca 1500 combatanţi, 100 de cai, 
100 de trăsuri, 20 de autocamioane, 50 de 
tunuri şi 100 chesoane.

La 21 august 1944, s/s Dacia, pus 
la dispoziţ ia Marinei Regale Române ş i 
îndeplinind serviciul de crucişător auxiliar, a fost 
bombardat şi avariat în regiunea Constanţa. În 
urma avariilor suferite ca urmare a eşuării, la 6 
februarie 1927, în dreptul satului Tatlageac, la 5 
Mm Sud de Capul Tuzla, pasagerul Împăratul 
Traian a fost vândut şi trasportat la Genova, 
unde a fost dezmembrat de cumpărători.

Crucişătoarele auxiliare 
Regele Carol I şi Principesa Maria

Vaporul cu două elice Principesa Maria, 
ex - Ignatio Florio, construit în Şantierul Naval 
„Orlando” din Livorno-Italia, a fost închiriat 
în 1896 de la Societatea italiană „Florio e 
Rubatino”, contra sumei de 45000 lei achitaţi 
lunar. În anul 1897, pasagerul a fost  cumpărat 
pentru suma de 1500000 lei. Pasagerul avea 
următoarele caracteristici: lungimea maximă 
– 86,61 metri, lăţimea maximă – 16,65 metri, 
viteza – 17 Nd, capacitatea maximă de 
încărcare – 250 tdw, deplasamentul maxim – 
2140 tone, pasageri clasa I – 52 (18 cabine) 
şi clasa a II-a – 44 (12 cabine). Din creditul 
de 10 milioane pus la dispoziţia S.M.R., a fost 
comandată Şantierului Naval „The Fairfield 
Gevon” din Glasgow-Anglia nava poştală şi de 
pasageri Regele Carol I, prima navă modernă 
a S.M.R.-ului, intrată în serviciu la 14 iulie 
1897, destinată să deservească linia maritimă 
Constanţa-Istanbul. Nava avea următoarele 
caracteristici: lungimea maximă – 106,70 
metri, lăţimea maximă – 12,80 metri, viteza 
– 13,3 Nd, capacitatea maximă de încărcare 
– 650 tdw, deplasamentul maxim – 3600 tone, 
echipajul – 75 membri, pasageri clasa I – 75, 
clasa a II-a – 42 şi clasa a III-a – 204. În caz 
de război, vaporul Regele Carol I putea fi 
transformat în crucişător auxiliar şi armat cu 
tunuri, transportând 1500 combatanţi, 100 de 
cai, 100 de trăsuri şi 20 autocamioane. 

Cele două vapoare au fost botezate la 
1 iulie 1898, la Constanţa, în prezenţa regelui 
Carol I, care sublinia: „Serbăm astăzi botezul 

vasului celui mai însemnat «Regele Carol I» 
care, împreună cu vasul «Principesa Maria», 
asigură mersul regulat şi repede din Europa 
Occidentală, prin căile noastre ferate, spre 
ţărmurile orientale ale Mării Mediterane. Fie ca 
aceste vase, «Regele Carol I» şi «Principesa 
Maria», brăzdând calea tot mai întinsă spre 
Orientul depărtat, să poarte cu sine şi cu fală 
steagul şi numele României. Fie ca Serviciul 
nostru Maritim să-şi ajungă din plin menirea 
de a spori propăşirea economică şi prestigiul 
naţional”.

Pasagerul Principesa Maria a fost 
scos din serviciu în anul 1937. Prin Decizia 
Ministerială nr. 178 din 27 iunie 1941, la 12 
iunie 1941, vasele Regele Carol I şi Dacia 
au fost puse la dispoziţia Marinei Regale 
Române, pentru a fi transformate şi utilizate 
ca şi crucişătoare auxiliare. La 10 octombrie, 
ora 11.55, crucişătorul auxiliar Regele Carol I 
ieşind de la Varna cu misiunea de a face un 
baraj de mine, s-a scufundat lovindu-se de o 
mină. Vasul s-a scufundat repede cu prova, 
astfel că la ora 12.20 a dispărut complet în 
adâncuri, eveniment soldat cu dispariţia a 21 
marinari din Marina Regală.

Crucişătoarele auxiliare 
Transilvania şi Basarabia

În urma licitaţiilor organizate la 30 ianuarie 
şi 15 februarie 1936, S.M.R. a încredinţat 
firmei „Burmeister et Wein” din Copenhaga 
construirea, pentru suma de circa 114 000 000 
lei fiecare, a două motonave moderne. Astfel, 
Transilvania a fost lansată la apă la 11 februarie 
1938, sosind în portul Constanţa la 26 iunie 
1938, sub comanda lui Alexandru Ştiubei.  Cea 
de-a doua navă, Basarabia, a fost lansată la apă 
la 28 aprilie 1938 şi a acostat la Constanţa la 
26 septembrie 1938. Ambele nave au deservit 
linia Constanţa-Alexandria-Haif fa-Beirut-
Pireu-Istanbul-Constanţa şi aveau următoarele 
caracteristici: lungimea maximă – 128,55 metri, 
lăţimea maximă – 17,61 metri, pescajul maxim 
– 5,70 metri, viteza maximă – 25 Nd (primele 
nave comerciale româneşti cu propulsie 
Diesel), raza de acţiune – 4000 Mm cu 21 Nd, 
capacitatea maximă de încărcare  - 6672 tdw, 
deplasamentul maxim – 6850 tone, echipajul – 
146 membri, pasageri - 2 apartamente de mare 
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Crucişătorul Dacia.

Crucişătorul Regele Carol I, la Gara Maritimă a Portului Constanţa.

Crucişătorul Principesa Margareta.

Crucişătorul Transilvania.

lux - 4 persoane, 6 cabine de lux – 12 
persoane, 8 cabine semilux – 16 
persoane, 32 cabine clasa I – 64 
persoane, 43 cabine clasa a II-a – 
100 persoane şi 38 cabine clasa a 
III-a - 216 persoane. 

Prin adresa nr. 626 din 8 mai 
1941, comandorul Horia Macellariu, 
şeful Statului Major al Marinei 
din Marele Stat Major informa 
Comandamentul Marinei Regale 
că s-a aprobat amenajarea celor 
două motonave în crucişătoare 
auxiliare şi transportoare de trupe, 
acestea putând transporta 1500 
combatanţi, 100 cai, 100 trăsuri, 20 
de autocamioane şi 50 de tunuri.  
La bordul navelor puteau fi instalate 
două tunuri de 120 mm şi patru 
tunuri A.A. 

Crucişătoarele auxiliare 
Sulina, Cavarna, 
Mangalia şi Balcic

În primăvara anului 1939, 
S.M.R.-ul avea în construcţie la 
Şantierul Naval „Cantieri Navali 
Riuniti” din Palermo-Italia patru 
vapoare mixte de 5000 tdw, care au 
primit numele unor porturi maritime 
dobrogene.  As t fe l ,  SULINA , 
lansat la apă la 24 iunie 1939, 
a fost gata pentru probe la 21 
septembrie 1939, Cavarna la 21 
decembrie 1939, Mangalia la 21 
ianuarie 1940 iar Balcic la 21 martie 
1940. Navele aveau următoarele 
caracteristici: lungimea maximă 
– 116,35 metri, lăţimea maximă 
– 15,53 metri, pescajul maxim 
– 6,60 metri, viteza maximă – 
13,5 Nd, echipajul – 44 membri, 
capacitatea maximă de încărcare 
– 5650 tdw, deplasamentul vasului 
gol – 4877 tone, pasageri clasa I – 
16 persoane. La mobilizare, cele 
patru nave puteau fi transformate în 
crucişătoare auxiliare şi nave pentru 
transport trupe şi materiale, putând 
ambarca 1500 combatanţi, 2000 cai, 
150 trăsuri, 50 autocamioane şi 120 
chesoane. La bordul lor puteau fi 
instalate două tunuri de 120 mm şi 
patru tunuri A.A.

Crucişătoarele auxiliare 
româneşti în timpul 
Primului Război Mondial...

În şedinţa din 30 septembrie 
1916, Consiliul de Miniştri a aprobat 
închirierea vapoarelor de pasageri 
Dacia, Împăratul Traian, România, 
Regele Carol I şi Principesa Maria 
în baza contractelor încheiate cu 
S.M.R. şi Societatea „România”, 
de către guvernul rus, pentru a fi 
utilizate ca „staţii de hidroavioane sau 
crucişătoare auxiliare”. Comandanţii 
militari numiţi la începutul războiului 
au fos t  în locu i ţ i  cu  Z a lomi t 
Constantinescu pe România, Vasile 
Păun pe Împăratul Traian, Dumitru 
Brânzei pe Dacia, Mihail Ionescu 
pe Regele Carol I şi Gheorghe 
Chir iac pe Pr inc ipesa Mar ia. 

Recepţionarea navelor s-a efectuat 
la începutul lunii octombrie 1916, în 
portul Brăila, sub supravegherea 
căpitan-comandorului Gheorghe 
Mărgineanu. „Flota albă” a plecat 
spre Sevastopol, sub comanda 
căpitanului de rangul 2 Vinocurov, 
după intrarea în serviciul Flotei ruse 
şi transformarea lor în bastimente 
de luptă, navele fiind piturate în 
galben.

Pe Împăratul Traian au fost 
montate patru tunuri de calibru 
100 mm cu tragere lungă, câte 
unul în f iecare bord, la prova 
ş i la pupa, două tunuri de 75 
mm instalate deasupra fostului 
restaurant clasa a II-a pentru 
trageri A.A., o mitralieră mobilă 
montată sub comandă, afectată 
Companiei de Debarcare, două 
proiectoare, unul pe catargul din 
prova şi unul la pupa şi o instalaţie 
specială  pentru îmbarcarea /
debarcarea hidroavioanelor pe 
coverta superioară. Nava a fost 
ataşată Diviziei de Crucişătoare, 
alături de Pamiat Mercuria, cel 
mai puternic crucişător din Marea 
Neagră la acea dată (12 tunuri 
de 150 mm cu tragere lungă), 
crucişătorul de 6500 tone CAHUL 
(tunuri de 150 mm) şi crucişătorul 
auxiliar Dacia. România şi Dacia 
au suportat modificări similare. 
România a intrat în compunerea 
Grupului de nave purtătoare de 
hidroavioane, putând prelua opt 
aparate.

Pe Regele Carol I au fost 
instalate patru tunur i de 100 
mm, două tunuri de 63 mm A.A., 
două proiectoare, o staţie T.F.S., 
aparate necesare dirijării tirului, 
instalaţ ii pentru ambarcarea a 
două hidroavioane. Pe Principesa 
Maria, afectată unei Diviziuni de 
distrugătoare ca aruncător de 
plase antisubmarine şi botezată 
Osvobojdenie, au fost instalate 
în borduri două tunuri de 120 
mm şi o instalaţie de pus mine. 
Echipajele f iecărui bastiment 
românesc, alcătuit din 3 ofiţeri, 4 
mecanici şi 30 de marinari români, 
au fost completate cu circa 150 de 
marinari ruşi. Navele au intrat în 
compunerea Flotei de Operaţii, în 
stare de operativitate, la sfârşitul 
lunii martie 1917.

Cele c inci crucişă toare 
româneşti au executat misiuni de 
supraveghere pe coasta Bosforului 
şi a porturilor turceşti, coroborate 
cu  dueluri de artilerie cu bateriile 
turceşti, bombardarea depozitelor 
de muniţii ale inamicului, instalarea 
de mine la intrarea în Bosfor, 
transportul trupelor de debarcare 
şi a hidroavioanelor, respingerea 
atacurilor aviaţiei şi a submarinelor 
inamice ş.a. Crucişătoarele Dacia 
şi Împăratul Traian s-au evidenţiat 
prin contribuţia decisivă la succesul 
atacului de la Ordu, pe coasta 
Tribizondei, de la 11 august 1917. 
Sub influenţa Revoluţiei din Rusia, 
în 1918 pasagerele româneşti 

au fost rebotezate Ion Roată, Emanciparea, 
Republica Română, Republica Socială şi 1907. 
Evitând ordinul de sabordare, în perioada 
august-octombrie 1918 cele cinci pasagere 
româneşti au fost readuse în ţară şi supuse 
lucrărilor de reparaţii.  

... şi în Al Doilea Război Mondial

Insuficienţa unităţilor navale de care 
dispunea Marina Regală Română la 22 
iunie 1941 a determinat rechiziţ ionarea, 
transformarea şi antrenarea unor nave ale 
S.M.R. pentru a fi în măsură să execute 
misiuni în cadrul Diviziei de Mare. Astfel, 
pentru întărirea mijloacelor navale de apărare, 
pasagerele România, Dacia şi Regele Carol I 
au fost andocate, piturate în culori de camuflaj, 
armate cu tunuri A.A. şi navale de mare 
calibru şi transformate, primul în crucişător 
auxiliar şi navă-bază atelier, celelalte două 
în crucişătoare auxiliare-puitoare de mine. 
La bordul crucişătorului Regele Carol I au 
fost instalate două tunuri de 120 mm, patru 
tunuri A.A. de 37 mm, instalaţii de lansat mine 
antisubmarin, instalaţii lansatoare de grande 
antisubmarin şi două aparat paravan antimine. 
La 10 octombrie 1941, pe timpul executării 
unei operaţiuni de minare, crucişătorul auxiliar 
Regele Carol I s-a scufundat în Golful Varna, 
în urma exploziei unei mine, pierzându-şi viaţa 
21 de marinari. 

Pe toată durata războiului, motonavele 
Transilvania şi Basarabia  au fost păstrate 
la Istanbul, unde au fost menţinute până în 

luna octombrie 1944, graţie atitudinii ferme a 
autorităţilor române, pentru a evita pierderea 
lor, în pofida presiunilor amiralului german 
Helmuth Brinkmann din primăvara anului 1944 
de a fi readuse la Constanţa şi utilizate ca nave 
de transport.

Trimisă la 29 aprilie 1940 pe linia 
Constan ţa-New York, Mangal ia  a fost 
sechestrată de autorităţile americane şi utilizată 
de către aliaţi pentru transporturi în folosul 
propriu, fiind pierdută ulterior la Tobruk-Libia, pe 
timpul luptelor din nordul Africii, dintre trupele 
britanice şi cele ale Axei.

La 2 decembrie 1941, ora 18.40, Cavarna, 
încărcată cu butoaie de benzină de avion, a 
lovit o mină şi s-a scufundat în faţa Burgasului. 
Nu au existat supravieţuitori. Aceeaşi soartă 
a împărtăşit-o şi motonava Sulina, torpilată 
şi scufundată la 29 mai 1942, ora 09.55. Din 
fericire, s-au înregistrat numai trei victime. În 
vara anului 1943 a fost torpilată de un submarin 
şi avariată şi nava mixtă Balcic. Remorcată spre 
portul Split pentru reparaţii, nava s-a scufundat la 
11 noiembrie 1943, în urma unui bombardament 
aerian. La ampla operaţiune de avacuare 
din Crimeea, cunoscută sub numele de cod 
„Operaţia 60.000”, desfăşurată între 14 aprilie-14 

mai 1944, au concurat, ca nave de transport, 
şi Dacia şi România, ultima schimbându-şi 
pavilionul românesc, la 24 noiembrie 1942, în 
baza unei convenţii speciale, cu cel german. 
La 11 mai 1944, România a fost bombardată 
în rada Kersonesului. Fiind lovită în magazia 
de muniţii, nava a explodat în urma incendiului 
provocat la bord, scufundându-se treptat. Din 
fericire, echipajul şi trupele ambarcate au reuşit 
să se salveze. La 20 august 1944, în urma 
bombardamentului executat de circa o sută de 
avioane sovietice asupra oraşului şi portului 
Constanţa, crucişătorul auxiliar Dacia a fost lovit 
de schije şi avariat. S-au înregistrat 5 morţi, 4 
dispăruţi şi 2 răniţi, printre care şi comandantul 
navei. A doua zi, Dacia a fost din nou încadrată 
de bombe şi lovită la pupa. Încercând să evite 
celelalte atacuri, nava a manevrat spre ţărm, 
punându-se pe uscat la Agigea, unde a suportat 
alte atacuri, care i-au provocat avarii, precum şi 
alţi 3 morţi şi 10 răniţi. Ulterior nava a fost scoasă 
de pe uscat şi remorcată în portul Constanţa 
pentru reparaţii.

La începutul lunii octombrie 1944, Dacia 
a fost preluată de Comandamentul sovietic 
instalat la Constanţa, fiind utilizat pentru 
transporturi. Astfel, la 21 octombrie 1944, nava 
Dacia a părăsit portul Constanţa, cu personal 
sovietic la bord. După efectuarea diferitelor 
transporturi, nava a fost preluată de sovietici în 
baza prevederilor Convenţiei de armistiţiu din 
12 septembrie 1944 şi s-a scufundat sărind pe 
o mină, după 31 de ani de serviciu. De aceeaşi 
soartă a avut parte şi Basarabia, rebotezată de 
sovietici Ucraina. 

Motonava Transilvania a rămas României, 
deschizând în toamna anului 1945, linia de trafic 
Constanţa-Marsillia. Pe baza notei de serviciu 
interne a Comandamentului Flotei Maritime nr. 
2041 din 14 ianuarie 1975, pasagerului i s-a 
retras avizul de navigaţie. La 23 septembrie 
1979, ora 08.00 pasagerul Transilvania s-a 
răsturnat în dreptul danei 19 a portului Galaţi, 
unde fusese adus pentru reparaţii.

Crucişătorul portelicopter uşor 
Muntenia

Vineri, 2 august 1985, în Baza 
Navală Mangalia preşedintele României a 
tăiat panglica inaugurală a crucişătorului 
portelicopter uşor Muntenia. Construită în 
Şantierul Naval Mangalia, în perioada 1978-
1985 şi lansată la apă în anul 1982, este cea 
mai mare navă de luptă construită vreodată 
într-un şantier naval românesc. 

Proiectată iniţial drept crucişător, la 29 
iunie 1990 a fost reclasificată ca distrugător, 
schimbându-şi pentru scurt timp denumirea în 
distrugătorul Timişoara. La 20 august 1990 a 
primit numele actual Mărăşeşti (111), preluând 
tradiţiile de luptă ale distrugătorului omonim, 
construit în 1914 în Şantierul Naval „Pattison” 
din Napoli-Italia. Nava a intrat oficial în stare 
de operativitate la 11 august 1992.

Modernizată şi clasificată de la 1 aprilie 
2001 ca fregată, nava-amiral a Forţelor Navale 
Române face parte din Flotila 56 Fregate.
Nava este specializată să execute misiuni 
independente şi în compunerea unor grupări 
navale, misiuni de lovire a grupărilor navale 
inamice, grupărilor de nave de transport, 
grupărilor de desant, sprijinul trupelor de uscat, 
descoperirea şi atacul submarinelor inamice, 
executarea cercetării cu mijloace proprii, misiuni 
de supraveghere ş.a. şi a executat numeroase 
marşuri de instrucţie în apele Mării Negre, Mării 
Mediterane şi Oceanului Atlantic. 

MARINA ROMÂN| ÎN TIMP
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Acum 15 ani, 
numărul 22 (6\1993). 
Deschideam numărul 

revistei cu un arti-
col despre situaţia 

României în zona de 
cooperare a Mării 

Negre şi despre 
securitatea în zona 
Mării Negre tratată 

în contextul securităţii generale europene, 
sub titlul „România şi strategia securităţii 

naţionale în Bazinul Mării Negre”. În paginile 
rubricii „Marea noastră cea de toate zilele” 

scriam despre participarea în premieră a 
navei Grigore Antipa la aplicaţia cu tema 

„Acordarea ajutorului submarinului avariat şi 
salvarea echipajului acestuia”, organizată de 

Bulgaria în portul Varna şi despre trecerea 
pentru prima dată a Ecuatorului de către 

petrolierul Crişana. În urma vizitei efectuate 
în România, scafandrii americani executau, 

în premieră, în cadrul exerciţiilor în comun 
cu scafandri români, scufundări simulate 

în Laboratorul Hiperbar al Centrului de 
Scafandri la adâncimi de până la 60 m. 

Acum 5 ani, 
numărul 5 (96) 

2003. La rubrica 
„Observator pe puntea 

etalon” vorbeam 
despre participările 

corvetei Am. Eustaţiu 
Sebastian la exerciţiul 

internaţional 
BREEZE, din 

Bulgaria şi a corvetei 
CAm. Horia Macellariu  la cea de-a treia 
activare a BLACKSEAFOR. Paginile de 

„Alma Mater“ aveau ca subiecte primul marş 
de instrucţie al N.S. Mircea în Marea Neagră 
şi Marea Marmara, după 7 ani de reparaţii 

şi stagiul de practică al studenţilor merituoşi 
ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

la bordul navei şcoală Aris în Mediterana. 
Continuam să vă prezentăm exerciţiul 

COOPERATIVE PARTNER 2003 văzut de la 
bordul vânătorului de mine german Passau. 

Sub genericul „Un război împotriva războiului 
sau transformarea unei utopii în realitate”, 

vă prezentam proiectul cultural internaţional 
„Odyssée 2003”, desfăşurat la bordul navei 

şcoală Constanţa. (O.B.)

Acum 10 ani, 
numărul 55 (august-

septembrie1998). 
Despre realizările şi 

performanţele obţinute 
în urma participării 

la exerciţii internaţi-
onale, dar şi despre 

problemele existente 
ale Divizionului de 
Fregate şi Grupului de Nave Speciale 
din cadrul Centrului de Scafandri scriam 

la rubrica „Oameni-Fapte-Realizări”. Tot în 
aceeaşi rubrică vorbeam despre Flotila de la 
Dunăre, un important element de securitate, 
despre spiritul marinăresc al marinarilor care 

încadrează Divizionul de Nave Purtătoare 
de Rachete de la Mangalia, dar şi despre 

aplicaţia DONARIS 98 la care au participat 
navele fluviale de la Tulcea.Crucişătorul România.
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Sub egida Organizaţiei pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa, Ministerul Afacerilor 
Externe din România, în colaborare cu Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România ,,Elie Wiesel” a organizat în perioada 
17-18 septembrie 2008 la Palatul Cercului 
Militar Naţional Conferinţa Regională pentru 
Combaterea Antisemitismului. La manifestare 
au participat reprezentanţi specializaţi pe 
problematica antisemitismului din cadrul 
OSCE, ODIHR (Office for Democratic 
Institutions and Human Rights), Agenţia 
UE pentru Drepturile Fundamentale, Task 
Force for International Cooperation on 
Holocaust Education - Remembrance and 
Research, Departamentului de Stat al 
SUA, reprezentanţi ai marilor organizaţii 
evreieşti din SUA, precum şi corpul diplomatic 
acreditat la Bucureşti. Din delegaţia României, 
reprezentată de domnul Michael Shafir, a 
făcut parte şi drd. Florin Stan, şef Secţie 
Istorie în cadrul Muzeului Marinei Române. 
Din partea Ministerului Apărării a participat 

Conferin]a Regional\Conferin]a Regional\
pentru Combaterea Antisemitismuluipentru Combaterea Antisemitismului

Joi, 16 octombrie, în aula Bibliotecii 
Judeţene Constanţa a avut loc lansarea 
noului „Tratat de navigaţie maritimă”, semnat 
de căpitan-comandorul conf.univ.dr. Stelian 
Cojocaru şi apărut în două volume la editura 
Cartea Universitară Bucureşti. Editat într-o 
nouă viziune, „Tratatul de navigaţie maritimă” 
este structurat în două volume, însumează 
900 de pagini, un număr de peste 600 de 
desene şi schiţe color şi alb-negru, aplicaţii 

numerice, un număr de 14 anexe, precum 
şi extrase din table astronomice. Segmentul 
ţintă căruia i se adresează lucrarea este 
constituit din ofiţerii de marină de punte 
din Marina Militară şi Civilă, precum şi 
studenţilor din Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” şi, în general, din instituţiile 
de marină. Lucrarea acoperă în întregime 
programa analită a cursurilor de navigaţie, 
din instituţiile de învăţământ superior din 

doamna Georgeta Gavrilă, secretar general al 
ministerului. Din punct de vedere diplomatic, 
evenimentul a oferit României, în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene, ocazia 
să-şi reconfirme profilul în privinţa combaterii 
oricărei forme de discriminare şi intoleranţă, 

prin prezentarea măsurilor concrete adoptate 
în ultimii ani pentru perfecţionarea cadrului 
legislativ şi instituţional, precum şi prin 
promovarea programelor educaţionale pentru 
combaterea antisemitismului şi păstrarea 
memoriei tragediei Holocaustului. 

Foto: Cristian Spătaru

Florin STAN
Muzeul Marinei Române

Un nou tratat de naviga]ie maritim\Un nou tratat de naviga]ie maritim\
Constanţa. Noutatea constă şi în faptul 
că în lucrare există un capitol special 
care cuprinde un pachet de teste practice 
necesare pregătirii examenelor de licenţă şi 
brevetelor de punte, un instrument deosebit 
de preţios pentru ofiţeri. Adresabilitatea 
lucrării este vastă acoperind cu succes 
toate segmentele învăţământului universitar 
şi postuniversitar de marină. Căpitan-
comandorul conf. univ. dr. Stelian Cojocaru, 
şeful Secţiei Comunicaţii şi Informatică din 
cadrul Statul Major al Forţelor Navale: „Am 
împărţit materialul pe criteriul temporal. 
Primul volum acoperă metodele clasice ale 
navigaţiei maritime, fiind vorba de metodele 
vizuale care erau folosite în secolele trecute. 
Am considerat că este absolut necesar ca 
aceste metode să rămână între coperţile 
unui tratat de navigaţie pentru că oamenii 
trebuie să aibă termene de comparaţie atunci 
când trec în volumul al doilea şi studiază 
metodele moderne ale navigaţiei maritime, 
pentru că multe dintre principiile care se 
regăsesc în tehnologiile moderne sunt de 
fapt împrumutate din cele ale metodelor 
clasice.” Această lucrare apare la peste 
30 de ani de la prima ediţie a „Tratatului 
de navigaţie maritimă” a căpitanului de 
cursă lungă Gheorghe Balaban, lucrare de 
referinţă a Marinei Române. (O.B.)

Orizontal: 1) Port rusesc în sudul peninsulei Crimeea. 2) 
Port în Rusia la sud-vest de Marea Neagră – Poliţie la turci. 3) 
1/100 dintr-un dolar – Împodobit cu râuri la bluze. 4) Micuţ în fond! 
– Parasolare. 5) Perseverent. 6) Măsură în mare! – Înconjoară 
Pământul – Raţie. 7) Cele din enclavă! – Cureluşă de meşină! – 
La guvizi. 8) A prinde peşte – Oţetit. 9) Port la sud de Mangalia 
(2 cuv.). 10) A apare puţin (pop.) – La navă! – Câine din Delta 
Dunării. 11) Port românesc în Dobrogea.

Vertical: 1) Port în nord-vestul munţilor Caucaz – Transmis 
prin descendenţă. 2) Trage nava de la mal cu odgoanele – Dans 
din Argentina. 3) Staţiune lângă Olimp – Sobă la bloc. 4) Vastă în 
centru! – Port în sudul Crimeei (Rusia). 5) Şes! – Jilave – Peşte 
răpitor de apă dulce. 6) Limanuri – Prima femeie. 7) În zăbun! – 
Crustaceu decapod. 8) Ţăran de prin Banat – Piesă metalică ce se 
monteză într-un motor cu ardere internă. 9) Curte la sat – Drenaj 
în mijloc! 10) Ciliar la urmă! – A apare. 11) Infinitatea mării.

Dicţionar: AGIE, GATO, PAUR.

Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din numărul trecut, CĂLĂTORIE LA ADÂNCIME:
Orizontal: 1) SUBMERSIBIL. 2) URANIU – MARE. 3) DC – ABIS – LIA. 4) OAC – EN – VAST. 5) RR – S – ALESI. 

6) EDEC – IDT – V. 7) A – ECRANE – PI. 8) DILUAT – RUIT. 9) AUF – TALENTE. 10) N - INECA – DIZ. 11) CON – 
RACHETE. Vertical: 1) SUDOR – ADANC. 2) URCARE – IU – O. 3) BA – C – DELFIN. 4) MNA – SECU – N. 5) EIBE 
– CRATER. 6) RUINA – ATACA. 7) S – S – LIN – LAC. 8) IM – VEDERE – H. 9) BALAST – UNDE. 10) IRISI – PITIT. 
11) LEAT – VITEZE.

PORTURI LA MAREA NEAGR| PORTURI LA MAREA NEAGR| (I)(I)
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Reamintim cititorilor revistei Marina 
Română, că Grupul Mass-Media al Forţelor 
Navale realizează pe lângă această revistă, 
emisiunile de radio şi televiziune Scutul 
Dobrogei. Emisiunea de televiziune Scutul 
Dobrogei, poate fi urmărită pe postul „TV 
Neptun Constanţa”, post de televiziune care 
poate fi recepţionat şi pe satelit prin reţelele 
Boom Extrasatelit, DiGi TV, DiGi Cablu 
şi RCS-RDS. De asemenea emisiunea 
Scutul Dobrogei se difuzează şi pe posturile 
de televiziune „TV Brăila-Galaţi” şi „TV 
Accent Tulcea”. Programul de difuzare 
al emisiunilor poate fi accesat la adresa
www.navy.ro. Emisiunea săptamânală 
de radio, Scutul Dobrogei, cu durata de 
15 minute este difuzată pe postul „Radio 
Constanţa”, miercuri de la 11.10. Vă informăm 
şi pe această cale, că puteţi găsi produsele 
Grupului Mass-Media al Forţelor Navale şi pe 
Internet, la adresa www.navy.ro. 

Vă aşteptăm în continuare să colaboraţi 
cu revista noastră. Pentru o mai bună 
relaţionare între cititori şi Grupul Mass-Media 
al Forţelor Navale, aşteptăm pe adresa 
redacţiei, str. Ştefăniţă Vodă, nr. 4, Constanţa, 
sau pe adresele de e-mail, prezentate în 
caseta tehnică, materiale însoţite de fotografii 
pentru a fi publicate în paginile revistei, 
sugestii despre conţinutul emisiunilor radio 
şi TV Scutul Dobrogei, despre rubricile 
revistei, despre ce aţi dori să  găsiţi în această 
revistă sau în emisiunile noastre, astfel încât, 
produsele GMMFN să corespundă cât mai 

Preciz\ri editorialePreciz\ri editoriale

bine nevoilor de informare a personalului 
Forţelor Navale Române. 

Publicarea fotografiilor dumneavoastră 
în rubrica Ochiul Flotei este posibilă numai 
dacă sunt trimise fie pe hărtie foto (minim 
10/15), fie în format electronic (.jpg 300 
dpi). Ele trebuie să fie însoţite de informaţii 
complete – trimise pe adresele de mail din 
caseta tehnică - care să cuprindă locul şi 
data unde au fost făcute fotografiile, numele 
tuturor celor identificabili în fotografie, gradul, 
numele autorului şi unitatea. (M.E.)

Erată
Dintr-o regretabilă eroare, 

autorul articolului Forţele Navale 
Române 2008, apărut în numărul 5 
(127)/2008 al revistei Marina Română 
este locotenent-comandorul Adrian 
Sbarcea şi nu Adrian Barcea, cum a 
apărut în revistă.
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 1 octombrie 2008, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa. 
Instantaneu de la festivitatea de deschidere 
a anului universitar. 
Foto: Ştefan CIOCAN

October 1 2008, “Mircea cel Bătrân” Naval Academy Constanţa. 
Picture taken at the reopening of the university year festivity.  

 24 septembrie 2008, Kosovo. 
Militarii Batalionului Infanterie Marină 

din cadrul detaşamentului ROFND XVII 
în misiune de patrulare în Kosovo.

Foto: Claudiu VIŞAN

September 24 2008, Kosovo. 
Soldiers from the Marine Infantry Batallion belonging to ROFND 

XVII brigade on a surveillance mission in Kosovo.

 30 septembrie 2008, 
Dragorul maritime Dimitrie Nicolescu, Marea Neagră. 

Instantaneu din timpul evaluării navei şi echipajului de către 
o echipă de la Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare 

al Forţelor Navale. 
Foto: Ştefan CIOCAN

September 30 2008, Dimitrie Nicolescu marine dredger, Black Sea. 
Image during the ship and crew evaluation by a team from 

the Instruction, Simulation and Evaluation Center of the Navy Forces.

 28 septembrie 2008, fregata Regele Ferdinand, 
Marea Mediterană. 
Instantaneu din timpul reaprovizionării pe mare executată 
de fregata Regele Ferdinand cu tancul german Rhön, 
pe timpul exerciţiului NOBLE MIDAS 08. 

Foto: F 221

The 28th of September 2008, Regele Ferdinand frigate, 
the Mediterranean Sea.
Aspects from the sea replanishment carried out by 
Regele Ferdinand frigate with the logistic vessel Rhön during 
the NOBLE MIDAS 08 drill.
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