


Pentru orice tânăr, trecerea de la 
liceu spre o facultate, şcoală postliceală 
sau, pur şi simplu, spre o meserie de 
pe piaţa atât de diversificată dar şi de 
fluctuantă a muncii este întotdeauna 
un pas important şi o alegere care 
se dovedeşte a nu fi uneori atât de 
simplă. Pentru că această alegere îţi 
va schimba cursul vieţii. 

În campania de promovare şi 
recrutare a tinerilor candidaţi pentru 
instituţ iile militare de învăţământ 
de marină dar şi pentru profesia de 
soldat-gradat voluntar pe care Forţele 
Navale o desfăşoară continuu prin 
Birourile de Informare-Recrutare 
judeţene, este nevoie întotdeauna 
şi de anumite instrumente prin care 
tinerii să se familiarizeze cu specificul 
meseriei de marinar militar şi cu 
instituţia care îi poate oferi poate chiar 
ceea ce-şi doreşte. În sprijinul acestei 
idei se înscrie şi editarea acestui 
număr special al revistei Marina 
Română, realizat de Grupul Mass-
Media al For ţelor Navale, număr 
care se adresează tuturor celor care 
sunt interesaţi de o carieră în Forţele 
Navale, băieţi sau fete. 

Dacă iubiţ i marea, dacă vă 
pasionează navele, dacă vă place 
aventura, dacă vă atrag spiritul cazon 
şi rigoarea militară de care cu siguranţă 
v-au povestit bunicul, tatăl sau fratele 
mai mare, atunci este momentul să 
optaţi fără ezitare pentru o carieră 
de cursă lungă în For ţele Navale 
Române. Fie că doriţi să deveniţi ofiţer 
de marină, maistru militar de marină 
sau soldat-gradat voluntar în unităţile 
For ţelor Navale, fiţi siguri că veţi 
beneficia atât de o pregătire temeinică 
şi continuă, cât şi de cazare şi masă 
gratuite pe toată durata şcolarizării.

 Indiferent de opţiunea fiecăruia 
pentru una dintre cele trei posibilităţi 
de carieră, numai aici veţi învăţa 
ce înseamnă spiritul de echipă, veţi 
cuteza să vă depăşiţi limitele, vă veţi 
specializa pe mai multe domenii. 
Pregătire complexă, condiţii de lucru 
decente şi recompensarea muncii 
depuse – sunt doar câteva dintre 
certitudinile pe care Forţele Navale 
vi le oferă.

E timpul să decizi pentru tine! 
Ia-ţi viaţa în propriile-ţi mâini! Vino în 
rândurile unei forţe de elită! 

Vino în echipajul Forţelor Navale 
Române!

Alege uniforma  Alege uniforma  
For]elor Navale Române!For]elor Navale Române!

Căpitan ing. Mihai EGOROV
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Momente din istoria 
Forţelor Navale

În spaţiul geografic românesc, cuprins 
între Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră, 
navigaţia s-a practicat din timpuri străvechi, 
„toată viaţa noastră trecută fiind orânduită 
după ape”, aşa cum afirma marele istoric 
Nicolae Iorga. 

Încă din antichitate, Dunărea şi mai 
ales Marea Neagră au reprezentat o atracţie 
pentru navigatorii îndrăzneţi, care au utilizat 
iniţial ambarcaţiuni rudimentare, şi mai 
târziu, nave propulsate cu aburi. 

Pentru a putea naviga atât pe Dunăre 
cât şi pe râurile interioare, dacii au utilizat 
alături de plută, trunchiul de copac cioplit, 
aşa-numita monoxilă, care a reprezentat 
deseori o „armă de luptă”.

Peste secole, domnitorii, conducătorii 
ţărilor româneşti, au acordat o atenţie 
deosebită Dunării de Jos, gurilor Dunării şi 
ţărmului Mării Negre, unde au fost create 
structuri militare adecvate. Astfel, Mircea 
cel Bătrân, domnitorul Ţării Româneşti, a 
unit pentru prima dată Dobrogea, inclusiv 
Silistra, cu Valahia, în 1388-1389, ajungând 
„domn pe amândouă păr ţ ile, pe toată 
Podunavia până la marea cea mare”, după 
cum se autointitula în documentele emise, 
devenind ctitorul flotei noastre maritime.

În Moldova, organizarea unei flote 
maritime a început încă din timpul voievozilor 
Roman I şi Alexandru cel Bun care, în actele 
emise se autointitulau „domni ai Moldovei 
de la munte până la mare”. Continuatorul 
politicii lor navale a fost Ştefan cel Mare, 
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care a desăvârşit opera de organizare a 
Marinei, dotând-o cu corăbii, celebrele 
pânzare, construite în şantierele navale de 
la Chilia şi Cetatea Albă. Acestea au navigat 
în Marea Neagră, Marea Egee şi Marea 
Mediterana, având arborat pavilionul de 
culoare roşie cu faimosul cap de bour.

În secolul al XVII lea, domnitorul 
primei uniri a tuturor românilor într-un singur 
stat, Mihai Viteazul, a manifestat aceeaşi 
preocupare pentru construirea de nave şi 
dezvoltarea navigaţiei, bătăliile navale ale 
flotilei valahe din timpul domniei sale fiind 
consemnate în documentele vremii.

În epoca fanariotă, în timpul domniei 
lui Alexandru Moruzi a fost organizată 
pentru prima dată în Muntenia, o flotă în 
care navele erau utilizate nu doar ca nave 
comerciale, ci şi în scopuri militare.

Odată cu renaşterea armatei naţionale 
permanente (1830), în Principatele Române 
s-au conturat nucleele unor flotile militare 
prin achiziţia de nave de luptă din Imperiul 
austro - ungar.

Unirea Principatelor Române în 
1859, a atras după sine, unificarea flotilelor 
celor două ţări surori la 22 octombrie 
1860, noua marină purtând denumirea 
de „Corpul Flotilei”. Odată cu unificarea 
flotilelor a fost adoptat şi un pavilion unic, 
format din îmbinarea culorilor şi însemnelor 
pavilioanelor moldovean şi muntean, iar în 
1861 a început procesul de modernizare a 
uniformei Flotilei, prin introducerea culorii 
bleumarin.

În anul 1873, în serviciul Flotilei a 
intrat canoniera Fulgerul pentru Dunăre 

şi Mare, construită la Toulon, prima navă 
militară a României moderne care a purtat 
pavilionul naţional la catarg, în Marea 
Mediterană şi în Marea Neagră.

Războ iu l  de  Independen ţ ă  a 
demonstrat necesitatea existenţei unei flote 
puternice la Dunăre, iar revenirea Dobrogei 
în cadrul frontierelor naţionale a deschis 
Marinei Militare perspective însemnate de 
dezvoltare, care au condus la organizarea 
unei flote maritime.

În urma câştigării independenţei şi 
implicit a ieşirii la mare, Marina Română, 
dotată în 1880 cu o primă navă maritimă 
- canoniera Griviţa, a beneficiat până la 
primul război mondial, de trei programe de 
dotare cu mijloace de navigaţie. În urma 
acestor programe, Marina Română a fost 
dotată în anul 1881 cu bricul Mircea, navă 
cu vele şi vapori, construit la Londra, trei 
şalupe canoniere, un torpilor de baraj, două 
torpiloare, şalupe de poliţie, un crucişător, 
trei canoniere fluviale şi trei torpiloare 
pentru fluviu, patru monitoare şi opt vedete 
fluviale. Dintre aceste nave, un rol primordial 
în formarea cadrelor Marinei a revenit navei-
şcoală Mircea, care prin cele 31 de marşuri 
de instrucţie efectuate (17 în Marea Neagră, 
12 în Marea Mediterană şi 2 în Oceanul 
Atlantic) a pregătit aproape 40 de promoţii 
de ofiţeri şi maiştri de marină.

În primul deceniu al secolului al 
XX-lea, în care în cea mai mare parte, 
la comanda Marinei Militare s-a aflat 
contraamiralul Emanoil Koslinski, s-a 
înfăptuit cel de-al treilea program de dotare 
cu nave. Astfel, au intrat în serviciu cele 

patru monitoare construite la „Stabilimento 
Technico Triestino” în Imperiul Austro-
Ungar, botezate Lahovari, Brătianu, Catargiu 
şi Kogălniceanu şi opt vedete torpiloare, 
construite în Anglia şi botezate cu numele 
unor eroi ai Războiului de Independenţă.

În timpul Primului Război Mondial, 
Marina Militară Română a îndeplinit misiuni 
diverse, precum atacul de la 14 august 1916 
al flotei austro - ungare în portul Rusciuk, 
acţiunea navelor Escadrei de Dunăre în 
apărarea capului de pod de la Turtucaia 
şi protejarea retragerii trupelor române din 
această zonă, precum şi susţinerea flancului 
drept al armatei de uscat din Dobrogea de 

către navele Flotei de Operaţiuni, sub focul 
artileriei germane. 

În ultimul an de război -1918 - Marina 
Militară a preluat una dintre cele mai dificile 
misiuni, respectiv deminarea Dunării şi 
a apelor litorale vest-pontice în vederea 
reluării navigaţiei în timp de pace. Marina a 
ieşit din război cu nave pierdute, numeroase 
avarii la mijloacele de navigaţie, efective 
reduse,  înregistrând atât pierderi umane 
cât şi materiale.

Unirea în 1918 a tuturor teritoriilor 
româneşti într-un singur stat a permis în 
perioada postbelică, dezvoltarea flotei 
militare, care a fost dotată cu noi tipuri de 
nave. Navelor maritime cumpărate în cadrul 
programului naval li s-au adăugat nave 
primite ca  despăgubiri de război de la fostul 
Imperiu Austro-Ungar. 

Din iniţiativa unui grup de ofiţeri de 
marină, la 7 martie 1927 a luat naştere la 
Bucureşti, Liga Navală Română, asociaţie 
culturală şi patriotică pentru apărarea 

intereselor pe apă  ale României ş i 
pregătirea celor mai favorabile condiţii 
pentru propăşirea flotei noastre maritime 
şi fluviale.

Perioada anilor ’30 a fost benefică 
pentru Marina Militară. Astfel, încă din anul 
1930, în dotarea Marinei Regale au mai 
intrat distrugătoarele Regele Ferdinand şi 
Regina Maria, iar în 1931 a sosit în ţară 
nava-bază pentru submarine Constanţa. 
În anul 1936 a intrat în serviciu primul 
submarin românesc Delfinul.

O p e r a ţ i u n e a  d e  r e n ova r e  ş i 
modernizare a monitoarelor, începută în 
1936 a fost încheiată în anul 1940, când 
monitorul Basarabia, cu armamentul nou şi 

modernizat integral, putea fi considerat cea 
mai modernă unitate fluvială din lume.

În anul 1938, cu suma de 114 milioane 
lei din bugetul statului la care s-au adăugat 6 
milioane lei, strânşi prin subscripţia publică 
iniţiată de Liga Navală Română, a fost 
comandată Şantierului „Blohm und Voss” 
din Hamburg, cea de a doua navă-şcoală 
Mircea. Actualul velier a intrat în dotare 
la 17 mai 1939.  În acelaşi an, la Galaţi a 
fost lansată la apă prima navă militară de 
construcţie românească, puitorul de mine 
Amiral Murgescu.

Împreună cu alte unităţi achiziţionate 
sau construite după anul 1940, precum 
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cele două submarine Rechinul şi Marsuinul, 
montate în Şantierul Naval Galaţi. Navele 
au fost folosite la îndeplinirea misiunilor 
complexe încredinţate Marinei Regale în anii 
celui de-al Doilea Război Mondial. 

În urma semnării, la 11 septembrie 
1945, a Convenţiei de retrocedare a navelor 
comerciale şi militare româneşti, guvernul 
sovietic a restituit 18 nave maritime de 
război şi 23 de nave comerciale. După 
casarea, în anii 1960-1961 a distrugătoarelor, 
submarinelor etc, a fost constituită Divizia 
42 Maritimă din nave dragoare, puitoare de 
mine, nave cu destinaţie specială, artilerie de 
coastă, unităţi de asigurare ş.a. 

La sfârşitul anilor ’70 şi la începutul anilor 
’80 au fost construite o serie de nave militare 
maritime în şantierele navale româneşti, 
precum escortoarele Midia şi Constanţa (la 
Şantierul Naval Brăila), crucişătorul uşor 
Muntenia, transformat ulterior în fregată (ex 
– distrugătorul) Mărăşeşti sau fregatele din 
clasa Eustaţiu Sebastian (Şantierul Naval 
Mangalia), ulterior corvete. 

După Revoluţia din decembrie 1989, 
reînviindu-se tradiţia apărării fluviomaritime 
cu nave de tipul monitoarelor, în compunerea 
Brigăzii 24 Fluviale Brăila au început să intre, 
odată cu anul 1993, monitoarele de tip nou, 
construite în Şantierul Naval Drobeta-Turnu 
Severin (Mihail Kogălniceanu, I.C.Brătianu 
şi Lascăr Catargiu). Au urmat apoi fregatele 
Tip 22, achiziţionate din Marea Britanie şi 
elicopterele Puma Naval.

Parteneriatul pentru Pace 
şi accederea în NATO

În noul cadru poli t ico-strategic 
european de la sfârşitul mileniului doi şi 
începutul celui de-al treilea, România a 
promovat constant o diplomaţie navală 

activă, axată în principal pe cooperarea şi 
colaborarea cu flotele militare ale altor state, 
realizarea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale 
cu flotele din Marea Neagră şi din bazinul 
mediteranean, precum şi pe întărirea şi 
diversificarea acţiunilor internaţionale în 
domeniul militar. Fiind prima ţară care a 
semnat documentul cadru al „Parteneriatului 
pentru Pace”, la începutul anului 1994, 
for ţele sale navale au constituit prima 
structură militară care s-au angrenat într-un 
amplu schimb de acţiuni cu caracter militar 
şi aplicaţii tactice, prima navă militară care 
a participat la exerciţii în comun cu navele 
NATO fiind distrugătorul Mărăşeşti. Acestea 
au constituit oportunităţi şi argumente 
credibile ale unor noi forme de colaborare 
în plan politic şi militar cu ţările membre 
ale Organizaţiei Atlanticului de Nord, a 
cărei membră cu drepturi depline a devenit 
şi România, la 29 martie 2004. Poziţia 
geografică a României, stat european 

continental, stat riveran Mării Negre şi al 
unei artere fluviale de importanţă europeană 
– Dunărea – stat cu acces direct spre centrul 
Europei, i-a conferit ţării noastre de-a lungul 
istoriei, atât posibilitatea de manifestare a 
potenţialului său politico-militar, cât şi dreptul 
şi obligaţia de a deţine, în cadrul sistemului 
naţional de apărare, o componentă navală 
respectabilă şi performantă din punct de 
vedere militar. 

Securitatea economică 
şi  maritimă a României 

la Marea Neagră

Accederea în structurile euroatlantice 
a determinat accelerarea  procesului de 
transformare a structurilor iar intrarea 
României şi Bulgariei în ianuarie 2007 în 
UE a adus noi perspective în geopolitica 
din regiune subliniate şi în documentul final 
al summit-ului NATO din 2-4 aprilie 2008 
de la Bucureşti.

Importanţa crescută a Mării Negre la 
acest început de mileniu rezidă, din faptul 
că: se găseşte la confluenţa a trei regiuni 
de foarte mare importanţă geopolitică: 
Peninsula Balcanică, Europa de est şi Asia 
Mică şi aproape de zona fierbinte a Orientului 
Mijlociu; se află la intersecţia a patru culoare 
geopolitice - Egeean, al Dunării, Caspic şi al 
Niprului care sunt căi de comunicaţie ce fac 
legătura cu zone de o importanţă majoră. 
Marea este de asemenea importantă pentru 
resursele de petrol, exploatate prin platforme 
şi pentru pescuit.

Se constată în ultima perioadă de timp 
creşterea interesului NATO şi UE pentru 
zona Mării Negre.

Infrastructura maritimă principală 
a României este reprezentată de zona 
Constanţa, cu al doilea port ca mărime 
din Europa, având un şantier naval cu 
posibilităţi de construcţii, reparaţii şi facilităţi 
de realimentare; este conectat prin reţeaua 
fluvială navigabilă cu Europa centrală şi 
Marea Nordului.

Adăugând la aceasta un aeroport 
internaţional şi reţele de căi ferate, şosele şi 
conducte, zona Constanţa iese în evidenţă 
ca o poartă Europeană importantă, bine 
aşezată pentru conexiunile cu zonele 
învecinate. Nu sunt lipsite de importanţă şi 
alte obiective din zona de responsabilitate a 
Forţelor Navale: porturile Midia şi Mangalia, 
platformele de foraj şi extracţie, gurile 
de vărsare ale Dunării, porturile fluviale, 
poduri, canale navigabile, ecluze, sisteme 
hidroenergetice şi de navigaţie, etc. 

Rolul şi locul 
Forţelor Navale Române

Forţele Navale reprezintă categoria 
de for ţe a armatei al cărei rol este să 
apere interesele şi drepturile suverane ale 
României pe mare şi pe fluviul Dunărea, 
independent sau în cooperare cu alte 
forţe, în cadrul creat de aderarea la NATO 
şi UE. Forţele Navale sunt indispensabile 
pentru asigurarea suveranităţii maritime şi 
protecţiei resurselor maritime ale României. 
Ele trebuie să apere şi să menţină accesul 

la mare al României şi să protejeze căile 
maritime de comunicaţii.

Interesele navale ale României sunt 
determinate de: puterea maritimă proprie; 
cei peste 1250 km de frontieră maritimă 
şi fluvială; exploatarea subsolului marin şi 
perspectivele de dezvoltare ale acesteia; 
ponderea de peste 1/3 pe care o deţin  
schimburile comerciale ale ţării ce se 
realizează pe căile de comunicaţii maritime 
şi f luviale; promovarea şi cunoaşterea 
imaginii ţării în lume, prezenţa drapelului 
naţional pe mările şi oceanele lumii. 

For ţele Navale sunt capabile să 
execute trei categorii de misiuni: militare, 
de poliţie maritimă în cooperare cu Poliţia 
de Frontieră ş i de diplomaţ ie navală 
pentru: participarea la apărarea intereselor 
României şi a aliaţilor săi; promovarea 
stabilităţii regionale şi globale; contribuţia 
la securitatea României în timp de pace; 
sprijinirea instituţiilor statului şi a autorităţilor 
locale în caz de urgenţe civile.

Din punct de vedere geograf ic, 
Forţele Navale au capacitatea de a duce 
acţiuni militare ori de a executa alt gen 
de acţ iuni potrivit destinaţ iei navelor: 
pe toată lungimea Dunării – cu navele 
fluviale; în zona economică exclusivă, în 
Marea Neagră – cu toate clasele de nave 
şi scafandrii de luptă; pe celelalte mări şi 
oceane ale lumii – cu navele de luptă din 
clasa fregatelor, corvetelor, navele logistice 
şi navele şcoală. 

Structura organizatorică

Statul Major al Forţelor Navale este 
structura administrativă ce se af lă în 
subordinea directă a Statului Major General 
atât din punct de vedere operaţional cât 
şi administrativ. Structura operaţională 
a Statului Major al Forţelor Navale este 
Componenta Operaţională Navală, aflată sub 
comanda operaţională a Comandamentului 
Operaţ ional Întrunit. Comandamentul 
Flotei este structura operaţională aflată în 
subordinea administrativă a Statului Major 
al For ţelor Navale şi este subordonată 
operaţional Componentei Operaţionale 
Navale. 

Forţele Navale dispun de următoarele 
clase de nave de luptă şi unităţi combatante 
aflate în subordinea Comandamentului 
Flotei. Astfel, la mare, acţionează trei 
fregate din care două Tip 22, fregatele 
Regele Ferdinand şi Regina Maria şi una 
tip M, fregata Mărăşeşti. De asemenea 
tot la mare se află patru corvete, trei nave 
purtătoare de rachete, trei vedete torpiloare, 
patru  dragoare maritime, un puitor de mine, 
precum şi divizionul de nave speciale. La 
fluviu acţionează trei monitoare, cinci vedete 
blindate şi 12 vedete fluviale grupate în două 
divizioane.

O structură nouă în cadrul Forţelor 
Navale o reprezintă Grupul de Elicoptere, 
care în compunere trei elicoptere IAR 330 
Puma Naval. În prezent cei opt piloţi marinari 
desfăşoară instrucţia de bază pe aceste 
elicoptere, care vor reprezenta vectori 
importanţi la bordul fregatelor. 

În structura organizatorică a Forţelor 
Navele se află şi Centrul de Scafandri, 
Batalionul de Infanterie Marină, Centrul 
Radioelectronic şi Observare, Direcţia 
Hidrograf ică Marit imă, Baza Navală, 
Batalionul Stat Major şi Deservire, Centrul 
de Informatică, Centrul de Instruire, Simulare 
şi Evaluare, Centrul de Medicină Navală, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Instruirea, stadiul operaţionalizării 

Pregătirea forţelor, ca proces prin care 
resursele umane, materiale şi financiare 
sunt transformate în capacitate operaţională, 
ocupă locul central în constituirea ş i 
menţinerea unor For ţe Navale apte să 
satisfacă interesele militare ale statului 
român, şi reprezintă pentru Statul Major al 
Forţelor Navale o prioritate.

Ciclurile de instrucţie au un caracter 
multianual, de regulă, mai mari de 15 luni, 
activităţile fiind planificate în continuare pe 
durata unui an calendaristic şi nu se încep 
la aceeaşi dată de către toate navele, ci 
conform programării stabilite, prin graficul 
planificării for ţei. Pentru fregatele Tip 
22 şi navele noi care vor intra în dotarea 
Forţelor Navale ciclurile de instrucţie se 
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vor stabili conform profilului operaţional şi 
necesităţilor de mentenanţă ale acestora şi 
pot avea o durată mai mare de 3 ani.

Planurile de instrucţie pentru aplicarea 
acestui ciclu, au la bază eşalonarea pe 
etape: refacere după misiune/mentenanţă, 
perioadă ce presupune refacerea echipajului, 
cursuri, reparaţii, modernizări, etc; etapa de 
instrucţie operaţională, necesară atingerii 
nivelului de pregătire pentru îndeplinirea 
tuturor cerinţelor misiunii; etapa gata de 
misiune / misiune, perioada în care nava 
poate îndeplini misiunile cerute de nivelul 
operaţional.

Evaluarea forţelor este o activitate cu o 
importanţă din ce în ce mai mare în procesul 
de instruire, fapt care se explică prin 
diversificarea şi tehnologizarea sarcinilor 
la bordul navelor. Începând cu anul 2007 
s-a implementat un sistem de pregătire al 
echipajelor navelor cu instructori aparţinând 
Centrului de Instruire şi Evaluare, după 
modelul statelor cu experienţă în domeniu. 
Câştigul pe termen lung î l constituie 
posibilitatea aplicării cunoştinţelor pe noile 
nave care vor intra în curând în serviciul 
Forţelor Navale.   

Exerciţii naţionale

For ţele şi mijloacele din unităţile 
Forţelor Navale au participat în ultimii ani la 
numeroase exerciţii de antrenament atât de 
comandament pe hartă cât şi la exerciţii de 
antrenament în teren. Cele mai importante 
au fost exerciţiile LITORAL, PONTICA 
şi GETICA la care unităţile subordonate 

participante au fost apreciate cu calificative 
de „Bine“ şi „Foarte Bine“. Navele fluviale 
au executat majoritatea misiunilor de foc 
în raioane maritime de litoral şi în raionul 
Peceneaga. Rezultatele au fost pozitive. 

Forţe la dispoziţia NATO şi UE

În acest moment Forţele Navale pun 
la dispoziţia NATO şi UE un pachet de 
forţe format din două fregate, o grupă de 
scafandri EOD şi o grupă DNFOS. Pentru 
perioada de planificare 2009-2018, prin 
achiziţia a patru corvete şi patru vânătoare 
de mine, oferta de forţe a României pentru 
NATO şi UE va creşte considerabil de la 
două la şase nave.

Activităţi internaţionale

Agenda internaţ ională a For ţelor 
Navale a fost încărcată în ultimii ani. Pe 
lângă participările ofiţerilor la diferite 
reuniuni importante în străinătate, trebuie 
să menţionăm şi participarea navelor la 
diferite misiuni importante. Astfel, prezenţa 
constantă a unor nave din Forţele Navale 
la exerciţiile NATO organizate în Marea 
Mediterană, este dovada interesului deosebit 
acordat instruirii structurilor care fac obiectul 
ofertei de forţe.   

Participarea la iniţiativele regionale 
şi exerciţiile bilaterale în Marea Neagră, 
au o contribuţie benefică la dezvoltarea 
relaţiilor bazate pe încredere şi de bună 

vecinătate. În afară de activările grupării de cooperare regională 
BLACKSEAFOR, exerciţ iile BLACKSEAPARTNERSHIP şi 
cele specifice navelor dragoare fac parte din rândul activităţilor 
considerate deja fixuri de plan. Nu trebuie omise nici navele de la 
fluviu care au participat la exerciţiul trilateral DANUBE GUARD 
07, desfăşurat pe Dunăre, în zona Porţile de Fier II, alături de nave 
din  Bulgaria, Serbia.

Dar, poate cea mai importantă misiune internaţională la care 
Forţele Navale sunt prezente, este operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, 
singura operaţie care se desfăşoară în baza prevederilor articolului 
5 din Carta NATO. Anul trecut, s-a consemnat cea de-a patra 
participare a forţelor navale la această misiune, prin fregata Regele 
Ferdinand care a executat numeroase misiuni de supraveghere 
a raionului din zona de operaţii. Tot anul trecut fregata Regele 
Ferdinand a fost afirmată nivel 2 NATO. 

Foarte importante atât pentru relaţiile de colaborare între 
diferite marine dar şi pentru antrenamentul navelor şi echipajelor 
îl reprezintă exerciţiile desfăşurate în comun cu nave aparţinând 
statelor membre ale alianţei nord-atlantice, pe timpul vizitelor pe 
care navele le execută în portul Constanţa.

Nu trebuie uitaţi ca participanţi la diferite misiuni internaţionale 
nici scafandrii sau infanteriştii marini. Scafandrii sunt capabili să 
desfăşoare acţiuni militare în spaţiul maritim, fluvial şi terestru, pe 
comunicaţiile maritime şi fluviale, să apere obiectivele economice şi 
militare din zona economică maritimă exclusivă sau cele ordonate 
prin misiune în cadrul operaţiilor Alianţei. O grupă de scafandri 
EOD a fost certificată de către NATO în 2006, în anul 2007 fiind 
certificat Detaşamentul naval pentru operaţii speciale. 

Infanteriştii marini pot îndeplini cu succes atât misiuni 
convenţionale cât şi operaţii speciale cum ar fi: acţiuni de tip 
comando, recunoaşteri, interzicerea, intercepţia, escorta sau 
controlul traficului fluvial. Pentru a-şi putea îndeplini misiunile în 

Delta Dunării, în zona lagunară şi de a lungul Dunării, puşcaşii 
marini sunt instruiţi, pentru paza portuară şi paza obiectivelor de 
importanţă deosebită, pentru lupta împotriva desantului maritim, a 
desantului aerian, a grupurilor de cercetare-diversiune şi a grupărilor 
teroriste. În perioada martie 2008 – martie 2009, 176 de militari din 
cadrul Batalionului 307 Infanterie Marină din Babadag, au desfăşurat 
misiuni de menţinere a păcii în teatrul de operaţii Kosovo. 

Şi dacă vorbim de reprezentare internaţională şi vizite, 
trebuie să menţionăm participarea Navei Şcoală Mircea la 
marşurile de instrucţie şi reprezentare pe mările şi oceanele lumii, 
având la bord studenţi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
şi elevi de la Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale, „Amiral 
Ion Murgescu”. 

Proiecte de viitor

Geopolitica zonei impune adaptarea misiunilor viitoare 
ale Forţelor Navale pentru a putea răpunde cât mai bine noilor 
provocări asimetrice. Astfel, Forţele Navale trebuie să fie capabile 

să acţioneze pentru protecţia mediului, căutarea şi salvarea pe 
mare, reducerea consecinţelor dezastrelor, diplomaţia navală, 
prevenirea contrabandei şi a traficului ilegal şi controlul activităţii 
in zona economică exclusivă, supravegherea căilor de comunicaţii, 
controlul pericolului de mine, interdicţia traficului terorist şi cu arme 
de distrugere în masă, protecţia infrastructurii maritime şi a căilor 
de comunicaţii, participarea la operaţii aliate, apărarea naţională 
dinspre mare.

Pentru realizarea obiectivelor şi angajamentelor militare pe 
care România şi le-a asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Forţele 
Navale au în vedere programe de înzestrare pe termen mediu şi lung. 
Sunt propuse sau se află în diferite stadii de derulare 6 programe 
majore de înzestrare: Modernizarea fregatelor Tip 22, etapa a doua; 
Realizarea sistemului de supraveghere maritimă; Achiziţionarea a 
patru vânătoare de mine; Achiziţionarea a patru corvete; Realizarea 
unui sistem integrat de comunicaţii pentru Forţele Navale; Realizarea 
unui sistem de identificare amic-inamic.

În perspectivă sunt propuse pentru iniţiere cîteva programe 
majore de înzestrare, ultimul având ca termen anul 2025: 
achiziţionarea (realizarea) a patru remorchere maritime şi fluviale 
pentru asigurarea manevrelor în zonele portuare şi acţiunilor 
de salvare; achiziţionarea unei nave logistice necesară pentru 
asigurarea suportului logistic al fregatelor, vânătoarelor de mine şi 
corvetelor; modernizarea navelor purtătoare de rachete; revitalizarea 
submarinului; achiziţionarea unui sistem meteo - hidrologic 
pentru asigurarea transmiterii datelor specifice pentru modulul 
corespunzător din cadrul SCOMAR; achiziţionarea unui sistem de 
instruire prin simulare.

Forţele Navale Române se prezintă în 2009 ca o structură 
modernă, capabilă să acţioneze pe mare, în aer şi sub apă, 
cu capacităţi de proiecţie în afara Mării Negre, un instrument 
important al statului român la pace, criză şi război.

Foto: Olivia Bucioacă

Foto: Mihai Egorov
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De la SGV la maistru militar
de marină

Am urmat Liceul militar de Marină 
„Alexandru Ioan Cuza”, şi chiar dacă 
atunci nu am putut continua cariera 
militară, am rămas la prima iubire, 
marina, şi m-am angajat apoi ca soldat 
voluntar în cadrul Forţelor Navale. Am 
făcut parte din echipajul iniţial al fregatei 
Regele Ferdinand care a mers în Marea 
Britanie la pregătire şi a adus nava în 
ţară.

Am participat la bordul fregatei 
Regele Ferdinand la numeroase exerciţii 
în ţară şi străinătate şi la trei operaţii 
ACTIVE ENDEAVOUR. La sfârşitul lunii 
august 2008 am primit medalia „Bărbăţie 
şi credinţă”, clasa a treia şi am trecut în 
corpul maiştrilor militari şi avansat la 
gradul de maistru militar clasa a IV-a. 
Acum consider că munca mea a fost 

Marina – arma care atrageMarina – arma care atrage

De ce o carier\ militar\ De ce o carier\ militar\ 
în For]ele Navale?în For]ele Navale?

încununată cu succes. Este ceea ce 
mi-am dorit şi pot să rămân acum mai 
mult timp în armată. Cred că medalia a 
fost obţinută pentru acţiunea grupei de 
boarding, la misiunile în Mediterană în 
anul 2007 în cadrul operaţiei ACTIVE 
ENDEAVOUR. 

Noul statut de maistru militar este 
ceva nou pentru mine, dar sper să fac 
faţă în continuare şi să fiu mândru de 
ceea ce fac. Odată cu responsabilităţile 
care revin funcţiei, atribuţiunile sunt 
deja mai multe şi tot ce pot face eu 
acum este să tind spre mai bine. Ţinând 
cont de faptul că activităţile pe care le 
desfăşoară corpul maiştrilor militari sunt 
mult mai complexe în general, acum e 
mult, mult mai mult de lucru. Însă pot 
să spun că merită din punctul meu de 
vedere. 

Cei care sunt la început de drum 
pot spune că au acum un atu, faţă de 
cei care şi-au început cariera militară 
acum 10 ani să spunem. Faptul că este 
posibilă avansarea pe parcurs acum 
pentru ei este bună că poate surveni 
într-un timp mai scurt. Acum pentru cei 
mai noi pot să spun că e într-adevăr un 
plus pentru ei, faptul că pot fi avansaţi 
şi pot continua cariera militară, pot 
urma studii superioare, e mult mai bine, 
un cadru pentru aşa ceva acum este 
excelent.”

„Nu regret drumul 
pe care l-am ales”

De ce am ales cariera militară? Iată 
o întrebare la care îmi vine oarecum greu 
să răspund. Nu mă înţelegeţi greşit, mi-am 
dorit o carieră militară de atât de mult 
timp încât îmi pare că asta am vrut să fac 
dintotdeauna. Se împlinesc opt  ani de când 
îmi urmăresc visul şi am încetat de-a lungul 
drumului să simt nevoia să-mi motivez 
alegerea. Astfel, primul răspuns care îmi 
vine în minte este : pentru că asta vreau! 
O carieră militară.

Întorcându-mă la momentul în care 
am hotărât să urmez acest drum, trebuie 
să menţionez faptul că alegerea mea a fost 
cu adevărat independentă. Aveam 14 ani şi 
eram la polul opus al modelului candidatului 
la postura de licean militar. Eram firavă, 
mămoasă, sensibilă şi răsfăţată. Ca pasiuni 
anterioare, aveam pianul şi baletul. Ţinând 
cont de toate acestea, nimeni, nici chiar 

părinţii mei nu s-ar fi aşteptat să manifest o 
orientare spre mediul militar. Se prea poate, 
că dacă altele ar fi fost reacţiile celor din 
jur, colegi, prieteni, profesori, atunci când 
menţionam în treacăt, în glumă, intenţia de 
a urma liceul militar, nu aş fi ajuns astăzi 
aici. În cor, la unison, au fost cu toţii amuzaţi 
de ideile mele, necrezându-mă în stare 
să intru, cu atât mai puţin să rezist. Nu-i 
învinovăţesc, nici eu nu credeam că voi 
reuşi, dar ceva din atitudinea lor m-a revoltat 
atât de profund încât m-am hotărât să le 
demonstrez că se înşeală. Mărturisesc, fără 
regret, că în ziua aceea de primăvară în 
care am trecut pragul Biroului de Recrutare 
Deva unde am fost întâmpinată de maiorul 
Dincă, nu-mi doream decât să demonstrez 
că pot mai mult. Pot spune fără exagerare 

Maistrul militar clasa a IV-a 
ION POPAENE 
fregata Regele Ferdinand

Student plutonier Diana CHINDRIŞ
Anul IV, Facultatea de Marină Militară
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că acea zi, acel om mi-a schimbat 
viaţa, alături de cei care m-au ajutat 
să mă pregătesc pentru admitere (fizic 
şi intelectual). Nu ştiu dacă a fost ceva 
din ceea ce mi-a spus, felul în care mi-a 
vorbit, sau vizitele ulterioare la Colegiul 
Militar „Mihai Viteazul”, dar în momentul 
în care dădeam proba sportivă, în sala 
de sport, am avut un sentiment ciudat 
de apartenenţă. Mi-am dat seama 
că armata e ceva ce aş putea să fac 
toată viaţa. E drept, nu ştiam şi nu ştiu 
nici acum destule încât să pot motiva 
această afirmaţie. Dar fără să pot explica 
nimănui, s-a născut în acea zi, în sufletul 
meu, această convingere. Am simţit că 
locul meu e acolo, că a fi licean militar şi 
într-o zi poate ofiţer, e cel mai bun lucru 
pentru mine.

Asta m-a determinat să merg mai 
departe chiar şi după ce le dovedisem 
tuturor că s-au înşelat în privinţa mea. Am 
intrat la liceul militar, spre surprinderea 
multora, chiar şi a mea, iar anii  care 
au urmat mi-au dovedit că am făcut 
alegerea potrivită. Nu am regretat nici o 
clipă alegerea făcută şi am început după 
un timp să mă gândesc serios la viitor, la 
ceea ce urma după liceu, ACADEMIA. 
Am ales marina, ghidându-mă după 
acelaşi instinct care mă adusese în liceul 
militar. Simţeam că aici este locul meu, 
că asta îmi doresc şi astfel am început să 

Academia Navală 
Mircea cel Bătrân – 

cea mai bună alegere
 
Am ales acest drum poate în 

grabă, poate fără să mă gândesc prea 
mult, însă nu regret nimic. Pot chiar să 
mă consider norocoasă, deoarece am 
avut şansa să văd cum este la o facultate 
civilă şi să mă hotărăsc în cunoştinţă 
de cauză unde doresc să îmi continui 
studiile.

Ast fe l ,  am hotă rât  să  a leg 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
instituţie de prestigiu în viaţa academică 
românească. Referitor la viaţa de 
student, cu toţii avem diferite aşteptări 
bazate pe experienţele povestite de cei 
din jurul nostru, astfel că unii sfârşesc 
dezamăgiţi, alţii cu aşteptările întrecute. 
Mai sunt unii care aleg siguranţa, aleg 
să fie studenţi militari. Acum nu pot să 
spun în ce măsură mi-au fost depăşite 
aşteptările, important este că aici mi-am 
reamintit lucruri ca responsabilitatea, 
moralitatea, respectul şi altele care în 
viaţa cotidiană sunt pe cale de dispariţie. 
Nu pot să spun că am renunţat la 
distracţiile vieţii de student, că le-am 
lăsat în urmă sau că le-am pierdut 
când am intrat în academie pentru că 
şi studenţii militari se distrează, dar în 
afara cursurilor. Pot afirma, însă, că nu 
am pierdut nimic, ba chiar am găsit mulţi 
prieteni şi acum fac parte dintr-o familie 
numeroasă.

Consider că am făcut o alegere 
bună şi pe zi ce trece sunt tot mai 
convinsă de acest lucru. 

Stud Cornelia Valentina PAVEL, 
Anul I, Facultatea de Marină Militară

Mihaela ZABOLODNI 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân“ are misiunea de a organiza 
şi desfăşura procesul de formare şi 
perfecţionare a cadrelor cu studii 
superioare pentru necesităţile Forţelor 
Navale şi ale Poliţiei de Frontieră, 
ale companiilor de transport naval şi 
societăţilor portuare. 

Istoric
Instituţia de învăţământ de marină 

a fost inclusă în sistemul naţional de 
învăţământ încă de la înfiinţare, actele 
de atestare integrând Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” în peisajul complex al 
învăţământului naţional.

O istorie a învăţământului românesc de 
marină se poate inventaria după momentele 
cruciale ale devenirii ca instituţie naţională a 
marinăriei româneşti. Dându-se curs unor 
mai vechi deziderate, autorităţile vremii, prin 
Decizia ministerială nr.15 din 17 noiembrie 
1872, au dispus constituirea, la Galaţi, a 
primei instituţii de învăţământ a Marinei 
Militare - Şcoala Flotilei.

Ideea înfiinţării unei şcoli superioare 
de profil a fost susţinută mult timp în ziarele 
vremii şi chiar în parlamentul ţării. Astfel la 
29 octombrie 1909 a fost înfiinţată Şcoala 
Navală Superioară. Urmare a evoluţiei 
învăţământului de marină, în octombrie 
1938 se înfiinţa în cadrul Şcolii Navale – 
Secţia de Marină de Comerţ, care pregătea 
ofiţeri de punte, mecanici, radiotelegrafişti, 
agenţi şi comisari de bord. Un moment 
important în evoluţia învăţământului de 
marină l-a constituit reintegrarea Şcolii 
Militare Superioare de Marină în rândul 

Înv\]\mânt de marin\ la standarde înalteÎnv\]\mânt de marin\ la standarde înalte

Academia Naval\ Academia Naval\ 
„Mircea cel B\trân”„Mircea cel B\trân”

instituţiilor de învăţământ superior, fapt 
petrecut în anul 1954, moment în care se 
măreşte durata şcolarizării la 4 ani, ceea ce 
a permis o mai bună pregătire a promoţiilor 
de ofiţeri. Anul 1959 reînnoadă tradiţia 
pregătirii superioare a ofiţerilor pentru 
marina comercială, în Şcoala Militară 
Superioară de Marină înfiinţându-se o 
secţie destinată marinei comerciale.

În instituţia învăţământului românesc 
de marină au fost de-a lungul vremii, 
reorganizări, astfel că în anul 1972, pentru 
prima dată, secţiile civilă şi militară – 
interdependente prin istoric şi evoluţie – se 
despart, încercând, fiecare în parte, să-şi 
contureze propriul destin. Acest fapt, a durat 
doar un an, în august 1973 hotărându-se 
fuziunea celor două ramuri ale pregătirii 
puterii maritime naţionale în Institutul de 
Marină „Mircea cel Bătrân”. Se revenea 
astfel la vechea practică existentă în 

România, întâlnită în mai toate ţările cu 
tradiţie navală, ca ofiţerii Marinei Militare 
şi Comerciale să se formeze împreună, 
într-o singură instituţie de învăţământ aflată 
sub egida forurilor de învăţământ naţional 
al ţării. 

În anul 1990 Institutul se transformă 
în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
instituţie destinată pregătirii şi perfecţionării 
ofiţerilor ingineri pentru Forţele Navale, în 
cadrul căreia se reînfiinţează Facultatea de 
Marină Civilă pentru pregătirea superioară 
şi perfecţionarea ofiţerilor maritimi ingineri 
şi ofiţerilor fluviali de marină civilă, respectiv 
a inginerilor de exploatări portuare.

Recunoaşterea învăţământului
Procesul evolutiv al instituţ iei, 

cuprinzând aproape 137 de ani, a fost 
însoţit de acumulări spirituale, ştiinţifice 
şi materiale deosebite. Acestea sunt 
binecunoscute în peisajul cultural-ştiinţific 
naţional şi internaţional.

Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân“ este instituţie de învăţământ 
superior acreditată. Ea se supune evaluării 
periodice efectuată de Consiliul Naţional 
de Evaluare Academică şi Acreditare, ale 
cărui standarde sunt aliniate la standardele 
europene. De asemenea, beneficiază de 
Certificatul de Atestare a Managementului 
Calităţ i i acordat de către BUREAU 
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 
conform ISO 9001/2000.

În structura instituţiei, de-a lungul 
timpului, s-au aflat o serie de specializări 
unice în ţară: navigaţ ie, navigaţ ie şi 
transpor t marit im, electromecanică 
navală, fapt care a făcut ca un important 
proces de concepţie a învăţământului 
şi cercetării ştiinţifice privind elaborarea 
curriculumului universitar, a cursurilor, 
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mă pregătesc pentru a trece examenul 
de admitere în Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”. Aş fi avut ocazia în acea 
clipă să renunţ la cariera militară aşa 
cum au făcut mulţi dintre colegii mei. 
Nu am făcut acest lucru pentru că nu 
am vrut, nu pentru că nu aş fi avut alte 
alternative, dintre care multe poate mai 
uşoare.

Repet, nu regret drumul pe care 
l-am ales. Poate o să vi se pară ciudat, 
însă fără a dramatiza sau exagera, am 
ales cariera militară cu sufletul, cu inima. 
A fost pur şi simplu alegerea mea… nu 
a fost vorba nici de o tradiţie în familie, 
nici de mirajul uniformei însă pot invoca 
o oarecare doză de patriotism totuşi. 
Adevărul este că m-am bazat pe o 
pornire lăuntrică, o formă a intuiţiei care 
s-a rafinat în timp într-un fel de instinct, 
ce m-a îndemnat şi mă îndeamnă să 
merg pe acest drum. Iată de ce sunt atât 
de sigură că am avut dreptate, urmând 
acest vis al meu.

Dacă mi-a fost greu? Desigur! De 
multe ori am fost tentată să renunţ. Nu 
mi-am dat voie să duc acest gând la 
sfârşit. Asta deoarece dacă am învăţat 
ceva de la părinţii mei extraordinari, care 
m-au susţinut mereu, este că lucrurile 
minunate se obţin cu trudă, iar în viaţă nu 
poţi da înapoi din faţa greutăţilor. Odată 
ce faci un pas înapoi, regresul devine 
un obicei. Mereu am evitat acest lucru, 
considerând că mergând înapoi nu poţi 
descoperi fericirea în viaţă. Iar eu sunt 
fericită! E adevărat că sunt la o răscruce 
în viaţă şi în carieră; ştiu prea puţin 
despre ceea ce mă aşteaptă de fapt în 
continuare. Dar acelaşi instinct care m-a 
adus aici îmi spune că totul va fi bine. Şi 
sunt convinsă de acest lucru. 
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dotarea laboratoarelor şi a navelor şcoalã, să fie în întregime opera 
corpului didactic din academie.

Structura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
Structura organizatorică a Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” cuprinde Facultatea de Marină Militară şi Facultatea 
de Marină Civilă. 

Facultatea de Marină Militară, contribuie la pregătirea şi 
formarea de ofiţeri-ingineri, ca profesionişti militari în domeniul 
naval, cu un bogat bagaj de cunoştiinte tehnico-ştiinţifice, de 
comandă şi psiho-pedagogice pe direcţia celor cinci capacităţi: 
de a abstractiza, de a gândi sistematic o problemă, de a testa 
soluţiile, de a comunica în limbile moderne şi de a folosi tehnicile 
informaţionale.

În cadrul facultăţii,  se desfăşoară studii universitare de licenţă 
prin două programe de studii: Navigaţie, hidrografie şi echipamente 
navale şi Electromecanică navală. Obiectivele principale sunt de 
pregătire şi formare a ofiţerilor-ingineri pentru Forţele Navale, prin 
pregătire fundamentală şi de specialitate, prin pregătire militară de 
bază, capabilitatea conducerii de acţiuni militare, întrebuinţarea 
armamentului şi tehnicii de luptă navală.

Facultatea de Marină Civilă are ca obiective formarea 
ofiţerilor ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă 
cartul şi să asigure întreţinerea tehnicii de la bordul navelor maritime 
şi fluviale de transport, precum şi formarea inginerilor-economişti 
pentru societăţile navale şi portuare în concordanţă cu cerinţele 
economiei concurenţiale.

În anul universitar 2009-2010, Facultatea de Marină Civilă va 
desfăşoara studii universitare de licenţă la formele zi şi frecvenţă 
redusă la patru programe de studii: Navigaţie şi transport maritim 
şi fluvial; Electromecanică navală, Electromecanică; Inginerie şi 
management naval şi portuar. De asemenea, se vor organiza 
studii universitare de masterat prin trei programe de studii - Ştiinţe 
nautice, Sisteme electromecanice navale şi Management tehnico 
economic în industria navală.

Aceste obiective se realizează prin: asigurarea unei pregătiri 
teoretice şi practice de specialitate la nivel ingineresc potrivit 
atribuţiilor pe care le vor îndeplini; formarea competenţelor conform 
standardelor internaţionale pentru îndeplinirea atribuţiilor de ofiţer 
maritim la nivel operaţional şi managerial precum şi formarea 
competenţelor de inginer-economist capabil să organizeze şi să 
conducă activităţile societăţilor din industria navală; perfecţionarea 
deprinderilor de folosire a sistemelor informatice utilizate în 
exploatarea navelor moderne; formarea capacităţilor de a conduce 
echipajele şi de a se integra în cadrul acestora şi de a conduce 
societăţi din sectorul naval şi portuar

O altă importantă structură de învăţământ care participă la 
formarea studenţilor este Departamentul de Limbi Stăine, compus 
din Catedra de Limbi străine şi Centrul Principal de Limbi Străine. 
Misiunea acestuia constă în instruirea studenţilor militari şi civili, 
precum şi a personalului MApN pentru învăţarea şi perfecţionarea 
limbilor străine.

Baza materială
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” dispune de o bază 

materială funcţională, extinsă pe 27 ha, comparabilă cu a instituţiilor 

similare de prestigiu din Marea Britanie, Franţa, Italia, S.U.A, Rusia, 
Spania, Germania. În acest sens, câteva repere sunt edificatoare: 
simulatoare în domeniul programelor de studii, aule universitare 
dotate cu aparatură multimedia, peste 100 de laboratoare, cabinete 
şi săli de specialitate cu dotări moderne; Divizionul de nave-şcoală ce 
are în compunere: nava şcoală Mircea având ca misiune instruirea 
practică a studenţilor şi elevilor militari prin efectuarea de marşuri de 
instrucţie; nava Albatros care asigură, în special, pregătirea practică 
a studenţilor de la Facultatea de Marină Civilă; nava Matelot, două 
cutere – Tomis şi Academic Star şi SRS 574.

De asemenea, staţiunea de pregătire marinărească şi sporturi 
nautice - Palazu Mare, are drept obiectiv punerea în practică a 
cunoştinţelor marinăreşti dobândite  de studenţi în anul I de studiu. 
Academia dispune de un centru de tehnologii informatice; bază 
sportivă modernă; bazin de înot olimpic; bibliotecă universitară cu 
săli de lectură. Şi nu putem încheia fără a inventaria, elementele 
complinitorii ale oricărui campus universitar – spaţiile de cazare 
confortabile – cămine studenţeşti, cantina studenţească compusă 
din patru săli, infirmeria, clubul multifuncţional şi alte utilităţi destinate 
agrementării timpului liber.

În cadrul academiei, au fost si sunt organizate activităţi de 
reprezentare naţională şi internaţională. Au avut loc numeroase 
participări la simpozioane, conferinţe, festivităţi cultural-sportive, 
aniversări ale unor academii sau şcoli navale, marşuri de practică 
cu nave-şcoală româneşti în porturile străine, primiri de nave şcoală 
ale unor academii navale din alte state, schimburi de experienţă 
între studenţi şi cadre didactice cu omologi aparţinând instituţiilor 
de prestigiu din străinătate.

Începând cu anul 2001 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
a organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice bianuale cu participare 
internaţională. Au fost prezentate lucrări ale cadrelor universitare 
din instituţii de învăţământ similare din S.U.A., Turcia, Polonia, 
etc. Profesionalismul procesului de învăţământ desfăşurat în 
Facultatea de Marină Civilă a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
şi compatibilitatea sa cu cerinţele internaţionale au fost recunoscute 
încă o dată în anul 2005, cu ocazia evaluării efectuate de către 
Agenţia Europeană de Siguranţă Maritimă – EMSA, cu sediul la 
Bruxelles.

Cercetarea ştiinţifică
Cercetarea ştiinţifică din ANMB este organizată şi se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia specifică existentă la 
nivel naţional, având ca documente directoare Planul Strategic 
Instituţional şi Planurile operaţionale anuale. Consiliul Cercetării 
Ştiinţifice al ANMB analizează şi stabileşte priorităţile cercetării, 
identifică programe prin care poate fi susţinută cercetarea ştiinţifică, 
controlează şi aprobă conţinutul proiectelor de cercetare ca 
ofertă pentru granturi, organizează competiţia pentru finanţarea 
proiectelor de cercetare, propune teme de cercetare unor beneficiari 
externi; aprobă alocarea de fonduri necesare susţinerii activităţii 
de cercetare; aprobă conţinutul Buletinului ştiinţific al instituţiei; 
urmăreşte ritmul şi calitatea activităţii de cercetare. La  activităţile 
de cercetare ştiinţifică participă cadrele didactice militare şi civile, 
masteranzi şi studenţi.

Colaborare universitară
O dominantă semnificativă a activităţii academiei o constituie permanenta deschidere 

spre lume, perfectarea de relaţii diverse cu instituţii similare de învăţământ de peste hotare, 
dar şi cu flote şi personalităţi militare din alte state. Fără îndoială, relaţiile internaţionale 
cele mai diverse şi mai fructuoase se derulează cu academiile navale ale unor ţări cu 
mare tradiţie navală. Astfel, studenţilor români li s-au deschis multiple oportunităţi de 
a desfăşura activităţi de stagiu la bordul unor nave ale statelor membre NATO, de a 
participa la stagii de pregătire în comun cu studenţii străini sau de a beneficia de burse 
de studii sau de cercetare ştiinţifică la academii navale şi universităţi din strainătate. De 
remarcat, este faptul că din anul 1994 până în prezent 14 studenţi ai Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” şi-au continuat studiile la academii navale din S.U.A., Italia, Grecia 
şi Japonia. În prezent, doi studenţi din cadrul Facultăţii de Marină Militară, îşi efectuează 
studiile la Academia Navală din Annapolis, Statele Unite ale Americii. De asemenea, cadre 
didactice din ANMB au participat şi participă la schimburi de experienţă cu colegi din SUA, 
Italia, Franţa, Olanda, Grecia, Germania, Turcia. În ultimul deceniu ANMB a fost vizitată 
de sute de delegaţii străine, de miniştrii apărării din Grecia, Spania, Ucraina, Norvegia, 
de şefii Statelor Majore din Canada, Suedia, Grecia, Italia, China, Bulgaria, Georgia, de  
şefii Statelor Majore ale Forţelor Navale din S.U.A., Italia, Belgia, Olanda, de comandanţi 
şi delegaţii de studenţi ai instituţiilor de învăţământ similare din Italia, Olanda, Bulgaria, 
Turcia, Republica Elenă, Franţa, Belgia, Portugalia, Ucraina, Rusia.

Vorbind despre viitorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, privim stăruitor spre 
flote. Acolo se dă adevărata luptă cu noul şi performanţa. Faptul că ofiţerii absolvenţi se 
ridică la nivelul de pregătire mondial nu este doar o sintagmă protocolară, este confirmat 
de orientarea selectivă a companiilor maritime străine pentru recrutarea de personal 
navigant brevetat provenit de pe băncile academiei, cât şi de faptul că numeroşi licenţiaţi 
ai acestei respectabile instituţii au urcat merituos pe cele mai de sus trepte ale ierarhiei 
militare şi sociale.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit şi va rămâne un nume emblematic 
pentru şcoala superioară românească, mărturie fiind rezultatele sale notabile – numeroase 
promoţii de ofiţeri specialişti, apreciaţi în ţară şi străinătate, bogata activitate de cercetare 
ştiinţifică, certificate de inovaţie şi brevete de invenţie de o importanţă fundamentală 
pentru domeniul naval, laurii obţinuţi de studenţi la sesiunile şi concursurile profesionale 
sau sportive organizate la nivel naţional şi internaţional, dar şi diversificarea relaţiilor de 
parteneriat  cu instituţii similare din alte state.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: Str. Fulgerului, nr. 1, Constanţa, cod: 
900218,  Tel:  0241-626200; Fax: 0241-643096; e-mail: relpub@anmb.ro 

Dintre cele mai rezonante activităţi 
organizate sau patronate de Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” amintim aici, în 
ordine cronologică: 

1976
 Nava şcoală Mircea, ambasador 

recunoscut al Forţelor Navale, în prima 
traversadă a Oceanului Atlantic, (escale 
în por turile: Las Palmas, La Guaira, 
Cartagena, Veracruz, Havana, Hamilton, 
Newport, New York, Baltimore, Philadelphia, 
Lisabona, Alger); 

1980
 Marşul navei şcoală Mircea în 

Marea Mediterană (escale în porturile: 
Toulon, Barcelona, La Valletta);

 Colocviul de mecanică a fluidelor 
ş i aplicaţ i i tehnice, în colaborare cu 
Societatea de ştiinţe matematice;

 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 
1994, 2003: marşurile navei şcoală Mircea 
în Marea Neagră (escale în porturile: Varna, 
Istanbul, Sevastopol, Odessa, Burgas, 
Suhumi, Novorossisk); 

 1994 - A VIII-a conferinţă de 
mecanica solidelor, în colaborare cu 
Universitatea Bucureşti şi Universitatea 
“Ovidius”; 

1996
 Sesiunea ştiinţifică „Marea Neagră 

în cumpănă”, în colaborare cu Facultatea 
de Biologie a Universităţii „Al.I.Cuza” din 
Iaşi, Centrul Român de Ecologie Marină, 
Institutul de Cercetări Marine şi Staţiunea 
Biologică Marină „Prof.dr.Ion Borcea”;

 Seminarul internaţional româno-
japonez în domeniul electromagnetismului 
şi mecanicii aplicate, în colaborare cu 
Universitatea Politehnica Bucureşti şi 
Societatea Japoneză de Electromagnetism 
şi mecanică aplicată;

 1999  - Pr ima confer in ţă  de 
psihologie militară din România şi cel de 
al II-lea Simpozion de psihologia muncii/
organizaţională, în colaborare cu Ministerul 
Apărării Naţionale şi Universitatea Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca;

 2001, 2003 - Marşurile navei 
şcoală Constanţa în Marea Mediterană 
sub egida Proiectului Cultural „Odiseea”, 
iniţiate de Institutul Internaţional al Teatrelor 
Mediteraneene;

 2002 - Sesiunea jubiliară de 
comunicăr i ş t i inţ i f ice cu par t ic ipare 
internaţională „130 ani de învăţământ de 
marină”;

 2004 – Cea de-a doua traversadă 
a Oceanului Atlantic de către nava şcoală 
Mircea şi participarea la competiţia nautică 
internaţională  „Tall Ships Challenge – 
2004” (escale în porturile: Cagliari, Las 
Palmas, Hamilton, Charleston, Baltimore, 

Mihaela ZABOLODNI 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Activit\]i organizate 
în Academia Naval\ 
„Mircea cel B\trân”
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Providence, New London, Halifax, Arichat, 
Sydney, Brest, Cadiz, La Valetta); 

2005
 Marşul de instrucţie al navei şcoală 

Mircea în Marea Neagră şi participarea la 
Festivalul Maritim Internaţional „Marmaris 
2005”;

 Marşul de instrucţie al navei 
şcoală Mircea în Oceanul Atlantic şi Marea 
Nordului, cu participarea la competiţia 
nautică internaţională „Tall Ships Races 
2005” (escale în porturile: Palermo, 
Lisabona, Oostende, Zeebrugge, Cherbourg, 
Middlesbrough, Newcastle, Fredrikstad, 
Bremerhaven, Amsterdam, Cartagena, 
Tunis);

 a VII-a Conferinţă Balcanică de 
Cercetări Operaţionale, în colaborare cu 
Academia Româna, Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Ovidius Constanţa, Universitatea 
Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Academia 
de Studii Economice Bucureşti;

 Prezenţa domnului Traian Băsescu,  
preşedintele României, fost student al 
Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” 
(actuala academie navală), la festivitatea 
de deschidere a anului universitar 2005 
– 2006;

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
„Puterea maritimă în contextul secolului 
XXI”;

2006
 Concursul profesional ştiinţific 

studenţesc „C.C. Teodorescu” la disciplina 
rezistenţa materialelor faza naţională;

 Concursuri sportive ş i militar 
aplicative de vară; 

 Marşul de instrucţie al navei şcoală 
Mircea în Marea Neagră (escale în porturile: 
Novorossisk, Sevastopol, Odessa, Samsun, 
Varna); 

2007
 Înfiinţarea Asociaţiei absolvenţilor 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” – 
ALUMNI, care are ca misiune susţinerea 
şi promovarea intereselor academiei şi ale 
absolvenţilor;

 Iniţierea mobilităţilor de studenţi 
şi cadre didactice în cadrul programului 
educaţional european ERASMUS, în urma 
aprobării Cartei Universitare Europene de 
către Comisia Europeană;

 Marşul navei şcoală  Mircea 
în Marea Mediterană cu participare la 
competiţia nautică internaţională „Tall 
Ships Races 2007 Mediterranea” (escale în 
porturile: Pireu, Alicante, Barcelona, Toulon, 
Genova);

 Sesiunea jubiliară de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, prilejuită de împlinirea 
a 135 de ani de învăţământ de marină.

2008
 Cea de-a XXX-a Sesiune de 

comunicări şt i inţ i f ice studenţeşt i  cu 
abordarea de tematici din domeniile: 
Navigaţie şi transport naval; Inginerie 
electrică, maşini termice, sisteme, instalaţii, 
automatizări navale; Matematică-Informatică 
şi Limbi străine;

 Participarea Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” la a XI-a ediţie a 
Campionatului Internaţional Nautic din 
Turcia

 Participarea studenţilor militari şi 
civili din cadrul academiei la cea de-a XIII-a 
Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti SCOSAFT, desfăşurată la 
Academia Forţelor Terestre, Sibiu;

 Marşul de instrucţie al navei şcoală 
Mircea în Marea Mediterană, Oceanul 
Atlantic, Marea Nordului şi Marea Baltică cu 
escale în porturile Cagliari, Malaga, Rouen, 
Brest, Rotterdam, Copenhaga, Rostock, 
Fowey, Lisabona, Valletta şi participarea 
la trei festivaluri maritime: „L’Armada de 
Rouen 2008”, „La Fete du Brest” şi „Hanse 
Sail Rostock 2008”;

 Activităţi ştiinţifice şi culturale 
organizate de academie cu ocazia aniversării 
a 136 de ani de învăţământ de marină ;

 Ziua ERASMUS cu workshop-ul 
având ca temă - Participarea Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” la subprogramul 
sectorial „Life Learning programme“, iniţiat 
de Comisia Europeană, prilej important de 

confirmare a creşterii continue a calităţii 
procesului de învăţământ superior de 
marină.

Repere 2009

Nava şcoală Mircea revine în prim-
planul manifestărilor navale internaţionale. 
Simbolul unei multiseculare şi putenice 
tradiţii marinăreşti, nava şcoală Mircea 
efectuează în perioada 13 aprilie – 1 
septembrie, un marş de instrucţie în Marea 
Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul 
Atlantic, cu escale în porturile Siracusa 
(Italia), Cadiz, Tenerife (Insulele Canare 
- Spania), Hamilton (Insulele Bermuda), 
Charleston (South Carolina – S.U.A), 
Boston (Mariland – S.U.A.), Ponta Delgada 
(Insulele Azore - Portugalia), Gibraltar 
(U.K.), Iraklion (Creta - Grecia).

Participarea la acest marş constituie 
o bună oportunitate de pregătire pentru 
toţi cadeţii ambarcaţi, putând astfel să 
aplice în practică cunoştinţele teoretice în 
condiţii reale de navigaţie, dar şi obţinerea 
deprinderilor marinăreşti cu aceeaş i 
motivaţie care i-a determinat să aleagă 
această grea dar, frumoasă profesie. De 
asemenea, este un test deosebit de util 
pentru echipajul navei, care dovedeşte de 
fiecare dată, că marinarii militari români sunt 
capabili să-şi îndeplinească cu onoare şi 
demnitate misiunile, oriunde în lume.

Pe data de 17 mai, Mircea sărbătoreşte 
70 de ani de existenţă, ani ce îi poartă cu 
demnitate şi nobleţe, fiind într-o stare 
tehnică  şi de întreţinere de excepţie, fapt 
confirmat prin efectuarea periplului nautic 
din acest an, care include şi participarea 
la regata „Tall Ships Challenge 2009” şi la 
Festivalul Sail Boston. 

Nu puţini sunt aceia ce au apreciat 
că Mircea pe lângă rolul de ambasador 
recunoscut al valorilor marinăreşti româneşti 
este o adevarată bijuterie a Forţelor Navale 
Române.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
organizează cea de-a XXXI-a Sesiunea 
de comunicări ştiinţ ifice studenţeşti, 
manifestare ce se va desfăşura în 22-23 
mai cu participarea studenţilor militari şi civili 
din universităţile constănţene şi din ţară. 

În lunile septembrie – octombrie, 
ANMB este organizatoarea a trei Conferinţe 
Internaţionale: – CAIM - a XVII Conferinţă 
de Matematici Aplicate şi Industriale, 
BALCOR - Conferinta Balcanică de 
Cercetări operaţionale şi NAVMAREDU 
– Conferinţa Internaţională în domeniul 
naval. Sunt aşteptaţi specialişti din sistemul 
de învăţământ universitar militar şi civil, 
cercetători din institute de cercetare, 
academicieni şi personalităţi ale lumii 
ştiimţifice internaţionale. 

În luna octombrie ANMB împreună cu 
două institute naţionale de cercetare din ţară 
şi alţi parteneri, vor monta în Marea Neagră 
prima centrală electrică hidropneumatică de 
transformare a energiei valurilor în energie 
electrică, premieră pentru cercetarea 
românească.
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Ofiţerii constituie categoria de personal 
militar al armatei cu pregătire universitară, 
lideri militari, capabili să conducă subordonaţii 
pentru misiunile primite, să definească 
şi să impună standarde de pregătire şi 
comportament.

Candidatul pentru profesia de ofiţer, 
filiera directă, trebuie să îndeplinească, 
cumulativ, următoarele criterii: 

1. Generale
a) să aibă cetăţenie română şi 

domiciliul stabil în România de cel puţin şase 
luni, la data începerii anului de învăţământ/
cursului/ programului de formare;

b) să fie „apt medical” şi să aibă o 
dezvoltare fizică armonioasă; 

c) să aibă un comportament moral în 
societate;

d) să nu fi fost condamnat penal şi să 
nu fie în curs de urmărire penală sau de 
judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;

e) să nu facă parte din partide, 
formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă 
face parte să declare că, după admiterea în 
instituţia militară de învăţământ, va renunţa 
la această calitate;

f) să nu facă parte din organizaţii 
interzise de legislaţia română şi să nu fie 
membru al unor organizaţii incompatibile 
cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice 
profesiei militare;

g) să nu aparţină unor culte sau secte 
religioase care, potrivit legii, contravin 
normelor de păstrare a ordinii publice, 
precum şi celor care încalcă bunele 
moravuri sau afectează desfăşurarea 
profesiei militare;

h) să nu fie asociat unic ori să participe 
direct la administrarea sau conducerea 
unor organizaţii sau asociaţii comerciale, 
iar dacă este într-una din aceste situaţii, 
să se angajeze că, după admiterea în 
instituţia militară de învăţământ, va renunţa 
la această calitate;

i) pentru candidatul care este soldat 
voluntar în Ministerul Apărării Naţionale 
şi care optează pentru profesia de ofiţer, 
să fi parcurs modulul instruirii individuale, 
potrivit specificului fiecărei arme/
serviciu/specialităţi militare, până la data 
concursului de admitere în instituţia militară 
de învăţământ;

i) pentru candidatul femeie – să 
declare că îşi asumă toate riscurile privind 
starea sa de graviditate/maternitate, care 
pot interveni în procesul de selecţie. 

2. Specifice
a) să fie absolvent cel puţin al 

învăţământului liceal, cu diplomă de 
bacalaureat, iar în cazul în care este elev 
în ultimul an, să facă dovada promovării 
examenului de bacalaureat până la data 
concursului de admitere;

Recrutarea candida]ilor pentru profesia 
de ofi]er de marin\ militar\

b) să aibă vârsta de cel mult 24 de 
ani, împlinită în anul organizării concursului 
de admitere.

Dosarul de candidat se întocmeşte 
şi se depune la Biroul de Informare 
Recrutare şi conţine următoarele 
documente:  

cerere de înscrier• e - document 
tipizat; 

copie legalizată de pe certificatul • 
de naştere, 2 exemplare; 

copie de pe cartea/buletinul de • 
identitate, iar dacă nu a împlinit vârsta de 
18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii 
săi legali; 

certificat de cazier judiciar•  eliberat 
cu maximum 3 luni înainte de data depunerii 
- cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar 
liceal, promoţia din anul respectiv, şi a 
soldaţilor/gradaţilor voluntari; 

copie legalizată de pe diploma • 
de bacalaureat sau adeverinţă din care să 

rezulte că este înmatriculat în ultimul an 
de liceu; 

recomandare privind profilul psiho-• 
moral şi comportamental - document tipizat- 
numai pentru soldaţii şi gradaţii voluntari; 

f• işa de examinare medicală - 
document tipizat; 

fişa de cunoaşter• e - document 
tipizat. 

Trebuie să fie declaraţi „apt” şi să 
obţină avize în urma efectuării examinării 
medicale şi/sau psihologice speciale 
efectuată după ce au fost declaraţi „Admis” 
la selecţia din centrele zonale de selecţie 
şi orientare: candidaţii care optează pentru 
profesia de ofiţer în Forţele Navale - la 
Centrul de Medicină Navală din Constanţa.

Documentele rezultate în urma 
finalizării examinărilor/probelor/testelor 
efectuate în centrele zonale de selecţie şi 
orientare, precum şi în cadrul  Centrului 
de Medicină Navală şi al laboratoarelor 
psihotehnice ale Ministerului Apărării 
Naţionale, sunt adăugate în dosarul de 
candidat, pe măsura obţinerii lor. 

Testarea nivelului capacităţii motrice 
a candidaţilor recrutaţi pentru admiterea 
în învăţământul militar se realizează în 
centrele zonale de selecţie şi orientare. 
Testarea nivelului capacităţii motrice este 
susţinută numai de către candidaţii care 
au examinarea medicală efectuată, cu 
specificaţia „apt pentru efort fizic”. Testarea 
candidaţilor recrutaţi cuprinde două probe: 
traseul utilitar - aplicativ; alergare pe 
distanţa 1000/2000 m. 

Pe toată durata pregătirii în cadrul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
beneficiezi de şcolarizare, cazare, hrană 
şi asistenţă medicală gratuite.

Foto: Ştefan Ciocan
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Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” este o 
instituţie militară de învăţământ de nivel 
postliceal care are misiunea de a pregăti 
personalul necesar Forţelor Navale 
precum şi altor beneficiari în vederea 
întrebuinţării, întreţinerii, administrării 
şi reparării armamentului, tehnicii şi a 
altor materiale din înzestrare, asigurând, 
totodată, competenţele de leadership 
necesare pentru gradele superioare de 
maistru militar. 

Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” funcţioneaza 
în baza prevederilor Constituţiei României, 
Hotărârilor Guvernului României, ordinelor 
Ministrului Apărării Naţionale, actelor 
normative referitoare la sistemul de 
învăţământ emise de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului precum şi a 
Regulamentului de ordine interioară 
propriu.

Şcoala are o durată de doi ani şi 
formează maiştri militari pe filiera directă 
din absolvenţi de liceu - baieţi şi fete.

Dispunând de o bază materială 
corespunzatoare şi de un corp valoros de 
cadre didactice, şcoala are un caracter 
practic, îmbinând în procesul instructiv-
educativ lecţiile desfăşurate în cabinetele 
şi laboratoarele de specialitate cu stagiul la 
bordul navelor Forţelor Navale şi asigurând 
o instruire completă a viitorilor absolvenţi.

La sfârşitul perioadei de şcolarizare, 
maiştrii militari de marină beneficiază de 
locuri sigure de muncă în unităţile Forţelor 
Navale, în una din următoarele specialităţi: 
timonier şi tehnica de navigaţie navală; 
artilerie navală şi antiaeriană; rachete 

Tehnicienii marinei se preg\tesc laTehnicienii marinei se preg\tesc la

Şcoala Militar\ de Maiştri Şcoala Militar\ de Maiştri 
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navale şi antiaeriene; arme sub apă; radio 
şi observare-semnalizare; radiolocaţie 
navală; hidroacustică; motoare şi maşini 
navale precum şi motoare şi instalaţii 
electrice navale.   

Istoric
Prin dobândirea ieşirii la mare în 

urma revenirii Dobrogei între hotarele 
naţionale fireşti, Romania trece rapid la 
dezvoltarea Marinei Militare şi Civile, fapt 
ce a impus organizarea unor forme de 
învăţământ specifice Forţelor Navale. 

Astfel, la data de 8 octombrie 1897, 
prin Înaltul Decret nr. 3110 Regele Carol I 
a aprobat „Regulamentul de funcţionare 
al Şcolii de submecanici şi submaeştri de 
marină”, instituţie care este precursoarea 

actualei şcoli şi care la înfiinţare îşi recruta 
elevii doar din fii marinarilor din marina de 
război sau civilă şi din fii de militari. Şcoala 
funcţiona la Galaţi, iar primul comandant 
al acesteia a fost comandorul Constantin 
Bălescu. 

În anul 1908 şcoala se mută la 
Constanţa, în actualul local al Muzeului 
Marinei, iar dintre foştii profesori ai acestei 
şcoli se remarcă personalitatea lui Eugeniu 
Botez (Jean Bart). 

Odată cu înfiinţarea corpului Maiştrilor 
Militari prin Decretul 2064/1909, şcoala se 
reorganizează sub denumirea de „Şcoala 
de Marină a Maeştrilor Şefi de specialitate” 
sub comanda locotenent-comandorului 
Vasile Şcodrea.

D e c l a nşa r e a  Răz b o i u l u i  d e 
Reîntregire a Neamului conduce la mutarea 
în grabă a şcolii la Galaţi şi în scurt timp la 
întreruperea cursurilor. Elevii sunt detaşaţi 
la diferite unităţi, mulţi dintre ei participând 
la acţiunile purtate de unităţile de nave. Ca 
urmare a acestei participări, şcoala a dat 
ca jertfă doi elevi (Budeanu Constantin şi 
Meşter Alexandru). 

Prin Înaltul Decret Regal nr. 1875 
din 1919 intră în vigoare noul statut al 
corpului maeştrilor militari în care se stipula 
că aceştia sunt ajutoare ale ofiţerilor şi 
instructori tehnici de specialitate

Începând cu 1920 Şcoala de Maeştri 
a fost reorganizată funcţionând cu două 
instituţii, ambele pregătind specialişti 
cu studii medii pentru marină: Institutul 
Maritim cu sediul în Constanţa şi Şcoala 
de Mecanici şi Electricieni cu sediul 
în Sulina. Institutul Maritim cuprindea: 
„Şcoala copiilor de marină” cu durata de 

3 ani; „Şcoala instructorilor de specialitate” cu durata de 1 an şi 
„Şcoala de maeştri” cu durata de 2 ani. De la 1 octombrie 1928 
şcoala funcţionează în Constanţa sub numele de „Şcoalele de 
specialişti ale Marinei” având ca obiectiv pregătirea tinerilor care 
doresc a îmbraţişa o carieră militară în specialităţile punte.

Cea de-a doua conflagraţie mondială găseşte din nou elevii 
şcolii în practică şi stagiu la nave, luptând pentru independenţa 
şi suveranitatea ţării, apărând interesele poporului român, dând 
înalte pilde de patriotism, săvârşind glorioase fapte de arme. În 
acest război au căzut la datorie 12 elevi şi un ofiţer profesor. 

Din 1950 şi până în 1959 şcoala este desfiinţată urmând 
ca la data de 1 noiembrie 1959 să se reînfiinţeze sub numele de 
Şcoala de Subofiţeri de Marină.

Din 21 august 1965 instituţia se va numi Şcoala Militară de 
Maiştri de Marină şi va avea o durată de 3 ani. 

Din 1986 la concursul de admitere participă numai 
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Începând cu anul 
1987 şcoala va funcţiona ca o secţie a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” şi se va reînfiinţa ca instituţie de sine stătătoare pe 
15 martie 1990. 

Momentele următoare au însemnat noi evoluţii pe calea 
aplicării reformei învaţământului militar. Şcoala a parcurs diferite 
etape de reorganizare structurală, începând cu anul 2002 a 
trecut la durata studiilor de 2 ani, începand cu iulie 2004 se 
subordonează Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, iar din 
septembrie 2008 se resubordoneaza Statului Major al Forţelor 
Navale. 

S-a elaborat modelul maistrului militar care devine astfel 
un om multidimensional cu competenţe de specialist, lider 
militar de organizaţii mici, cu o bogată cultură generală civică, 
marinărească, ataşat valorilor naţionale. 

În perioada existenţei sale, Şcoala Militară de Maiştri a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a dat Marinei Militare şi 
Marinei Grănicereşti (actuala Poliţie de Frontieră) iar în unele 
momente ale istoriei şi Marinei Comerciale, peste 8000 de cadre 
medii care au demonstrat, prin înalta ţinută şi profesionalism că au 
urmat cursurile unei instituţii de excepţie în peisajul învăţământului 
militar românesc. 

La bordul navelor maritime şi fluviale, în secţii şi ateliere 
de reparaţii, în laboratoarele instituţiilor militare de învăţământ, la 
depozite şi subunităţi, maiştrii militari şi-au făcut datoria, onorând 
profesia aleasă.

Maiştrii militari - tradiţie şi competenţă
Maiştrii militari constituie o categorie de personal militar 

profesionalizat al armatei, purtătoare a valorilor, tradiţiilor militare 
şi moştenirii culturale a poporului român, care întruchipează 
luptătorul şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască 
şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea 
misiunilor ce îi revin.

Maiştrii militari sunt lideri capabili să conducă prin exemplul 
personal, adevaraţi mentori pentru cei din aria de responsabilitate, 
să instruiască subordonaţii folosind experienţa proprie, să impună 
şi să menţină standardele de pregătire şi comportare, să se 
îngrijească de subordonaţi, să asigure mentenanţa tehnicii militare 
din înzestrare şi să se adapteze la schimbările specifice mediului 
militar şi ale societăţii, în ansamblu.

Potrivit „Conceptiei privind managementul resurselor 
umane în Armata Romaniei”, maiştrii militari vor încadra funcţii 
de comandă de la baza ierarhiei militare - echipă, echipaj, piesă, 
staţie, autostaţie, post de luptă, grup, grupă şi similarele acestora, 
după caz, iar cei ce deţin gradele de maistru militar clasa I şi 
maistru militar principal pot îndeplini şi atribuţii administrative şi de 
leadership, la nivelul unităţilor şi marilor unităţi din cadrul Statului 
Major al Forţelor Navale.

Prin misiunile ce li se încredinţează, potenţialul profesional 
şi prin numarul lor, maiştrii militari reprezintă „coloana vertebrala 
a armatei”.

Structura  anilor  de  învăţământ 
Anul I: Pregătire fundamentală postliceală, specialist militar. 

Luptător / Conducător militar / Marinar 
Anul II: Specialist militar

Luptător / Conducător militar / Marinar 
În urma susţinerii examenelor de competenţă profesională, 

absolventilor li se acordă: brevet de maistru militar, certificat de 
competenţă profesională şi sunt avansaţi la gradul de maistru 
militar clasa a V-a.

Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”: Str. Dezrobirii Nr. 80,  Constanţa, cod 900234; 
Tel. (0040) 241.694275; (0040) 241.655650 int. 0241, 0202; Fax: 
(0040) 241.620978; e-mail: smmmfn@smmmfn.ro
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Foto: Bogdan Dinu
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Maiştrii militari constituie categoria 
de personal militar al armatei care 
întruchipează luptătorul şi specialistul 
militar, capabil să conducă, să instruiască 
şi să motiveze personalul din subordine 
pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin. 
Ei se formează profesional prin pregătire 
desfăşurată în şcolile militare de maiştri 
şi subofiţeri ale categoriilor de forţe ale 
armatei.  

Candidatul pentru profesia de 
maistru militar, filiera directă, trebuie 
să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
criterii:

1. Generale
a) să aibă cetăţenie română şi 

domiciliul stabil în România de cel 
puţin şase luni, la data începerii anului 
de învăţământ/cursului/programului de 
formare;

b) să fie „apt medical” şi să aibă o 
dezvoltare fizică armonioasă; 

c) să aibă un comportament moral 
în societate;

d) să nu fi fost condamnat penal 
şi să nu fie în curs de urmărire penală 
sau de judecată pentru săvârşirea unor 
infracţiuni;

e) să nu facă parte din partide, 
formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă 
face parte să declare că, după admiterea 
în instituţia militară de învăţământ, va 
renunţa la această calitate;

f) să nu facă parte din organizaţii 
interzise de legislaţia română şi să nu fie 
membru al unor organizaţii incompatibile 
cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice 
profesiei militare;

g) să nu aparţină unor culte sau secte 
religioase care, potrivit legii, contravin 
normelor de păstrare a ordinii publice, 
precum şi celor care încalcă bunele 
moravuri sau afectează desfăşurarea 
profesiei militare;

h) să nu fie asociat unic ori să 
participe direct la administrarea sau 
conducerea unor organizaţii sau asociaţii 
comerciale, iar dacă este într-una din aceste 
situaţii, să se angajeze că, după admiterea 
în instituţia militară de învăţământ, va 
renunţa la această calitate;

i) pentru candidatul care este 
soldat voluntar în Ministerul Apărării 
Naţionale, să fi parcurs modulul instruirii 
individuale, potrivit specificului fiecărei 
arme/serviciu/ specialităţi militare, până la 
data concursului de admitere în instituţia 
militară de învăţământ;

j) pentru candidatul femeie – să 
declare că îşi asumă toate riscurile privind 
starea sa de graviditate/maternitate, care 
pot interveni în procesul de selecţie. 

Recrutarea candida]ilor pentru profesia 
de maistru militar de marin\

2. Specifice:
a) să fie absolvent de învăţământ 

liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în 
cazul în care este elev în ultimul an, să 
facă dovada promovării examenului de 
bacalaureat până la data concursului de 
admitere;

b) să aibă vârsta de cel mult 24 
de ani, împlinită în anul organizării 
concursului de admitere.

Dosarul de candidat se întocmeşte 
şi se depune la Biroul de Informare 
Recrutare şi conţine următoarele 
documente:

1. cerere de înscriere-document 
tipizat; 

2. copie legalizată de pe certificatul 
de naştere; 

3. copie de pe cartea/buletinul de 
identitate, iar dacă nu a împlinit vârsta de 
18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii 
săi legali; 

4. certificat de cazier judiciar eliberat 
cu maximum 3 luni înainte de data 
depunerii, cu excepţia absolvenţilor 
de colegiu militar liceal, promoţia din 
anul respectiv, şi a soldaţilor/gradaţilor 
voluntari; 

5. copie legalizată de pe diploma de 
bacalaureat sau adeverinţă din care să 
reiasă că solicitantul este înmatriculat în 
ultimul an de liceu; 

6. recomandare privind profilul psiho-
moral şi comportamental-document tipizat-
numai pentru soldaţii/gradaţii voluntari; 

7. fişa de examinare medicală-
document tipizat; 

8. fişa de cunoaştere-document 
tipizat. 

Trebuie să fie declaraţi „apt” şi să 
obţină avize în urma efectuării examinării 
medicale şi/sau psihologice speciale 
efectuată după ce au fost declaraţi 
„Admis” la selecţia din centrele zonale 
de selecţie şi orientare: candidaţii care 
optează pentru profesia de maistru militar 
în Forţele Navale la Centrul de Medicină 
Navală din Constanţa. 

Documentele rezultate în urma 
finalizării examinărilor/probelor/testelor 
efectuate în centrele zonale de selecţie 
şi orientare, precum şi în cadrul Centrului 
de Medicină Navală şi al laboratoarelor 
psihotehnice ale Ministerului Apărării 
Naţionale, sunt adăugate în dosarul de 
candidat, pe măsura obţinerii lor. 

Testarea nivelului capacităţii motrice 
a candidaţilor recrutaţi pentru admiterea 
în învăţământul militar se realizează în 
centrele zonale de selecţie şi orientare. 
Testarea nivelului capacităţii motrice 
este susţinută numai de către candidaţii 
care au examinarea medicală efectuată, 
cu specificaţia „apt pentru efort fizic”. 
Testarea candidaţilor recrutaţi cuprinde 
două probe: traseul utilitar-aplicativ; 
alergare pe distanţa 1000/2000 m. 

Fiecare probă în parte are caracter 
eliminatoriu! 

Pe toată durata pregătirii în 
cadrul Şcoalii Militare de Maiştri a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, 
beneficiezi de şcolarizare, cazare, hrană 
şi asistenţă medicală gratuite.

Tinerii care îmbrăţişează cariera 
de soldat voluntar în For ţele Navale, 
desfăşoară pregătirea de bază, dar şi 
cea specifică specialităţii militare alese, 
la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu”.

Obiectivul fundamental al Şcolii de 
Aplicaţie este de a perfecţiona pregătirea 
profesională şi specializarea cadrelor 
militare şi a personalului civil din Forţele 
Navale prin cursuri de carieră şi de nivel, 
de formare a ofiţerilor de rezervă şi 
instruirea militarilor care urmează să devină 
soldaţi / gradaţi profesionişti. Centrul de 
Instrucţie al Forţelor Navale, inclus în 
Şcoala de Aplicaţie, are ca principale 
misiuni, formarea şi pregătirea prin cursuri 
a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în 
vederea integrării lor în unităţile din Forţele 
Navale, conform cerinţelor funcţiilor pe care 
vor fi încadraţi ulterior.

Istoric
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” a fost 
înfiinţată prin Înaltul Decret 1093 din 
26.02. 1896 şi a început să funcţioneze 
începând cu data de 01.11.1896 la Galaţi. 

Formarea şi preg\tirea SGV-ilor din For]ele NavaleFormarea şi preg\tirea SGV-ilor din For]ele Navale

Şcoala de Aplica]ie a For]elor Navale Şcoala de Aplica]ie a For]elor Navale 
Şcoala de Aplicaţie a existat sub această 
denumire până în anul 1950, îndeplinind în 
permanenţă rolul de formare, dar mai ales 
de dezvoltare şi perfecţionare a pregătirii 
personalului din Flotilă, Flotă, respectiv 
Marina Militară. Începând din 1954, rolul 
ei a fost preluat de Centrul de Instrucţie, 
pentru ca să fie reînfiinţată în anul 2003 
prin transformarea Facultăţii de Comandă, 

Stat Major şi Tehnică Militară din cadrul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Centrul de Instrucţie al Forţelor 
Navale din Mangalia a fost înfiinţat la data 
de 1 aprilie 1962, din Corp Şcoală de 
Echipaje nr.12, pe baza Ordinului Marelui 
Stat Major sub denumirea de Şcoala de 
Echipaje a Marinei Militare. Primul an de 
instrucţie a început la 2 noiembrie 1964 iar 
numărul total al militarilor la deschiderea 
primului an de instrucţie a fost de peste 
1500.

Pe data de 1 februarie 1968 s-a înfiinţat 
Staţiunea de Pregătire Marinărească, 
subordonată Şcolii de Echipaje a Marinei 
Militare cu două componente: staţiunea de 
bărci şi ambarcaţiuni, cu atelier de reparaţii 
şi magazii de materiale; bazinul de înot.

Conform Ordinului Marelui Stat 
Major la data de 12.09.1969 denumirea 
Şcolii se schimbă în „Centrul de Instrucţie 
al Specialiştilor Marinei Militare. În 1973 
unitatea îşi schimbă iarăşi denumirea în 
Centrul de Instrucţie al Marinei Militare.

Schimbări majore nu au avut loc 
până în anul 1989. Conform aprobării 
Ministerului Apărării Naţionale, începând 
din 1991 Centrul de Instrucţie al Marinei 
Militare a devenit Centrul de Perfecţionare 
a pregătirii cadrelor Marinei Militare. 
Deoarece din anul 1990 numărul de 
cadre încadrate, conform statelor a scăzut 

Căpitan Daniel OAIE
Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale
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Foto: Ştefan Ciocan
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continuu, în conformitate cu prevederilor concepţiei reformei 
învăţământului militar, Consiliul Suprem de Apărare al Ţării 
hotărăşte încetarea activităţii unităţii la data de 1 iunie 1997.

La 1 iulie 2001, unitatea s-a reînfiinţat sub denumirea de 
Baza de Instrucţie Navală, având menirea de a asigura instruirea 
în sistem centralizat pentru toţi militarii în termen aparţinând 
Forţelor Navale.

Conform planului de restructurare a Forţelor Navale, de 
la 1 septembrie 2003, Baza de Instrucţie Navală a trecut în 
subordonarea Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale.

Primul ciclu de instrucţie a început pregătirea în Baza de 
Instrucţie Navală pe data de 1 noiembrie 2001 cuprinzând 366 
militari. Odată cu realizarea completării cu efective şi îmbunătăţirii 
dotării materiale a crescut numărul de militari instruiţi în fiecare 
serie. După reînfiinţarea unităţii, au fost instruiţi un număr de peste 
5000 de militari în termen şi 500 militari cu termen redus.

Totodată s-a reuşit realizarea unui număr mare din 
obiectivele propuse: s-au pus în funcţiune cabinete de specialitate, 

s-a completat baza materială de instrucţie, s-a repus în funcţiune 
sala de sport şi bazinul de înot. Instruirea tinerilor marinari se 
realizează şi în Staţiunea de Pregătire Marinărească, aflată în 
subordinea Bazei de Instrucţie Navală.

1 iulie 2004, reprezintă un pas important pentru Baza de 
Instrucţie Navală, care devine prima unitate din Armata Română 
care instruieşte soldaţi şi gradaţi voluntari, Forţele Navale fiind 
prima categorie de forţe care la 1 ianuarie 2005 nu mai are 
în compunere militari în termen, la bordul navelor aflându-se, 
începând cu această dată, militari profesionişti. Misiunea unităţii 
devine formarea şi specializarea acestei categorii de militari.

În perioada 2004 – 2007, au fost instruiţi un număr de peste 
1200 soldaţi şi gradaţi voluntari în toate specialităţile  militare ce 
se întâlnesc la bordul navelor precum şi la plutoanele de poliţie 
militară ce asigură paza obiectivelor. La data de 1 iunie 2005 intră 
s-a schimbat denumirea unităţii din „Baza de Instrucţie Navală” 
în „Centrul de Instrucţie al Forţelor Navale”.

Odată cu apariţia statutului soldaţilor şi gradaţilor voluntari, 
unitatea are un rol foarte important în formarea şi dezvoltarea 
profesională a acestei categorii de militari. Scopul principal 
este formarea şi dezvoltarea capacităţilor soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari ca luptători şi specialişti, cu  cunoştinţele, trăsăturile 
psiho – morale şi fizice, precum şi deprinderile necesare 
îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor pe care vor fi încadraţi în unităţile 
din Forţele Navale. 

La data de 1 septembrie 2008 „Centrul de Instrucţie al 
Forţelor Navale” a fuzionat cu Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, noii intituţii de învăţământ 
atribuindu-i-se numele de Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu”

Obiectivul fundamental al Şcolii de Aplicaţie a Forţelor 
Navale îl reprezintă perfecţionarea pregătirii ofiţerilor, maiştrilor 
militari, soldaţilor şi gradaţilor voluntari conform cerinţelor reale 
de pregătire ale Forţele Navale Române şi alinierea permanentă 
la standardele, procedurile şi tehnologiile de instruire şi evaluare 
ale Forţelor Navale ale NATO, având în vedere modernizarea 
continuă a Forţelor Navale.

Pregătirea SGV-ilor din Forţele Navale
Formarea militarului ca luptător individual, apt să 

îndeplinească misiuni de luptă izolat, în echipă şi în cadrul grupei 
de infanterie, ziua şi pe timp de noapte, în orice condiţii de timp şi 
stare a vremii, precum şi acumularea de cunoştinţe şi formarea 
deprinderilor necesare ducerii actiunilor de luptă specifice 
subunităţilor, exploatării şi întreţinerii tehnicii şi echipamentelor din 
dotarea Forţelor Navale se realizează la Şcoala de Aplicaţie.

Obiectivul general al programului de instrucţie îl constituie 
formarea de militari disciplinaţi şi încrezători în forţele proprii, 
căliţi din punct de vedere fizic şi psiho-moral, bine motivaţi, 

cu deprinderile de bază ale luptătorului 
formate, apţi să îşi continue instruirea la 
nivelul specialităţii, al postului pe care îl vor 
încadra şi al instrucţiei colective.

Scopul pr inc ipal al  instruc ţ ie i 
soldaţ ilor şi gradaţ ilor voluntari este 
de a dezvolta şi menţine deprinderile 
individuale şi colective necesare acestei 
categorii de personal pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice postului, pe timp de 
pace, în situaţie de criză şi pe timp de 
război. Soldaţii şi gradaţii voluntari se 
formează şi se dezvoltă profesional prin: 
instrucţie individuală, instrucţie colectivă şi 
autoinstruire. 

Obiect ivele modulul instruc ţ ie 
individuală de bază sunt transmiterea 
cunoştinţelor şi formarea la militari a 

deprinderilor temeinice, absolut obligatorii 
pentru a putea să devină luptători motivaţi, 
instruiţi, eficienţi, încrezători în puterile 
proprii, disciplinaţi, bine pregătiţi fizic 
şi psihic, cu calităţi necesare acţiunii în 
echipă, care să fie în măsură să folosească 
individual sau în echipă, puterea de foc 
a armamentului din dotare şi mijloacele 
de protecţie, să stăpânească situaţiile de 
stres şi condiţiile de supravieţuire impuse 
de câmpul de luptă modern.

Obiect ivele modulul instruc ţ ie 
individuală de specialitate îl reprezintă 
formarea specialiştilor pentru îndeplinirea 
cerinţelor specifice postului pe care soldaţii 
vor fi încadraţi la terminarea programului 
de instruire, însuşirea cunoştinţelor de 
bază de specialitate ş i cunoaşterea 

echipamentelor militare pe care le vor 
folosi în unităţi. 

Şcoala de Aplicaţie asigură formarea 
şi dezvoltarea profesională a soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari pentru specialităţile 
din Forţele Navale cum ar fi: timonieri - 
hidrografi; operatori la staţii şi electricieni 
la aparatele de navigaţie; artilerişti navali, 
antiaerieni şi tereştri; rachetişti; operatori 
şi servanţi arme sub apă; operatori tehnică 
de comunicaţii radio; cercetaşi observatori 
şi semnalizatori navali şi antiaerieni; 
operatori staţii radiolocaţie, hidrolocaţie; 
motorişti şi mecanici navali; electricieni şi 
electromecanici; infanterie marină; poliţie 
militară.

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
dispune de o bază materială modernă, în 
care tinerii deprind tainele navigaţiei dar 

şi ale specialităţii pe care şi-au ales-o. 
Astfel, instituţia dispunde de cabinete 
de specialitate - navigaţ ie; rachete; 
radiolocaţie – hidrolocaţie; informatică; 
motorişti; vitalitate; artilerie; arme sub 
apă; comunicaţ ii radio; observatori-
semnalizatori; electricieni; infanterie 
marină ş i poliţ ie militară - grupa de 
pregătire marinărească şi sporturi nautice; 
bibliotecă literatură militară şi beletristică; 
bazin de înot ; bază sportivă; club de 
unitate; poligon de tragere de garnizoană; 
cabinet pentru învăţarea limbii engleze.

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale: Strada Portului, Nr. 14, Mangalia, 
cod: 905500, Tel./fax: (+40)-241-751358, 
e-mail: um02196@yahoo.com
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Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie 
un corp distinct de personal militar, recrutat 
pe bază de voluntariat şi situat la baza 
ierarhiei militare. Soldaţii şi gradaţii voluntari 
sunt selectionaţi pentru încheierea primului 
contract din rândul cetăţenilor români, 
bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară, cu 
sau fără stagiu militar îndeplinit. 

Candidatul care optează pentru 
a urma programul de instruire pentru 
formarea soldaţilor/gradaţilor voluntari, 
trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele criterii: 

1. Generale
a) să aibă cetăţenie română şi 

domiciliul stabil în România;
b) să fie „apt medical”; 
c) să aibă un comportament moral 

în societate;
d) să nu fi fost condamnat penal 

pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care l-ar face incompatibil cu 
exercitarea calităţii de soldat sau gradat 
voluntar, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea;

e) să nu facă parte din organizaţii 
interzise de legislaţia română şi să nu fie 
membru al unor organizaţii incompatibile 
cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice 
profesiei militare;

f) să nu aparţină unor culte sau 
secte religioase care, potrivit legii, contravin 
normelor de păstrare a ordinii publice, 
precum şi celor care încalcă bunele 
moravuri sau afectează desfăşurarea 
profesiei militare;

g) să nu fie asociat unic ori să participe 
direct la administrarea sau conducerea unor 
organizaţii sau asociaţii comerciale, iar 
dacă este într-una din aceste situaţii, să 

se angajeze că, din momentul selecţionării 
pentru a deveni soldat/gradat voluntar sau 
soldat/gradat rezervist voluntar, va renunţa 
la această calitate;

h) pentru candidatul femeie – să 
declare că îşi asumă toate riscurile privind 
starea sa de graviditate/maternitate, care 
pot interveni în procesul de selecţie.

2. Specifice
a) să fie absolvent cel puţin al 

ciclului inferior liceal sau al unei şcoli de 
arte şi meserii, cu certificat de absolvire;

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani 
şi de cel mult 26 de ani, împlinită în anul 
începerii programului de instruire;

c) candidatul pentru arma „auto”, 
arma „tancuri”, specialitatea mecanic 
conductor, tehnică specifică auto, trebuie 
să posede permis de conducere auto 
categoriile B şi C;

d) să fie de acord să renunţe la 
gradul dobândit anterior şi deţinut ca 
rezervist, după angajarea în armată;

e) să nu facă parte din partide, 
formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă 
face parte să declare că, la dobândirea 
calităţii de soldat/gradat voluntar, va 
renunţa la această calitate.

Dosarul de candidat se întocmeşte 
şi se depune la Biroul de Informare 
Recrutare şi conţine următoarele 
documente:

a) cerere de înscriere - document 
tipizat; 

b) copie legalizată de pe certificatul 
de naştere; 

c) copie de pe cartea/buletinul de 
identitate; 

d) copie legalizată de pe certificatul 
de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii 
de arte şi meserii sau adeverinţă că este 
în ultimul an de studii; 

Recrutarea candida]ilor pentru profesia 
de soldat/gradat voluntar ;n For]ele Navale

RE}EAUA BIROURILOR INFORMARE-RECRUTARE GRUPUL MASS-MEDIA
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e) certificat de cazier judiciar eliberat 
cu maximum 3 luni înaintea depunerii; 

f) copie legalizată de pe diploma de 
bacalaureat/absolvire/licenţă/master sau de 
pe certificatul de competenţe profesionale 
ori adeverinţă din care să rezulte că a 
promovat examenul de absolvire/licenţă/
masterat, profilul şi specializarea, ori 
certificat de absolvire/foaie matricolă/
certificat de studii universitare ori că este 
în ultimul an de studii - numai pentru 
candidaţii care au studii liceale, postliceale 
sau universitare; 

g) copie de pe permisul  de 
conducere - numai pentru arma „auto”, 
specialitatea mecanic conductor, tehnică 
specifică auto; 

h) fişa de examinare medicală - 
document tipizat; 

i) copie de pe livretul militar, după 
caz; 

j) fişa de cunoaştere - document 
tipizat. 

Trebuie să fie declaraţi „apt” şi să 
obţină avize în urma efectuării examinării 
medicale şi/sau psihologice speciale 
efectuată după ce au fost declaraţ i 
„Admis” la selecţia din centrele zonale 
de selecţie şi orientare: candidaţii care 
doresc să se angajeze ca soldat/gradat 
voluntar în specialitatea militară „scafandri” 
sau cei care vor fi ambarcaţi în Forţele 
Navale - la Centrul de Medicină Navală 
din Constanţa; candidaţii care optează 
pentru arme/specialităţi militare pentru 
care este necesară deţinerea permisului 
de conducere auto categoriile B şi C, 
conform criteriilor de recrutare specifice 
- la laboratoarele psihoaptitudinale ale 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Documentele rezultate în urma 
finalizării examinărilor/probelor/ testelor 
efectuate în centrele zonale de selecţie 
şi orientare, precum şi în cadrul Centrului 
de Medicină Navală şi al laboratoarelor 
psihoaptitudinale ale Ministerului Apărării 
Naţionale, sunt adăugate în dosarul de 
candidat, pe măsura obţinerii lor. 

Testarea nivelului capacităţii motrice 
a candidaţilor recrutaţi pentru admitere 
se realizează în centrele zonale de 
selecţie şi orientare. Testare nivelului 
capacităţii motrice este susţinută numai 
de către candidaţii care au examinarea 
medicală efectuată, cu specificaţia  apt 
pentru efort fizic. Testarea candidaţilor 
recrutaţi cuprinde două probe: traseul 
utilitar-aplicativ; alergare pe distanţa 
1000/2000 m. 

Fiecare probă în parte are caracter 
eliminatoriu! 

Pe toată durata pregătirii în cadrul 
Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu”, 
beneficiezi de şcolarizare, cazare, hrană 
şi asistenţă medicală gratuite.
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Coperta 4: Promovarea carierei 
în Forţele Navale. (Foto: Direcţia 
Informare şi Relaţii Publice 
a Ministerului Apărării Naţionale)

Coperta 1: Student caporal Anca Ghidirim 
şi student plutonier Octavian Volintiru, din 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
(Foto: Ştefan Ciocan)



 4 octombrie 2008, Şcoala Militară 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu”
Aspect de la depunerea jurământului militar de către 
elevii de anul I ai Şcolii Militare de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.

Foto: Ştefan CIOCAN

 4 iunie 2007, Lacul Vidraru, judeţul Argeş
Scafandrii de mare adâncime în misiune 

de antrenament la mare altitudine.

Foto: Bogdan DINU

 25 iunie 2008, 
Peceneaga, Braţul Măcin
Vedeta blindată Rovine 
(180) în timpul exerciţiului 
de antrenament pe fluviu 
DUNĂREA 08.

Foto: Mihai EGOROV

 9 aprilie 2009, Raionul Midia Vadu, Marea Neagră
Debarcarea executată de infanteriştii marini la exerciţiul 
COOPERATIVE LION 09.

Foto: Ştefan CIOCAN

 27 ianuarie 2009, 
Fregata Regele Ferdinand
Antrenament de vitalitate al 
soldaţilor voluntari 
în timpul pregătirii 
de specialitate executat 
la bordul navei.

Foto: Ştefan CIOCAN

 4 iunie 2008, 
Dobrogea

Aspect din timpul unui 
zbor de antrenament cu 

elicopterul IAR 330 Puma 
Naval, având ca şi copilot 

pe unul din piloţii marinari.

Foto: Mihai EGOROV

 19 februarie 2009, 
fregata Regele 
Ferdinand, 
Portul Militar Constanţa
Ziua Porţilor Deschise 
la fregata 
Regele Ferdinand, 
pentru elevii şcolii 
Gala Galaction 
din Mangalia.

Foto: Ştefan CIOCAN

 2 iunie 2008, N.S. Mircea, 
Marea Mediterană

Antrenamentul studenţilor 
Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân” în utilizarea 
sextantului, pe timpul marşului 

de instrucţie şi reprezentare 
la bordul N.S. Mircea.

Foto: Bogdan DINU




	coperta1
	marina nr.2_2009 special ptr net
	coperta4

