


 15 august 2008, 
faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, 
Constanţa. 
Elicopterul Puma Naval, 
zburând prin faţa tribunelor 
arborând drapelul naţional. 
Aspect din timpul manifestărilor 
organizate de Forţele Navale 
Române de Ziua Marinei Române 
2008.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, 
faleza din faţa Comandamentului Flotei, Constanţa. 

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, 
trecând în revistă garda de onoare, în deschiderea 

manifestărilor organizate de Forţele Navale Române 
de Ziua Marinei Române 2008.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa. 

Au început manifestările organizate de Forţele Navale 
Române de Ziua Marinei Române 2008. 

Se ridică pavilionul, geacul şi marele pavoaz.

Foto: Ştefan CIOCAN

 29 aprilie 2009, fluviul Dunărea. 
Instantaneu cu membrii detaşamentelor de scafandri de luptă în timpul unui exerciţiu de antrenament specific.

Foto: Ştefan CIOCAN

 13 august 2008, Marea Neagră, 
zona Cazinoului din Constanţa. 
Instantaneu din timpul antrenamentelor organizate 
pentru Ziua Marinei Române 2008. În prim plan, 
fregata Mărăşeşti, arborând marele pavoaz.

Foto: Ştefan CIOCAN
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Coperta 1: Aspect din timpul exerciţiului 
bilateral româno-olandez COOPERATIVE 
LION 09. Elicopterul IAR 330 Puma Naval, 
în timpul unei apuntări pe nava navei 
de desant HNLMS Rotterdam.  
(Foto: Ştefan CIOCAN)

Cununa de ani ce împodobeşte 
această frumoasă sărbătoare a românilor 
reprezintă mărturia istorică a importanţei ei 
în viaţa poporului român. Acum 107 ani se 
organiza la Constanţa pentru prima oară 
în istoria României, Ziua Marinei Române. 
Serbările prilejuite de acest eveniment au 
fost foarte bine primite de către cetăţenii – 
spectatori, dar şi de către oficialităţi, fiind 
unul dintre cele mai apreciate evenimente 
ale anului. 

De-a lungul anilor sărbătorirea 
Zilei Marinei Române a îmbrăcat multe 
forme de manifestare şi şi-a extins aria 
de desfăşurare, aceasta organizându-
se în prezent în unele oraşe port de pe 
teritoriul României, dar şi la bordul navelor 
româneşti, aflate pe mările şi oceanele 
lumii. Anul acesta pentru prima oară în 
istorie, ziua Adormirii Maicii Domnului, 
Sfânta Fecioară Maria, a fost declarată 
sărbătoare naţională.

Forţele Navale, moştenitoare ale 
unor glorioase tradiţii de luptă, şi-au adus 
contribuţia la evenimentele importante din 
istoria modernă a poporului român, prin 
participarea la bătăliile pentru cucerirea 
independenţei, la cele două războaie 
mondiale şi pe timpul revoluţiei din 
decembrie 1989.

Ca în fiecare an în aceste momente 
încărcate de respect şi gratitudine aducem 
un pios omagiu tuturor celor care şi-au 
dedicat viaţa mării şi s-au jertfit pentru 
apărarea fruntariilor de apă ale ţării.

Integrarea României în structurile 
NATO şi Uniunii Europene, precum şi 
caracteristicile mediului de securitate din 
zona Mării Negre au determinat în mod 
inevitabil transformarea conceptuală, 
structurală şi de acţiune a Forţelor Navale. 
În acest context şi anul 2009 a fost şi va 
fi în continuare unul cu sarcini multiple 
şi deosebit de complexe. Toate acestea 
le putem realiza numai prin creativitate, 
responsabilitate sporită, tenacitate şi 
muncă asiduă într-un autentic spirit de 
echipă. Aceste nobile calităţi se sădesc 
încă de pe băncile şcolii iar cel mai elocvent 
exemplu în acest sens este prezentat 
de către cei 65 de studenţi ai Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” şi cei 38 de 
elevi ai şcolii Militare de Maiştri a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” aflaţi la 
bordul navei Şcoală Mircea. Ei vor sărbători 
Ziua Marinei Române navigând în Marea 
Mediterană, în drum spre casă, după o 
puternică confruntare cu elita mondială 
a navigaţiei cu vele în cadrul regatei „Tall 
Ships Atlantic Challenge 2009” unde sub 
îndrumarea unui echipaj de excepţie au 
reuşit să ocupe un onorant loc II.  

15 AUGUST 2009
s\rb\toarea na]ional\ a rom=nilor

Forţelor Navale s-au evidenţiat 
în mod special la executarea misiunilor 
internaţionale din Marea Mediterană sau în 
cea de menţinere a unui climat de pace în 
Kosovo, prin confirmarea capacităţii de a 
executa misiuni complexe alături de militari 
din Alianţă a Grupului de Elicoptere al Flotilei 
de Fregate cea ce au adus cu siguranţă 
noi valenţe şi capacităţi operaţionale 
sporite. Calitatea personalului şi nivelul 
de pregătire al acestuia, competenţa, 
seriozitatea şi rigoarea dovedite pe timpul 
acestor misiuni au fost bine apreciate de 
către partenerii externi.

Provocărilor majore, cărora trebuie să 
le răspundem pe măsura angajamentelor 
asumate în Alianţa Nord – Atlantică, cât şi 
în cadrul iniţiativelor regionale din Marea 
Neagră le putem face faţă doar prin 
implicarea responsabilă şi conştientă a 
fiecărui om din Forţele Navale la locul său 
de muncă.

De aceea vă cer, mai mult ca oricând, 
să nu precupeţiţi nici un efort pentru a 
cunoaşte şi utiliza foarte bine tehnica din 
dotare şi a îndeplini obiectivele stabilite 
prin planurile de pregătire la parametri 
maximi.

Rezultatele obţinute până în prezent 
atât în procesul instructiv-educativ, cât şi 
în exerciţiile naţionale şi multinaţionale fac 
dovada profesionalismului dumneavoastră. 
Atingerea tuturor obiectivelor propuse 
până acum, în condiţiile reducerii 
resurselor avute la dispoziţie s-a datorat 
devotamentului, abnegaţiei şi spiritului de 
sacrificiu manifestate de dumneavoastră în 
toate situaţiile. Astfel v-aţi atras respectul, 
preţuirea şi încrederea tuturor cetăţenilor 
României. 

Pe această cale aduc mulţumiri celor 
ce fac asigurarea logistică a navelor şi nu 
numai, aviatorilor marinari, scafandrilor 
militari, infanteriştilor marini, celor care 
pregătesc viitoarele cadre de marină, 
celor care fac navigaţia mai sigură, 
transmisioniştilor şi tuturor celor care 
întregesc această categorie de forţă a 
Armatei, pentru modul în care au înţeles 
să-şi îndeplinească atribuţiunile.

La ceas aniversar doresc să transmit 
tuturor celor care formează minunata familie 
a Forţelor Navale, membri ai asociaţiilor 
cu specific naval, cadrelor militare în 
rezervă şi retragere, constructori navali şi 
lucrători portuari - precum şi celor care prin 
profesie, aspiraţii şi vocaţie sunt legaţi de 
Marina Română, familiilor acestora, multă 
sănătate, fericire şi cât mai multe succese 
în activitate, însoţite de tradiţionala urare 
marinărească „BUN CART ÎNAINTE”.

Nava Şcoală Mircea 61
Ziua Marinei Române 62
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- Domnule preşedinte, prin 
natura funcţiilor pe care le-aţi avut 
până să intraţi în viaţa politică aţi 
fost legat de mare şi de marină. Şi 
totuşi, dacă ar fi să daţi o definiţie, 
ce reprezintă marina pentru 
dumneavoastră?

- Marina semnifică puntea de 
legătură a României cu aproape 
toate civilizaţiile planetei şi reprezintă 
un vector al cooperării economice, 
politice, culturale şi militare. Ea este un 
instrument necesar pentru apărarea 
intereselor României oriunde pe glob 
şi un mesager capabil să ne facă mai 
bine cunoscuţi în lume.

Marina reprezintă una din cele 
mai frumoase şi mai dure profesii, o 
profesie în care înveţi să iei decizii 
cruciale în timp scurt, decizii care 
influenţează soarta unor grupuri mari de oameni.

În marină înveţi să fii responsabil pentru soarta 
echipajului, a oamenilor. În marină înveţi să răspunzi 
pentru prezent, dar şi pentru viitor. 

- Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, cum aţi putea 
caracteriza anii de studenţie petrecuţi în Institutul de 
Marină „Mircea cel Bătrân”?

- Au fost anii în care am învăţat o meserie bărbătească, 
ani în care am înţeles că marea este frumoasă, dură şi 
trebuie respectată. Aici am făcut primii paşi în cunoaşterea 
oamenilor şi asumarea responsabilităţii conducerii 
oamenilor. Cât de bine te pregăteşti în port, aşa vei face 
faţă provocărilor pe mare. Am învăţat că atât onoarea cât 
şi disciplina au importanţa lor. 

- Domnule Preşedinte, Nava Şcoală Mircea, cea la 
bordul căreia s-au format atâtea generaţii de marinari, 
se află în acest moment în ultima parte a marşului de 
instrucţie şi reprezentare din acest an. Ce rol a avut 
practica la bordul Navei Şcoală Mircea pentru studentul 
şi, apoi, Comandantul Traian Băsescu?

- Practica la bordul Navei Şcoală Mircea a fost 
perioada în care am putut pune în aplicare o parte din 
cunoştinţele acumulate în Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrân”. Am învăţat în arboradă ce înseamnă colegialitatea 
şi respectul pentru navă. Am înţeles semnificaţia expresiei 
„o mână pentru tine - o mână pentru navă”.

- Aţi afirmat în mai multe rânduri că România 
doreşte consolidarea relaţiilor cu statele din bazinul 
Mării Negre. Cum puteţi caracteriza cooperarea în 
Marea Neagră?

- După cum se cunoaşte, România promovează ideea 
cooperării într-o mare deschisă, în cadrul căreia interesele 

„Am fost şi voi r\mâne parte 
a marii familii a marinarilor români”
Interviu cu domnul Traian Băsescu, Preşedintele României

de securitate ale statelor riverane 
pot şi trebuie să fie armonizate cu 
interesele legitime ale altor actori 
importanţi ai securităţii regionale, 
europene şi euro-atlantice. Mă refer 
îndeosebi la Uniunea Europeană, 
Alianţa Nord-Atlantică şi Statele Unite, 
pentru că Federaţia Rusă este, prin 
natura situaţiei, riverană Mării Negre. 
Trei dintre statele riverane (Bulgaria, 
România şi Turcia) sunt membre 
NATO şi împărtăşesc, astfel, un set 
de valori comune, chiar dacă, uneori, 
opţiunile lor cu privire la caracterul 
deschis (sau mai puţin deschis) al Mării 
Negre diferă. Georgia şi Ucraina sunt 
ţări partenere, aspirante la calitatea 
de membru NATO, în timp ce Rusia 
are o relaţie de cooperare specială cu 
Alianţa Nord-Atlantică. 

Din perspectivă europeană, 
România şi Bulgaria sunt membre ale 

Uniunii Europene, iar Turcia un candidat la integrarea în 
Uniune.  

Actualele aranjamente regionale de cooperare 
(BSEC, BLACKSEAFOR, Black Sea Harmony, Forumul 
Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat şi altele) reprezintă 
un bun început. Marea Neagră trebuie să reprezinte un 
factor care ne uneşte şi nu unul care ne separă. Trebuie să 
depăşim mentalitatea care favoriza dezvoltarea de „sfere 
de influenţă” şi să ne concentrăm eforturile pe crearea 
de „sfere de încredere”, iar aranjamentele regionale de 
cooperare pe care le-am amintit sunt spaţiul ideal pentru 
realizarea acestui deziderat. 

- Poate deveni Marea Neagră o zonă de stabilitate 
şi securitate în acestă parte a lumii?

Marea Neagră nu numai că poate, ci trebuie să devină 
o zonă de stabilitate şi securitate. Interesul fundamental al 
României în acest sens este să pledeze şi să se angajeze 
direct în susţinerea cooperării regionale, indiferent de 
potenţialele ezitări sau regrese pe anumite paliere. 

Vom continua eforturile de atragere a Rusiei şi Turciei 
în proiectele de cooperare la Marea Neagră, inclusiv sub 
egida Sinergiei Mării Negre, prin susţinerea deschisă, 
în cadrul dialogului bilateral, a rolului pozitiv al Sinergiei 
pentru cooperarea regională. 

De asemenea, pentru a facilita transformarea Mării 
Negre într-o reală zonă de stabilitate şi securitate, România 
se va concentra pe susţinerea unei şi mai mari implicări 
în zonă a partenerilor din UE şi NATO, şi pe asigurarea 
armonizării viziunilor privind viitorul şi evoluţia regiunii 
Mării Negre. 

- În condiţiile actuale, în care marea devine un 
aliat şi un mediu favorizant pentru grupurile teroriste 

şi ameninţări asimetrice, ce rol ar putea juca Forţele 
Navale Române pentru prevenirea şi combaterea 
acestui pericol în Marea Neagră?

- Raportul din 2008 al Comisiei privind primul an de 
implementare a Sinergiei Mării Negre face referire la faptul 
că în domenii precum siguranţa maritimă trebuie să fie 
definite obiective pe termen lung, care să impulsioneze 
luarea de acţiuni mai concertate, fapt care ar necesita 
sprijinul tuturor statelor membre.

La Marea Neagră, România are responsabilitatea 
deosebită a apărării frontierei de stat, dar şi a apărării 
frontierei Uniunii Europene şi a NATO. Forţele Navale 
Române îşi asumă responsabilităţi nu numai pentru 
România, ci şi pentru Uniunea Europeană şi pentru aliaţii 
noştri din NATO, motiv pentru care trebuie să continuăm 
procesul de dotare şi modernizare a Forţelor Navale 
Române. 

- România participă cu trupe la operaţiile din 
Afganistan şi Irak, iar teatrul de operaţii pentru Forţele 
Navale îl reprezintă Marea Mediterană, acolo unde 
se desfăşoară operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. Cât de 
importantă este această participare pentru România şi 
cât va continua ea?

- România şi-a promovat în permanenţă un profil de 
aliat european, susţinător al unei Alianţe solide, capabile 
să contracareze provocările globale. Una dintre priorităţile 
majore pentru consolidarea statutului României de stat 
membru al NATO a reprezentat-o angajarea şi participarea 
cu forţe şi capabilităţi la cele mai importante operaţii ale 
Alianţei, precum cele din Afganistan şi Balcanii de Vest.

Dacă ne referim la componenta maritimă, desigur cea 
mai importantă operaţie la care participă Forţele Navale ale 

României este ACTIVE ENDEAVOR, singura misiune NATO 
de tip antiterorism, condusă de Forţa Navală Permanentă 
a NATO din Marea Mediterană. Încă de la activarea sa 
în 2001, ca răspuns imediat al NATO la atacurile asupra 
Statelor Unite, această operaţie desfăşurată sub articolul 5 
al Tratatului Nord-Atlantic a adus o contribuţie semnificativă 
la lupta împotriva terorismului. Actualmente, navele NATO 
desfăşoară activităţi de patrulare, monitorizare a traficului 
naval şi control, şi oferă escortă navelor comerciale prin 
strâmtoarea Gibraltar.

Prezenţa pavilionului României pe o navă militară 
aflată într-o misiune de contracarare a acţiunilor teroriste 
în afara apelor teritoriale este de natură să ofere României 
un nou statut, care să probeze capacitatea Forţelor sale 
Navale de a acţiona în raioane maritime îndepărtate, 
potrivit cerinţelor şi obiectivelor Alianţei. Participarea sa 
la operaţie a fost de natură să contribuie la dezvoltarea 
cooperării între armatele României şi ale celorlalte state 
membre NATO, la creşterea interoperabilităţii cu unităţile 
navale ale aliaţilor şi a adus un plus substanţial de pregătire 
ofiţerilor de stat major şi echipajelor de pe nave.

- Înzestrarea şi dotarea armatei cu tehnică şi 
armament nou, este un subiect des dezbătut de presă, 
dar cu siguranţă şi una din priorităţile Armatei. În 
condiţiile actualei crize financiare, mai putem vorbi 
de demararea programelor strategice de înzestrare şi 
aş puncta în special cele două programe ale Forţelor 
Navale Române?

- Am declarat în mai multe rânduri că securitatea 
naţională nu este o chestiune negociabilă. Am fost şi 
rămân adeptul ideii că măsura securităţii naţionale este 
dată atât de nivelul de instruire al Armatei, cât şi de nivelul 

Căpitan ing. Mihai EGOROV
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de înzestrate, de echipare a acesteia lucru deplin valabil şi 
pentru componenta navală. 

Încurajez Ministerul Apărării Naţionale, prin strategia 
de transformare a Armatei, cât şi prin cea de înzestrare, 
să dezvolte programe îndrăzneţe, capabile să asigure 
atingerea unor standarde ridicate de performanţă din punct 
de vedere tehnic, prin dotarea cu armament şi tehnică de 
luptă de ultimă generaţie, performante şi interoperabile cu 
cele ale aliaţilor noştri din NATO şi U.E. Deşi am subliniat 
aceasta ca pe o prioritate, lucrurile nu au mers chiar aşa 
uşor, nici atunci când economia naţională funcţiona foarte 
bine. 

Desigur, eforturile financiare necesare derulării 
acestor programe nu sunt de neglijat, ele trebuind privite 
în corelaţie cu cele necesare dotării celorlalte categorii de 
forţe. Ne dorim, desigur, ca aceste programe de dotare 
cu nave noi să se realizeze cu participarea unor agenţi 
economici din România, în condiţii financiare şi sociale 
dintre cele mai avantajoase. Ne dorim ca aceste programe 
să poată fi demarate pe prinicipii competitive de maximă 

transparenţă, astfel încât asupra lor să nu planeze niciun 
fel de suspiciune.

- România a fost o prezenţă constantă în teatrele de 
operaţii, unde a suferit din păcate şi pierderi. Conform 
acordurilor internaţionale, în această perioadă, ne-am 
încheiat misiunea în Irak, iar trupele s-au întors acasă. 
Cât a contat prezenţa Armatei României în această 
zonă?

- Aş vrea să profit de acest prilej pentru a onora încă o 
dată militarii români care participă la îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de România şi să cinstesc memoria celor care 
şi-au dat viaţa sau au fost răniţi în teatrele de operaţii, în 
cadrul misiunilor desfăşurate sub egida NATO, Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, Uniunii Europene şi a misiunilor „de tip 
coaliţie”, cum am avut în Irak.

Prezenţa României în Irak a contat atât pentru militarii 
noştri, cât şi pentru România, ca stat membru al comunităţii 
internaţionale. În momentul în care s-a decis participarea 
militarilor români la coaliţia din Irak, ţara noastră nu era 
membră a Uniunii Europene şi de-abia primise invitaţia 
de a adera la NATO. Decizia de a fi prezenţi cu trupe în 
cadrul coaliţiei din Irak a demonstrat voinţa ţării noastre de 
a se înscrie pe un drum al democraţiei, de a fi furnizor de 
securitate globală şi partener credibil.

Poziţia constantă în sprijinul procesului de 
reconstrucţie şi stabilizare a Irakului, comportamentul 
militarilor români şi modul în care aceştia şi-au îndeplinit 
misiunile au reprezentat plusuri imense la imaginea ţării 
noastre în NATO, în Uniunea Europeană şi în întreaga 
comunitate internaţională. 

Pentru militari, posibilitatea de a acţiona şi de a 
acumula experienţă într-un teatru de operaţii cu ameninţări 
asimetrice, de a-şi însuşi lucrul cu procedurile NATO, 
de a creşte gradul de interoperabilitate cu militarii ţărilor 

partenere şi de a testa şi adapta echipamentele la condiţii 
climatice şi de mediu total diferite de cele din ţară constituie 
câştiguri profesionale consistente.

Demonstrând consecvenţă şi determinare de a rămâne 
alături de partenerii de coaliţie până la capăt, demonstrând 
calităţi umane deosebite în relaţia cu populaţia civilă şi cu 
autorităţile locale irakiene, am deschis noi punţi de dialog 
politic, economic şi militar cu Republica Irak.

Desigur, la toate acestea, prezenţa militarilor români 
în zonă a fost remarcată prin profesionalism, prin modul 
în care şi-au pus în valoare cele mai nobile calităţi şi nu în 
ultimul rând prin spiritul de sacrificiu.

- Pentru primul an, data de 15 august, de 
Sfânta Maria, a fost declarată legal nelucrătoare, iar 
dumneavoastră aţi fost unul din susţinătorii acestei 
idei. De ce aţi ales această zi?

- În primul rând, pentru că Sfânta Maria este una din 
marile sărbători ale Creştinătăţii/Ortodoxiei. Sărbătoarea 
datează din secolul al VI-lea şi este deosebit de importantă 
pentru creştini, fiind celebrată de numeroase ţări europene 
cu tradiţii constituţionale diferite. În al doilea rând, Sfânta 
Maria este protectoare a marinarilor, iar România este 
o ţară maritimă. Prin această sărbătoare, am vrut ca şi 
oamenii a căror existenţă directă nu este legată de mare, 
să conştientizeze că România are un „plămân” care se 
numeşte Marea Neagră. Prin acesta ne  conectăm cu 
toate mările lumii, prin acesta respirăm şi ne „oxigenăm” 
economia.  

- Domnule preşedinte, pentru că nu ne mai 
desparte mult timp de Ziua Marinei Române, cum vă 
amintiţi Ziua Marinei, din anii studenţiei?

- Îmi amintesc cu nostalgie de acele vremuri în 
care studenţii Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” 

sărbătoreau Ziua Marinei Române, fiind implicaţi în diferite 
concursuri, atât sportive cât şi marinăreşti specifice cum 
ar fi fuga în sac, alergarea cu oul în lingură, concursuri de 
noduri marinăreşti, de aruncarea bandulei. De asemenea, 
despre acei ani îmi amintesc de defilarea navelor alegorice 
cât şi despre sosirea grandioasă a Zeului Neptun.

- Ce doriţi să le transmiteţi marinarilor de ziua 
lor?

- Am fost şi voi rămâne parte a marii familii a marinarilor 
români, fie că sunt militari sau civili. Întotdeauna, la 
aniversarea unui membru de familie, sau a întregii familii, 
nu poţi fi animat decât de cele mai nobile şi frumoase 
gânduri. 

Este evident că le doresc dragilor mei colegi din 
marina militară şi din cea comercială să se bucure din 
plin de frumuseţile meseriei de marinar, să aibă parte de 
sănătate şi de familii puternice, care să îi sprijine în munca 
lor şi să îi aştepte de fiecare dată cu drag acasă, dând 
sens vieţii şi profesiei lor.

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, protectoarea noastră a 
tuturor, să vă însoţească şi să vă ocrotească, oriunde veţi fi ! 

La mulţi ani şi bun cart înainte! 

Foto: Eugen Mihai, TPA
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La mijloc de august, împreună 
cu praznicul Sfintei Fecioare Maria, 
protectoarea marinarilor, sărbătorim 
Ziua Forţelor Navale Române, a tuturor 
specialităţilor care compun această 
importantă categorie de forţe care, 
prin munca şi eforturile de excepţie ale 
oamenilor săi, a realizat un arc durabil 
peste vremuri, între trecut şi viitor, între 
tradiţie şi modernitate.

Expresie a unei datini ce vine din 
veac, sărbătoarea Forţelor Navale a 
căpătat de-a lungul timpului valoare de 
simbol pentru români, pentru care Marea 
Neagră, fluviul Dunărea şi râurile care 
brăzdează întinsul ţării au reprezentat 
elemente esenţiale de referinţă ale 
unui spaţiu de existenţă şi, mai ales, de 
identitate naţională. Această sărbătoare 
a dobândit an de an noi valenţe şi 
semnificaţii, încununând de fiecare dată, 
prin acţiunile desfăşurate, măiestria şi 
mândria celor care privind în trecut au 
devenit încrezători în viitorul acestei 
nobile arme. Se cuvine să rostim astăzi 
un cuvânt de recunoştinţă şi să aducem 
un pios omagiu eroilor marinari, acelor 
temerari care de-a lungul timpului 
şi-au dat viaţa pentru apărarea 
graniţelor de ape ale României ori pe 
întinderile mărilor şi oceanelor, întru 
gloria navigaţiei româneşti. Devenirea 
acestei importante arme şi atingerea 
standardelor actuale de operativitate, 
intero perabilitate şi compatibilitate 
cerute de participarea la misiuni alături 
de aliaţii şi partenerii noştri a însemnat 
un efort uriaş asumat cu responsabilitate 
şi profesionalism de către toţi marinarii. 
Dinamice şi complet profesio nalizate, 
Forţele Navale Române sunt, în 

prezent, angajate ferm în procesul de 
promovare şi realizare a obiectivelor 
politico-militare naţio nale şi ale Alianţei 
şi susţin, prin acţiuni concrete, eforturile 
globale de gestionare a mediului de 
securitate, pentru a da un răspuns 
adecvat provocărilor şi ameninţărilor 
internaţionale.

Participarea la exerciţii şi la 
misiuni militare în afara graniţelor ţării, 
inclusiv în cadrul operaţiei ACTIVE 
ENDEAVOUR, contribuie în bună 
măsură  la îndeplinirea obiectivelor 
Alianţei, la promovarea imaginii şi 
afirmarea ţării noastre în lume. 

Misiunea KFOR, din Kosovo, la 
care au luat parte militarii din cadrul 
Batalionului de Infanterie Marină, 
componenta terestră  a Forţelor 
Navale, reprezintă încă un examen 
trecut cu succes de către forţele de 
elită ale Marinei, alături de preocupările 
constante pentru modernizarea flotei 
de nave, standardizarea operaţiilor 
cu scafandri, standardizarea 
operaţiunilor cu elicopterele de pe 
nave, implementarea sistemelor de 

Mihai STĂNIŞOARĂ
Ministrul Apărării Naţionale

În fiecare an, în miez de vară, 
îi sărbătorim, de mai bine de un 
secol, pe oamenii apelor, navigatori 
civili şi marinari militari, alături 
de instituţia care le însumează 
eforturile orientate spre libertate, 
bunăstare şi progres, Marina 
Română.

În cadrul devenit atât de 
pitoresc al manifestărilor orga-
nizate cu prilejul acestei sărbători, 
marinarii aduc un omagiu Sfintei 
Fecioare Maria, patroana şi 
ocrotitoarea lor, şi îi cinstesc după 
tradiţie, cu ancore de flori lăsate 
în voia valurilor, pe toţi înaintaşii 
lor care şi-au pus priceperea şi 
viaţa chezăşie pentru ca România 
să facă parte din clubul puterilor 
maritime.

La mare şi la fluviu, pe lacurile 
şi apele interioare, ceremoniile 
militare, jocurile marinăreşti, 
paradele navale, croazierele şi 
toate celelalte manifestări fac din 
Ziua Marinei Române una dintre 
cele mai aşteptate şi mai savurate 
sărbători de peste an. 

Forţele Navale Române 
dau în fiecare an, prin amplele 
exerciţii pe care le organizează 
şi le desfăşoară, proba profe-
sionalismului şi măiestriei mari-
narilor militari. Pentru ei, această 

zi de sărbătoare este doar un 
prilej de a-şi deschide sufletul şi 
de a-i invita pe concetăţeni să le 
cunoască, preţ de câteva ceasuri, 
tainele profesiei, bucuriile şi 
zbaterile, aspiraţiile şi neliniştile. 

Marinarii militari sunt oameni 
care, dincolo de viaţa aspră şi 
de încercările care îi aşteaptă 
de fiecare dată între apă şi cer, 
când îşi dovedesc competenţa la 
posturile de luptă în confruntarea 
cu rigorile profesiei, trăiesc cu 
suflet mereu tânăr şi sensibilitate 
de poet, se bucură de orice clipă 
alături de cei dragi.

Pe deplin împlinit profesional 
în Forţele Navale, păstrez vie în 
amintire imaginea atâtor generaţii 
de marinari care s-au dedicat 
necondiţionat profesiei, au dat tot 
ce aveau mai bun pentru ca Marina 
Militară să le ofere românilor 
sentimentul siguranţei, al libertăţii 
şi demnităţii. Ele au construit, prin 
zbatere continuă, o forţă credibilă 
la Marea Neagră, în măsură să 
susţină interesele naţionale.

Apreciez, totodată, eforturile 
pe care marinarii militari le depun 
pentru a păstra vie flacăra dragostei 
faţă de profesie şi respectul 
pentru pavilionul tricolor. Salut 
devotamentul cu care se dedică 

Amiral dr. Gheorghe MARIN
Şeful Statului Major General

comandă-control şi a comunicaţiilor 
maritime, perfecţionarea continuă a 
resursei umane. 

Prin tot ce au făcut şi prin tot 
ceea ce fac marinarii militari dovedesc 
că sunt la înălţimea exigenţelor şi 
demonstrează dorinţa şi capacitatea 
lor de a se implica activ în menţinerea 
unui climat de securitate şi încredere în 
zona riverană Mării Negre, angajarea 
noastră responsabilă în cadrul NATO 
şi contribuţia efectivă la combaterea 
acţiunilor teroriste pe mare şi la 
asigurarea securităţii maritime în zonă.

De Ziua Forţelor Navale Române, 
vă mulţumesc, dragi marinari de 
toate gradele şi personal civil, pentru 
eforturile depuse până acum şi pentru 
modul în care acţionaţi. Vă transmit, 
dumneavoastră şi tuturor celor dragi, 
urări de sănătate, salutul meu călduros, 
aprecierea şi recunoştinţa faţă de 
dăruirea şi profesionalismul cu care 
slujiţi şi apăraţi fruntariile de ape ale 
ţării, sub pavilionul tricolor.

Vă felicit şi vă urez Vânt bun din 
pupa!

La Mulţi Ani!
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îndeplinirii obligaţiilor profesionale 
şi îmi exprim convingerea că vor 
găsi resurse lăuntrice pentru a 
depăşi barierele vremelnice ale 
micilor neîmpliniri.

În prag de sfântă sărbătoare, 
mă înclin cu aleasă recunoştinţă în 
faţa memoriei celor ce şi-au legat 
numele de realizările pe care s-a 
clădit Marina Română. Îi invit pe 
mai tinerii camarazi să găsească 
resurse pentru a duce mai departe 
nobila tradiţie a apărătorilor 
fruntariilor de ape ale ţării.

Fie ca acest moment de 
sărbătoare să aducă în sufletele 
marinarilor satisfacţia de a fi 
apreciaţi cu dreaptă măsură de toţi 
cei care se bucură de sentimentul 
securităţii depline dinspre mare şi 
fluviu!

Vă urez, dragi camarazi 
marinari, să fiţi mereu precum 
catargele bătrânului şi veşnic 
tânărului „Mircea”: drepţi şi fermi 
în faţa provocărilor, elastici în faţa 
oricărei controverse şi semeţi în 
faţa semeţiei valurilor vieţii!

Bun cart înainte!
La mulţi ani!
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T r a d i ţ i o n a l a 
sărbătoare a Zilei Marinei 
Române în aceeaşi zi 
cu sărbătorirea Sfintei 
Fecioare Maria, la care, 
dintotdeauna, cetăţenii 
acestei ţări şi întreaga 
armată v-au fost alături 
din tot sufletul, cu multă 
dragoste, oferă Statului 
Major al Forţelor 
Aeriene, mie personal, 
plăcu tul prilej de a vă 
adresa un călduros 
salut prietenesc, cama -
raderesc şi sincere 
felicitări. Categorie 
de forţe puternică şi 
echilibrată, suplă şi 

judicios structurată, dotată cu tehnică de luptă performantă, 
Marina Militară s-a afirmat în exerciţii şi aplicaţii multinaţionale, 
a demonstrat că reprezintă o componentă de elită a Armatei 
României. 

Având ca fundament glorioase tradiţii, Marina Militară 
de astăzi este pregătită să facă faţă cu succes misiunilor 
impuse de statutul României de ţară membră a Alianţei Nord-
Atlantice şi de membră a Uniunii Europene. Prin acţiunile 
constante vizând consolidarea şi perfecţionarea cooperării 
cu Forţele Navale aliate şi cu cele ale statelor din vecinătatea 
Mării Negre, dumneavoastră, marinarii militari, aduceţi o 
contribuţie deosebită întăririi prieteniei, bunelor relaţii şi 
încrederii reciproce între noi şi partenerii noştri.

Prin pasiune şi eforturi lăudabile, prin stăruinţă şi 
receptibilitate la nou, prin aplecare spre însuşirea celor 
mai recente descoperiri şi perfecţionări în domeniu, bravii 
marinari reprezintă cu cinste şi onoare ţara şi armata peste 
hotare, contribuind astfel la afirmarea imaginii României în 
lume. La bordul modernelor fregate Regele Ferdinand şi 
Regina Maria, pe ape şi pe uscat, oriunde i-a chemat datoria, 
marinarii militari şi-au probat profesionalismul şi cutezanţa, 
disciplina şi spiritul de echipă, abnegaţia şi patriotismul, 
remarcându-se în special în operaţii executate în comun cu 
partenerii din NATO.

Evoc, şi cu acest moment aniversar, raporturile 
camaradereşti dintre aviatori şi marinari, colaborarea 
excelentă existentă între statele noastre majore, sprijinul 
reciproc în demersurile ce le întreprindem pentru a ne afirma 
cu şi mai multă responsabilitate ca forţe operaţionale cu 
o deosebită capacitate de reacţie, de a fi, permanent, la 
înălţimea încrederii acordate.

Cu prilejul Zilei Marinei, vă adresez dumneavoastră, 
tuturor militarilor aflaţi sub semnul ancorei, precum şi celor 
care, prin profesie, aspiraţii şi vocaţie, sunteţi legaţi sufleteşte 
de Forţele Navale, sau de îndeletnicirile specifice mării şi 
fluviului, sincerele mele felicitări şi urări de noi împliniri şi 
succese în tot ceea ce întreprindeţi!

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, protectoarea dumnea-
voastră, a tuturor, să vă însoţească şi să vă ocrotească, 
oriunde veţi fi!

La mulţi ani şi bun cart înainte!

General-maior dr. Ion-Aurel STANCIU 
Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene

Ziua de 15 August, 
aşa cum este ea 
prezentă în conştiinţa 
românilor, ca zi de 
creştinească prăznuire 
a Adormirii Maicii 
Domnului, dar şi ca 
moment de sărbătoare 
pen tru militarii din 
componenţa Forţelor 
Navale române, 
îmi oferă plăcutul şi 
onorantul prilej de a 
transmite salutul meu 
camaraderesc  tuturor 
celor care veghează 
neobosiţi asupra 
fruntariilor de ape ale 
României. Fiecare 
sărbă toare, constituie şi un moment oportun de a face o trecere 
în revistă a realizărilor de peste timp, iar dumneavoastră, 
camarazii din Forţele Navale, privind în urmă, aveţi a vă 
mândri cu împliniri deosebite la care şi-au adus prinosul de 
contribuţie numeroase generaţii de marinari. Celor care au 
slujit ţara pe ape, au muncit şi s-au sacrificat pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate şi neatârnare ale României, le închinăm 
gândurile noastre pioase de recunoştinţă şi respect. 

Vor rămâne de-a pururi, în conştiinţa noastră, 
devotamentul şi spiritul de sacrificiu care au făcut ca militarii 
Forţelor Navale să se contopească de fiecare dată cu nava 
şi să ridice astfel prestigiul marinarilor români şi al pavilionului 
tricolor pe mări şi oceane, în porturile globului.

Procesul de transformare continuă a instituţiei militare 
şi implicit al Forţelor Navale a însemnat un efort deosebit din 
partea conducerii Statului Major al Forţelor Navale şi al tuturor 
militarilor din compunerea acestei categorii de forţe, pe linia 
planificării logistice a lucrărilor de regenerare şi modernizare 
a parcului de nave, dar şi pe linia pregătirii personalului, în 
vederea menţinerii standardelor de interoperabilitate acţională 
cu forţe maritime aparţinând ţărilor partenere din NATO. 
Aceste strădanii sunt demne de admirat deoarece datorită lor 
a crescut capacitatea Forţelor Navale de a răspunde adecvat 
noilor tipuri de conflicte şi provocări la adresa securităţii 
frontierelor pe ape ale României.

Succesele obţinute de Forţele Navale în instruire şi în 
îndeplinirea misiunilor încredinţate, graţie utilizării eficiente a 
potenţialului profesional şi intelectual existent, au reprezentat 
contribuţii importante la consolidarea prestigiului Armatei 
României în societate şi au sporit credibilitatea instituţiei 
militare.

Doresc să subliniez, totodată, şi să îmi exprim 
satisfacţia pentru colaborarea tradiţională şi efortul conjugat 
al componentelor navale şi terestre ale Armatei României, 
pentru întărirea continuă a capacităţii de apărare a ţării.

Cu prilejul aniversării Zilei Forţelor Navale vă transmit, 
dragi camarazi marinari, urări de noi şi prestigioase succese, 
multă sănătate şi bucurii, putere de muncă şi tărie morală în 
tot ceea ce întreprindeţi, spre binele oştirii şi al ţării. 

Dumnezeu să binecuvânteze Forţele Navale Române! 

General maior dr. Dan GHICA - RADU 
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre

ZIUA MARINEI ROM+NE 2009
„Unindu-ne eforturile, vom putea face lucruri 
mai bune în interesul general al For]elor Navale”
Interviu cu domnul viceamiral (r) Constantin Iordache, 
Preşedintele Clubului Amiralilor

Domnule viceamiral, ce reprezintă Clubul Amiralilor şi - 
care sunt obiectivele principale ale acestei organizaţii în anul 
2009?

Clubul Amiralilor este o asociaţie nonguvernamentală, - 
apolitică, autonomă, care are ca obiectiv principal să unească 
eforturile tuturor amiralilor, pentru ca Forţele Navale Române să fie 
mai bine cunoscute pe plan naţional. În anul 2009, ne-am direcţionat 
efortul pe două direcţii importante: prima direcţie, este cea de a 
găsi şi a premia cele mai bune lucrări cu subiect de marină care 
tratează complexitatea problemelor maritime şi fluviale româneşti şi 
în acest scop noi acordăm un premiu anual şi premiul ofiţerul anului. 
Anul acesta s-a făcut o excepţie de la regula acordării premiului 
Ofiţerul Anului 2009 pentru participarea în teatrul de operaţii, acest 
premiu revenindu-i maiorului Marius Gheorghescu, comandantul 
detaşamentului ROFND XVI care a acţionat în Kosovo. Ne mai 
propunem să organizăm un simpozion la nivel naţional, în care să 
tratăm problemele geopolitice şi geostrategice ale Mării Negre în 
actuala conjunctură internaţională şi avem în atenţie stimularea 
amiralilor pentru a întocmi studii şi lucrări cu caracter maritim şi 
fluvial. 

Câţi membri ale Clubul Amiralilor?- 
Clubul Amiralilor are 36 de membri şi nu este o organizaţie a - 

amiralilor în retragere sau în rezervă, ci este a tuturor amiralilor, activi 
şi în rezervă. Noi considerăm că această organizaţie, reprezintă un 
instrument foarte eficient pentru ca noi să ne aducem contribuţia la 
dezvoltarea conştiinţei maritime internaţionale, astfel încât românii să 
înţeleagă că bunăstarea, prosperitatea, siguranţa şi prestigiul lui în 
lume sunt date şi de modul în care gestionăm probleme maritime şi 
fluviale.

Este implicat Clubul Amiralilor în activitatea curentă - 
a Forţelor Navale şi în ce măsură această organizaţie 
nonguvernamentală poate oferi expertiza necesară Forţelor 
Navale în anumite domenii?

În aprilie, când Preşedintele României a vorbit la ceremonia - 
de oficializare a cooperării dintre Liga Navală a Statelor Unite ale 
Americii şi Liga Navală Română, domnia sa a cerut ca diferitele 
organizaţii şi organisme care se ocupă de problemele marinei să 
se ocupe şi de expertiza necesară factorilor de decizie politico-
strategică. Noi până acum, recunosc că n-am făcut mare lucru în 
acest domeniu, dar putem face mai mult. Desigur, amiralii în activitate 
se ocupă zi de zi de treburile marinei, iar noi, cei în retragere şi în 
rezervă mai puţin. Avem în proiect, un cerc de studii - şi sper că vom 
edita câteva lucrări în acest domeniu, prin acre să oferim consultanţă 
legată de folosirea fluviului, a apelor teritoriale, a platoului continentl 
şi a mării în general. Un membru al Clubului Amiralilor, contraamiralul 
Eugen Laurian, a făcut parte din echipa de experţi ai României care 
a participat la procesul de la Curtea Internaţională de Justiţie de la 
Haga, în problema departajării platoului continental în jurul Insulei 
Şerpilor, între România şi Ucraina, având o contribuţie deosebită în 
elaborarea documentaţiei necesare pe timpul procesului. Este un 
exemplu prin care noi ne implicăm în viaţa socială a ţării. 

De curând Liga Navală Română şi-a ales o nouă - 
conducere. În ce măsură activităţile Clubului Amiralilor pot fi 
convergente cu cele ale Ligii Navale Române?

Noul preşedinte al Ligii Navale Române, contraamiralul de - 
flotilă (r) Ioan Marian este şi membru al Clubului nostru. Este o persoană 
tânără, cu putere de muncă, cu voinţă de a face lucruri interesante şi 
frumoase şi ce este foarte important, are relaţii în lumea diplomatică 

şi ştiinţifică, motiv pentru care sunt convins că va avea o mai mare 
eficienţă în activitatea Ligii Navale. Între noi există un parteneriat 
foarte deschis, atât eu cât şi majoritatea celor din Clubul Amiralilor, 
suntem şi membri ai Ligii Navale Române. La adunarea anuală a 
Ligii Navale Române, care a avut loc în luna aprilie, eu am propus 
ca toate asociaţiile care au caracter de marină, să ne reunim sub 
egida Ligii Navale, păstrându-ne identitatea şi independenţa, dar 
să constituim „un cartel”, în care să avem o vedere unitară asupra 
a ceea ce se întâmplă pe mare, la fluviu, în porturile şi în viaţa 
maritimă românească. Iniţiativa este îmbrăţişată de membri ai 
Clubului Amiralilor şi Ligii Navale Române şi mai puţin de cei din 
Liga Ofiţerilor şi Liga Maiştrilor Militari de Marină.  Eu cred că vor 
înţelege, cu timpul, că unindu-ne eforturile, vom putea face lucruri 
mai bune în interesul general al Forţelor Navale.

Premiile Clubului Amiralilor au ajuns în acest an la a - 
treia ediţie. De ce este nevoie de aceste premii?

Premiile Clubului Amiralilor sunt făcute pentru a stimula - 
creaţia de marină. Am întâlnit foarte multe persoane care au trimis 
cărţi şi care au dorit să fie jurizaţi pentru a primi un premiu. Aceste 
premii sunt în primul rând o recunoaştere publică a activităţii 
acestor autori care scriu despre problemele navale şi în acelaşi 
timp este o prezentare pentru public a ceea ce s-a scris în domeniu. 
Suntem la a treia ediţie. Vrem ca lumea să ştie că problemele 
maritime şi fluviale au o mare importanţă în viaţa noastră socială. 
Prin aceste premii dorim să readucem în atenţia opiniei publice că 
România trebuie să aibă o flotă comercială dezvoltată, puternică, 
o marină militară capabilă să o apere pe prima, să aibă şantiere 
navale, să aibă instituţii de creaţie în domeniul maritim, să aibă 
logistica necesară pentru ca întreaga activitate maritimă să se 
desfăşoare în parametrii optimi. 

Domeniul naval este vast. Cum sunt selectaţi - 
câştigătorii?

Pentru a fi premiate, împărţim lucrările care tratează - 
problemele navale pe mai multe domenii. Avem ca şi domenii, 
„Teorie şi artă maritimă navală”, „Legislaţie maritimă şi fluvială”, 
„Tehnica şi ştiinţa de marină”, „Istoria navală, geografie maritimă 
şi fluvială”, „Navigaţie, transport maritim şi activităţi portuare”, 
„Publicistică de marină”. În acest an, pe lângă aceste domenii 
am simţit nevoia să mai introducem încă două domenii, „Protecţia 
ecologică a apelor maritime” şi domeniul „enciclopedic de marină”. 
Interesant este că dacă la primele două ediţii ale decernării 
Premiilor Clubului Amiralilor au participat preponderent instituţiile 
universitare din Constanţa, în acest an am reuşit să luăm şi lucrări 
ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi ale altor universităţi, 
aspect pe care sperăm să-l continuăm şi pe viitor. 

Căpitan ing. Mihai EGOROV
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toate formele de învăţământ de marinã 
va fi mai mare decât număãrul de locuri 
scoase la concurs şi atunci când Liga 
Navală va putea formula opinii care vor 
fi luate în seamă, fie că le va formula din 
proprie iniţiativă, fie cã le va formula la 
cererea altor organisme sau instituţii.”  
Când şi cum apreciaţi că veţi reuşi 
aceste lucruri?

- Nu-i nimic mai simplu decât să 
critici ce fac alţii şi sã formulezi obiective tot 
pentru alţii. Între momentul alegerii mele şi 
momentul întrebării dumneavoastră, deşi a 
trecut relativ puţin timp, eu am înţeles că 
Liga este, totuşi, o asociaţie benevolă şi 
reacţionează altfel decât o navă. Nu vreau 
să mă dezic de afirmaţiile făcute atunci. Ba, 
mai mult, sunt bucuros să vă spun că acele 
deziderate nu au rămas numai ale mele 
ci au fost îmbrăţişate şi de ceilalţi membri 
ai Consiliului Director Naţional. Mi-e greu, 
totuşi, să vă dau un orizont de timp realist, 
pentru că nu depinde numai de noi. Liga 
este disponibilă să acţioneze în sensul celor 
afirmate, dar nu poate obliga pe nimeni şi 
nu poate impune nimic. Poate doar să facă 
recomandări, să propună programe, sau 
să formuleze puncte de vedere. În plus, 
alegerea unei profesii, în zilele noastre, 
este influenţată de un complex de factori 
iar rezultatul demersurilor noastre în acest 
sens nu este, neapărat, proporţional cu 
efortul făcut. Deşi ar fi părut că este mai 
simplu să convingi tinerii să se orienteze 
spre forme de şcolarizare cu specific naval, 
cred că mai degrabă vom reuşi să „ne facem 
auziţi”, adică să putem formula puncte de 
vedere ale Ligii cu privire la aspecte care 
ţin de domeniul nostru de activitate. Cu 
atât mai mult cu cât formularea de puncte 
de vedere pe teme de interes este parte a 
tradiţiei Ligii. Poate va trebui să realizăm o 
mai bună focalizare a acestei preocupări, o 
sistematizare şi o permanentizare a acestui 
gen de activitate. Personal, nu aş marca un 
orizont de timp pentru împlinirea acestor 
deziderate înainte de 2011, dar nici n-aş fi 
surprins dacă în 2010 am înregistra, deja, 
rezultate.

- Clubul Amiralilor decernează 
anual, „Premiile Clubului Amiralilor”, 
ajunse în acest an la a treia ediţie. Când 
vom vedea anumite distincţii onorifice 
oferite de Liga Navală Română?

- Decernarea unor diplome sau 
plachete, cu diverse ocazii aniversare sau 
ca recunoaştere a unor merite, atât unor 
membri ai Ligii cât şi unor reprezentanţi ai 
vieţii publice care nu sunt membri ai Ligii, 
este o acţiune pe care Liga o face de multă 
vreme. Întrebarea dumneavoastră mi-a 
descătuşat, însă, un gând. Poate ar trebui 
să ne canalizãm pe anumite domenii sau 
pe anumite categorii valorice în care să 
ne manifestăm constant sub acest aspect, 
încercând a închega o tradiţie care să fie 
legată inconfundabil de Liga Navală. 

- Domnule contraamiral de 
flotilă, în prezent funcţionează – legate 

mai mult sau mai puţin de Forţele 
Navale – numeroase organizaţii non-
guvernamentale cu specific naval: 
Liga Navală Română, Clubul Amiralilor, 
Asociaţia foştilor absolvenţi ai ANMB – 
ALUMNI, Liga ofiţerilor, Liga Maiştrilor 
Militari de Marină. Sunt multe numeric 
asociaţiile care-şi dispută un număr 
relativ mic de foşti sau actuali membri 
ai Forţelor Navale şi care îşi disparează 
efortul sau nu?

- Dreptul la asociere al oamenilor nu 
poate fi îngrădit. Trebuie văzut ce-şi propune 
fiecare dintre aceste asociaţii. Cu siguranţã 
sunt şi scopuri comune tuturor, dar cred că 
sunt şi obiective care le diferenţiază, căci, 
altminteri, nu văd de ce s-ar fi constituit. 
Dintr-o discuţie cu şeful SMFN am înţeles 
că se va organiza o consfătuire a tuturor 
acestor asociaţii pentru a identifica o 
modalitate de evitare a risipei de efort, de 
orice natură, şi de eficientizare a activităţii. 
Atât eu, personal, cât şi ceilalţi membri ai 
Ligii susţinem o astfel de idee şi credem 
cã se poate găsi o soluţie care să nu fie 
forţată. Nu cred că numărul mic de membri 
„disputaţi”, cum aţi zis dumneavoastrã, 
este impedimentul esenţial. Esenţial este 
ce ne propunem să facem şi în ce anume 
credem, dincolo de vorbe. Aş vrea, însă, 
să mai adaug ceva referitor la aceste 
asociaţii. Cu excepţia Ligii, toate celelalte 
au anumite limite în priviţa membrilor. Nu 
poţi fi membru al Clubului Amiralilor decât 
dacã eşti amiral, acordarea statutului de 
membru al Clubului unor persoane lipsite 
de această calitate intrând la excepţii. Nu 
poţi fi membru al Ligii Ofiţerilor de Marină 
decât dacă eşti ofiţer de marină, probabil 
tot cu nişte excepţii. Aş putea continua. În 
Liga Navalã nu există restricţii de nici un fel 
legate de „membership”. Există o singură 
condiţie pentru a deveni membru şi pentru 
a activa în cadrul Ligii - anume, să iubeşti 
navele şi „văzduhul naval” care este apa. 
Este adevărat că marinarii, de orice grad, şi 

navaliştii, fiind purtători ai unor cunoştinţe 
specifice domeniului şi ai propriilor 
experienţe, pot fi mai convingãtori.

- Cum veţi reuşi să atrageţi tinerii 
spre Liga Navală Română, o organizaţie 
elitistă în trecut?

- Elitistă? De ce elitistă? Obiectivele 
Ligii nu sunt elitiste, ci, dimpotrivă, sunt 
deschise tuturor. Chiar nu ne dorim să fim 
„închişi”. Aa, că s-au ataşat Ligii şi oameni 
din elita intelectuală sau reprezentanţi de 
seamă ai vieţii publice, asta este altceva. 
Sub acest aspect, ne-am dori să fim 
„cea mai elitistă” asociaţie! Ceea ce nu 
înseamnă că tinerii nu ar fi bineveniţi. În 
fond, mi-aţi putea spune cine constituie 
elita...vieţii? Evident, tinerii. Cum vom reuşi 
să-i atragem? Iată o întrebare care mi-ar fi 
plăcut să o adresez eu celor din gruparea 
de tineret a Ligii, pentru că există o astfel 
de grupare care are rezultate remarcabile. 
Numai că, nu este suficent să aşteptăm 
doar de la ei rezultate. Credeţi că dacă am 
reuşi sã revigorăm activitatea de yachting, 
de exemplu, n-ar fi interesaţi tinerii? Dar nu 
numai pe litoral sau în Bucureşti, ci şi în alte 
localităţi! Sau activitatea de navomodelism? 
Sau diverse cercuri tematice navale? 
Oricum, metodele de atragere vor fi diferite 
şi adaptate specificului local, pentru că nu 
poţi face în Bucureşti ceea ce poţi face la 
Sulina, de exemplu, dar nici invers.

- Veţi căuta să se înscrie în Liga 
Navală Română şi personalităţi ale vieţii 
publice din România, care nu au legătură 
cu marina, dar care ar putea-o sprijini?

- Avem, deja, printre membrii Ligii, 
şi profesori, şi artişti plastici, şi scriitori, 
şi cercetători, şi înalţi funcţionari de stat. 
Desigur, vom căuta să atragem şi alţi 
oameni cu preocupãri colaterale domeniului 
naval, care, prin preocupările lor, prin 
poziţiile pe care le ocupă şi prin prestigiul 
de care se bucură pot constitui vectori 
purtători ai mesajului Ligii sau pot contribui 
la formularea acestui mesaj într-un mod cât 
mai convingător.

- Domnule contraamiral de flotilă, 
ce reprezintă Liga Navală Română 
în anul 2009 şi care sunt obiectivele 
principale ale acestei organizaţii?

- Asta este o întrebare care nu ne dă 
pace nici nouă, celor din Ligă. Desigur, mi-
ar fi uşor să vă înşir obiectivele Ligii, aşa 
cum sunt ele stipulate în statut, dar acest 
demers este la îndemâna oricui accesează 
site-ul www.lnr.ro. Atunci când a luat fiinţă, 
în urmă cu peste 80 de ani, Liga şi-a 
propus sã convingă autorităţile de la acea 
vreme că trebuie iniţiate măsuri menite să 
eficientizeze, atât în plan economic cât şi 
în plan militar, avantajele pe care existenţa 
Mării Negre şi a Dunării le conferă ţării 
noastre. Liga îşi mai propunea sã propage 
în rândul populaţiei acţiunile marinei şi să 
atragă cât mai mulţi oameni spre meseriile 
specifice domeniului naval. Dacă ne uităm 
de-a lungul Dunãrii şi prin porturile de la 
Marea Neagră, vom observa cu uşurinţă că 
obiectivele de la acea vreme ale Ligii sunt 
de actualitate şi acum. Numai condiţiile 
socio-economice s-au schimbat, iar asta 
obligă Liga să-şi adapteze corespunzãtor 
acţiunile. 

- Câţi membri are Liga Navală 
Română şi unde aveţi filiale?

- La sfârşitul anului 2008, Liga număra 
cu ceva peste 2600 de membri care activau 
în filialele din Mangalia, Constanţa, Sulina, 
Tulcea, Galaţi, Brăila, Olteniţa, Giurgiu, 
Turnu Severin şi Bucureşti. Sunt iniţiate 
demersuri pentru ca, în cursul acestui an, 
să mai ia fiinţă o filială, într-o localitate pe 
care nu o voi dezvãlui acum, dar care va fi 
o surpriză pentru cei ce leagă automat Liga 
Navală de mare şi de fluviu.

- Ce activităţi desfăşoară Liga 
Navală Română în 2009?

- Liga Navală, şi în 2009, ca şi în 
fiecare an, de altminteri, participă activ la 
manifestările prilejuite de diverse zile de 
sãrbãtoare sau comemorative, cum sunt 
Ziua Eroilor, Ziua Apelor, Ziua Marinei, Ziua 
Naţională şi multe altele. De asemenea, 
prin filialele sale, Liga Navalã organizează 
simpozioane pe teme de istorie navală 
şi nu numai, diverse concursuri pentru 
elevi, tot cu tematică specifică domeniului 
naval, expoziţii de artă plastică, lansări 
de carte, concursuri nautice, inaugurarea 
unor monumente dedicate eroilor marinari. 
Desigur, Liga va fi şi prezentă şi activă 
cu prilejul sărbătoririi celor 70 de ani ai 
bricului Mircea. N-aş vrea, însă, să trec 
în revistă toate activităţile, acestea fiind 
expuse pe site-ul www.lnr.ro. Aş sublinia 

„Esen]ial este ce ne propunem s\ facem 
şi în ce anume credem, dincolo de vorbe”
Interviu cu domnul contraamiral de flotilă (r) Ioan Marian, 
Preşedintele Ligii Navale Române

numai participarea Ligii la ceremonia 
prilejuită de plecarea yachtului Phoenix pe 
urmele celebrei corăbii Speranţa, „eroina” 
romanului „Toate pânzele sus”, roman care 
„ne-a luat de mână şi ne-a adus în Marină” 
pe mulţi dintre noi. În afara activităţilor 
oarecum repetitive, în acest an Liga este 
angrenatã în două activităţi pe care eu le 
apreciez ca foarte importante. În ordine 
cronologică, prima este definitivarea noului 
statut al Ligii. Deşi nu va aduce modificări 
majore, ne dorim ca noul statut să ofere mai 
multe şanse de manifestare în cadrul Ligii şi 
să definească mai clar obiectivele pe care 
le urmărim, adaptate la condiţiile concrete 
actuale. O a doua activitate ar urmări o 
mai bună cunoaştere a posibilităţilor reale 
ale Ligii. Sun-Tzu definea 3 situaţii în care 
te poţi afla în relaţia cu un partener. Prima 
este aceea în care nu-ţi cunoşti posibilităţile 
proprii, dar le cunoşti pe ale partenerului. 
Este situaţia în care ieşi întotdeauna în 

pierdere. A doua, este situaţia în care 
îţi cunoşti propriile posibilităţi, dar nu le 
cunoşti pe ale partenerului. Este o situaţie 
în care mai şi pierzi, mai şi câştigi. A treia, 
este situaţia în care îţi cunoşti şi propriile 
posibilităţi şi pe cele ale partenerului. El 
zicea că asta este situaţia în care câştigi 
mereu. De peste 2000 de ani, nimeni nu l-a 
contrazis, aşa cã...Revenind la Ligă, înainte 
de a câştiga, trebuie să nu pierdem, aşa că 
este esenţial sã ne cunoaştem posibilităţile. 
După aceea vom studia „partenerii”, orice 
formã de manifestare ar avea aceştia şi orice 
„haine” ar îmbrăca, fie că sunt autorităţi, fie 
că sunt instituţii sau organisme, fie că sunt 
persoane individuale, pentru a stabili „calea 
spre victorie”, ceea ce ar înseamna pentru 
Ligă îndeplinirea obiectivelor prevăzute în 
statut.

- În ce măsură activităţile Ligii 
Navale Române pot fi convergente cu 
cele ale Clubului Amiralilor sau ale 
celorlalte organizaţii care au ca element 
central marea şi marina?

- Atât spectrul preocupărilor Ligii, cât 
şi componenţa socio-profesionalã, sunt mai 
largi decât cele ale Clubului Amiralilor. În 
schimb, Clubul Amiralilor dispune, în mod 
firesc, de un nivel mai ridicat de expertiză 
în ceea ce priveşte dimensiunea militară a 
activităţilor cu specific naval. Desigur, există 
preocupări în care cele două asociaţii se 
pot completa foarte bine, cu atât mai mult 
cu cât o bună parte a membrilor Clubului 
Amiralilor sunt şi membri ai Ligii Navale. 

- În discursul de investire ca 
preşedinte al Ligii Navale Române, aţi 
afirmat că, „ne vom fi împlinit menirea 
atunci când numărul candidaţilor la 

Căpitan ing. Mihai EGOROV
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- Anul acesta Forţele Navale au desfăşurat o campanie 
continuă de promovare a carierei de SGV, maistru militar şi ofiţer 
de marină. Ce mesaj le-aţi transmite tinerilor care oscilează 
acum dacă să aleagă sau nu o carieră în Forţele Navale şi ce 
le-aţi recomanda celor care vor să părăsească sistemul militar?

- Mă bucură întrebarea asta, pentru că pot spune public ceea 
ce am recomandat întotdeauna colaboratorilor mei mai tineri. Am 
intrat în Marină din două motive simple: am citit „Toate pânzele sus!” 
şi mi-a plãcut uniforma de marinar. Nu mi-am pus niciodată întrebări 
referitoare la câţi bani câştig ca marinar. Desigur, şi contextul social 
era altul. Ulterior, am rămas în Marină pentru că am descoperit viaţa 
de vapor. Dacă nu ar fi existat reglementările specifice instituţiei 
militare, eu nu aş fi plecat niciodată de la vapor. Iar dacă Dumnezeu 
mi-ar oferi şansa să o iau de la început, nu i-aş cere nimic altceva 
decât să mă lase să trăiesc pe vapor. Sfatul meu pentru tinerii care 
vor să plece din Marină? Nu plecaţi! Nu puteţi descoperi în altă parte 
o viaţă mai demnă de a fi trăită! Desigur, poate că aş fi fost mai 
convingător dacă ar fi ştiut că am avut şansa să văd multe în viaţă.

- Ce activităţi va organiza Liga Navală Română pentru 
sărbătorirea Zilei Marinei Române 2009?

- Sărbătorirea Zilei Marinei are un anumit specific pe care 
şi Liga Navală Română îl respectă şi îl urmează, astfel că, atât în 
localităţile în care sunt garnizoane de marină, respectiv Bucureşti, 
Constanţa, Brăila, Mangalia şi Tulcea, precum şi în oraşele-porturi 
Turnu Severin, Giurgiu, Olteniţa, Galaţi şi Sulina, filialele L.N.R. vor 
participa, alături de unităţile militare sau de autorităţile locale, la 
ceremonialele religioase şi militare, la jocurile marinăreşti tradiţionale, 
la serbările câmpeneşti, la serbările ce se vor organiza cu acest prilej. 
În memoria marinarilor militari şi civili dispăruţi, acolo unde avem 
filiale vor fi lansate la apă coroane de flori. Consiliul Director Naţional 
va fi prezent, prin membrii săi, la simpozionul organizat de SMFN pe 
7 august la Cercul Militar Naţional. Iar la „Galeria Artelor” de la Cercul 
Militar Naţional, L.N.R. va organiza expoziţia-concurs de artă plastică 
pe teme de marină „Dimitrie Ştiubei”.

- Ce mesaj doriţi să transmiteţi marinarilor dar şi celor 
îndrăgostiţi de apă şi marină, de ziua lor?

- Naţiunea cu cel mai dezvoltat spirit marinăresc, naţiunea 
britanică, foloseşte trei categorii de pronume personale. „He”, ca 
înlocuitor pentru fiinţe umane de genul masculin, „She” ca înlocuitor 
pentru fiinţe umane de genul feminin şi „It” pentru restul Universului. 
Adică, şi avionul este „it”, şi frunza este „it”, şi crocodilul este „it”. 
Cu o singură excepţie! Nava (ship) este „She”. De ce? Pentru că 
britanicii ştiu că nava este o fiinţă care, dacă o îngrijeşti bine şi te 
porţi frumos cu ea, te învaţă multe, te ocroteşte şi te ajută să ajungi 
departe, cu toate semnificaţiile acestui „departe”. Ce aş mai putea 
eu adăuga? Doar faptul că Liga Navală Română, soră mai mică a 
Marinei Române, urează tuturor celor ce fac ca nava să fie fiinţă, 
indiferent ce uniformă poartă, LA MULTI ANI, vânt bun de pupă, şi 
să fie mândri de ceea ce sunt, căci noi, cei ce-i iubim şi-i preţuim, 
suntem mândri de ei!

Asociaţia Absolvenţilor Academiei Navale s-a înfiinţat la data 
de 17 martie 2007, anul când Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
sărbătorea împlinirea a 135 de ani de învăţământ de marină.

Adunarea Generală din 12 aprilie 2008, a aprobat modificarea 
structurii organizatorice a organelor de conducere  ale Asociaţiei. De 
asemenea, Adunarea a ales un nou preşedinte (deoarece viceamiralul 
Ilie Ştefan a demisionat) şi a aprobat menţinerea încadrării nominale 
actuale pentru înca 3 ani a  funcţiilor, astfel preşedinte al Consiliului 
Director Naţional şi al Asociaţiei a fost ales comandorul. (r) Valentin 
Botezatu, iar preşedinte de onoare este viceamiralul (rtg) Ilie Ştefan. 
Scopul înfiinţării acestei organizaţii îl reprezintă promovarea şi 
menţinerea relaţiilor colegiale şi de colaborare între absolvenţii 
Academiei Navale precum şi între absolvenţi şi instituţia care i-a 
format. În vederea relizării celor propuse Asociaţia şi-a fixat mai 
multe obiective dintre care menţionăm: antrenarea absolvenţilor 
la activităţi cultural ştiinţifice şi sportive cu caracter marinăresc, 
sprijinirea şi dezvoltarea învăţământului superior de marină 
îmbunătăţirea imaginii şi creşterea prestigiului Academiei Navale, 
contribuirea la formarea tineretului şi încurajarea acestuia pentru a 
urma cariera de ofiţer de marină militară sau civilă.

Pe parcursul existenţei sale Asociaţia Absolvenţilor Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” (ALUMNI) a desfăşurat  mai multe activităţi 
în vederea realizării scopului propus. Astfel facem cunoscute câteva 
din acţiunile iniţiate de Asociaţie în anul 2009.

La 5 martie 2009, a avut loc şedinţa a Consiliului Director pentru 
analiza stadiului de pregătire a Adunării Generale. Au fost prezentate, 
discutate, completate şi aprobate documentele susţinute în Adunarea 
Generală şi au fost stabilite şi procedurile de convocare a membrilor 
Asociaţiei şi de invitare a altor personalităţi de pe plan local.

Căpitan Cosmin OCHEŞEL

Căpitan Cosmin OCHEŞEL

Liga Ofiţerilor din Marina Militară (LOMM) s-a 
constituit la 15 mai 1990 când s-a stabilit primul comitet 
director şi s-a aprobat statutul Ligii (prima formă), la 
această şedinţă luând parte 25 de ofiţeri. Din 1990 până 
în 1993 Liga a avut o activitate controversată vremurile 
tulburi prin care trecea ţara punându-şi amprenta asupra 
activităţii membrilor organizaţiei. Între 1993 şi 1997 Liga 
aproape ca s-a stins astfel că în 14 decembrie 1997 are 
loc prima adunare generală de după 1993 urmările fiind 
numirea unui nou comitet director precum şi modificarea 
statutului organizaţiei. Lucrurile intră pe un făgaş normal 
abia în anul 2000 când noul comitet director se implică mai 
eficient în organizarea activităţilor Ligii. Astfel că în ianuarie 
2001 se ajunge la adunarea generală să fie prezentat spre 
aprobare proiectul noului statut, fiind valabil şi astăzi. 

Printre obiectivele Ligii Ofiţerilor din Marina Militară 
amintim: promovarea şi apărarea demnităţii, interesele 
şi prestigiul ofiţerului de Marină Militară în plan social şi 
profesional, acordarea de consultanţă şi sprijin moral 
şi juridic membrilor organizaţiei şi nu în ultimul rând 
menţinerea şi popularizarea tradiţiilor Marinei Militare.

Am aflat însă mai multe detalii de la preşedintele Ligii 
Ofiţerilor din Marina Militară comandorul Romeo Boşneagu, 
comandantul Direcţiei Hidrografice Maritime. „Liga Ofiţerilor 
din Marina Militară cuprinde în prezent peste 200 membri şi 
membri simpatizanţi. Principalele activităţi ale LOMM sunt: 
cultural educative, sportive şi de agrement şi de promovare 
a valorilor marinăreşti. Liga Ofiţerilor cooperează cu 
celelalte organizaţii de gen prin organizarea în comun 
de activităţi culturale şi sportive: Ziua veteranilor, Ziua 
apelor, activităţi pentru Ziua Marinei etc. Specific suitei de 
activităţi pentru sărbătorirea Zilei Marinei avem în vedere 
organizarea Regatei Mircea, concursuri sportiv marinăreşti, 
premierea absolvenţilor ANMB etc. Liga Ofiţerilor din Marina 
Militară şi-a propus mai multe activităţi pe care, cu eforturi, 
a reuşit să le ducă la bun sfârşit, la timp şi cu mult suflet. 
Pentru cooptarea de noi membri, încercăm să dezvoltăm 
coeziunea de grup, lucrul plăcut alături de prieteni şi de 
camarazi, promovarea imaginii în cadrul Ligii.”

Deşi „zgârcit˝ în cuvinte preşedintele Ligii Ofiţerilor 
din Marina Militară este un marinar inimos care alături de 
ceilalţi membrii din comitetul director pune suflet în toate 
acţiunile pe care liga le promovează şi le susţine. 

Liga Ofi]erilor 
din Marina Militar\

ALUMNI 

La data de 8 mai 2009, Promoţia 1949 a Şcolii de Ofiţeri de 
Marină s-a întâlnit pentru a sărbători 60 de ani de la absolvire. 
Venerabilii octogenari şi invitaţii acestora - absolvenţi din 
promoţiile 1941, 1948 şi 1950 , au fost întâmpinaţi de rectorul 
Academiei Navale, comandor Dan Hăulică. Onorat şi emoţionat 
de prezenţa distinşilor oaspeţi, acesta a ţinut un discurs şi în 
final, a oferit fiecărui participant câte un album cu Nava-Şcoală 
„Mircea“. Şeful Statului Major al Forţelor Navale a transmis un 
mesaj promoţiei 1949, iar preşedintele Asociaţiei ALUMNI a 
înmânat diplome de excelenţă celor prezenţi.

La data de 6 iunie 2009 a avut loc prima întâlnire, după  20  
de ani, a promoţiei Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” - 
secţia pescuit oceanic, Facultatea Electromecanică Navală.

Sub egida Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, la Editura Militară a apărut „Dicţionarul 
Marinarilor Români”, realizat de comandorul dr. Marian 
Moşneagu - membru fondator al Asociaţiei. Lucrarea a fost 
lansată pe 21 martie 2009, în aula Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, cu prilejul Adunării Generale a Asociaţiei ALUMNI. 
Din iniţiativa unor ofiţeri de marină, printre care se află şi membri 
ai  ALUMNI, au apărut, la interval de doi ani, două volume din 
„Dicţionarul  Enciclopedic de Marină”. Redactat de comandorul 
(rtg) Anton Bejan şi colectiv, dicţionarul cuprinde circa 14.000 de 
termeni din domeniile ştiinţei şi tehnicii navale precum şi nume 
proprii (personalităţi, nave istorice şi actuale, denumiri geografice 
etc), el înregistrând terminologia marinărească aşa cum este ea 
din punctul de vedere al beneficiarilor ei fireşti: marinarii. 

Prin activităţile desfăşurate de Asociaţia Absolvenţilor 
Academiei Navale conştiinţa marinărească precum şi relaţiile 
între absolvenţi vor avea o dezvoltare continuă şi benefică 
totodată.  
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- Ce activităţi mai are Liga în 
această vară?

- După activitatea de excepţie de 
la 6 mai (centenarul Corpului Maiştrilor 
Militari de Marină, n.r.) care a solicitat un 
efort deosebit atât din partea conducerii 
Ligii şi a membrilor dar şi unul financiar, 
în momentul de faţă sunt activităţile 
tradiţionale. Mai precis este vorba de 
premierea şefului promoţiei de la Şcoala 
Militară de Maiştri a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” de pe data de 
31 iulie şi apoi, deşi nu este o activitate 
directă a Ligii ci una de colaborare cu 
Liga Navală Română, devenită şi ea 
tradiţională, întâlnirea cu veteranii de 
război ai Marinei Militare Române de la 
Palazu de pe data de 18 iulie.

- Câţi membri are Liga în 
prezent?

- Din păcate trebuie să vă spun că 
ne aflăm pe o curbă descendentă în ceea 
ce priveşte numărul de membri. La data 
de 1 iulie aveam la filiala din Mangalia 
390 de membri iar la Constanţa, 445, 
deci un total de 835. Numărul de membri 
este în scădere faţă de anul trecut, nu 
mare, dar în scădere. În schimb, apare 
aici un aspect care pe noi nu ne prea 
bucură şi anume că diferenţele mari apar 
la structura profesională: se înscriu mai 
puţini maiştri, în schimb abundă înscrierile 
soldaţilor gradaţilor voluntari şi ale civililor. 
Cu alte cuvinte numărul maiştrilor este în 
scădere. Apoi, o altă chestiune pe care 
noi nu reuşim să o înţelegem sau să ne-o 
explicăm se referă la decernarea premiului 
„Maistru militar principal Stan Dumitru” 
căzut în Revoluţia din 1989, şefului de 
promoţie din şcoală în fiecare an. Este o 
chestiune, din punctul nostru de vedere, 
pur camaraderească, dar răspunsul este 
zero de câţiva ani de zile. Nici un şef de 
promoţie care a fost premiat de asociaţie 
nu s-a înscris în Ligă. Şi nu numai el, 
tinerii în general, nu vin.

- Care este proporţia membrilor 
tineri în Ligă? Cum procedaţi pentru ai 
atrage în asociaţie?

- Nu avem statistici pe categorii de 
vârstă dar un răspuns vă pot oferi, mai 
ales că eu mă ocup şi de evidenţă. Pentru 
Constanţa de exemplu, din cei 445 de 
membri, 303 sunt maiştri militari, iar din 
aceşti 303, 114 sunt pensionari. Diferenţa 
este reprezentată de maiştri în activitate 
iar din aceştia un procent de 10-15% sunt 

Liga Maiştrilor Militari de Marin\ la r\scruce
sau despre unificarea, colaborarea, subordonarea 
asocia]iilor de sorginte marin\reasc\
Interviu cu domnul maistru militar principal (r) Dumitru Mihăilescu,
Preşedintele de onoare al Ligii Maiştrilor Militari de Marină

tineri; restul, oameni în apropiere de pensie 
sau de la maistru clasa a II-a în sus.

- Ce se întâmplă? Moare spiritul 
maistrului militar de marină?

- Nu ştiu dacă moare, cu toate că 
s-ar putea să fie şi asta o idee. Dacă ar 
fi să vorbim în termeni „medicali” eu cred 
că este vorba de o stare de anxietate 
la aceşti tineri provocată de ceea ce 
se întâmplă în jurul lor. Raportează 
actualele condiţii sociale la faptul că nu 
pot merge mai departe, că nu au bani 
să plătească cotizaţia (motivul este unul 
pueril, vorbim de 8 lei pe lună!), că nu văd 
în această asociaţie o modalitate de a fi 
reprezentaţi. Nu sunt convinşi de idee, 
nu văd în Ligă decât un sindicat, chiar 
dacă încercăm în toate felurile, chiar şi 
prin ziarul nostru „Timona” sau discuţii 
directe, să le explicăm că nu aceasta este 
menirea noastră, aşa cum reiese foarte 
clar din statut. Liga noastră nu lucrează 
cu „imperativul”, elementul de bază al 
unui sindicat: noi venim cu soluţia, cu 
propunerea, cu ideea, cu alte pârghiii de 
lucru pentru a ajunge, diplomatic, la un 
rezultat.

- Părerea mea este că profesia 
militară, chiar şi cea de maistru 
militar de marină, a devenit mai puţin 
atractivă şi s-a transformat de fapt 
într-o ocupaţie. De aici şi dezinteresul 
faţă de Ligă sau spiritul corpului. Este 
corect?

- Nu vreau să vorbesc cu nostalgie 
despre trecutul meu profesional sau al 
altora de vârsta mea dar, atunci prima 
profesia şi prin profesie personalitatea, 
te impuneai prin personalitate. Acum nu 
mai e aşa. Ieşi din şcoală cu o brumă de 
cunoştinţe teoretice, mai puţină practică 
pentru că sunt foarte puţini maiştri cu 
experienţă la şcoală din cauza funcţiilor 

reduse ca valoare (e un cerc vicios aici); 
apoi trebuie să existe o competiţie, dacă 
intră 40 în şcoală nu trebuie să termine 
tot 40. Aşa el (elevul din şcoală, n.r.) ştie 
că odată intrat o să iasă sigur, inerţial, 
maistru militar de marină. Inclusiv ideea 
propusă de noi, care nu a fost înţeleasă, 
aceea ca la terminarea şcolii să fie 
submaestru câţiva ani, să vedem dacă se 
acomodează, dacă are aptitudini tehnice, 
nu doar să ţină locul cuiva acolo, s-a 
nimerit să fie maistru acolo şi să iasă la 
pensie tot de acolo. 

- Ce îşi propune Liga pentru Ziua 
Marinei?

- În general, pentru Ziua Marinei nu 
ne-am propus activităţi organizate strict 
de acesată sărbătoare deşi am mediatizat 
evenimentul în ziarul nostru. Însă 
colaborăm aproape la toate activităţile 
organizate de Liga Navală Română, 
care s-a erijat, pe bună dreptate de altfel, 
într-un fel de for conducător al tuturor 
evenimentelor premergătoare sărbătorii. 
Astfel, participăm la întâlnirea cu veteranii 
amintită mai sus, la sărbătoarea Zilei 
Apelor iar un element concret din partea 
ligii în care ne implicăm, depunerea de 
coroane în semn de pioasă aducere 
aminte în memoria eroilor marinari.

- Cum interacţionează Liga cu 
celelalte asociaţii care au ca numitor 
comun marea şi marina? Există o 
strategie comună prin care să se 
acţioneze pentru promovarea unei 
conştiinţe marinăreşti?

- Deocamdată nu există o astfel de 
strategie, există doar idei, dar unele sunt 
rupte de realitate, nu se doreşte dintr-un 
orgoliu prost înţeles de a se pune cap 
la cap argumentele şi datorită acestor 
doi factori nu am ajuns la un rezultat. 
Mai nou, la darea de seamă a filialei 
Constanţa a Ligii Navale Române domnul 
viceamiral (r) Constantin Iordache a ridicat 
problema unificării acestor organizaţii de 
sorginte marinărească tocmai pentru a 
lupta toţi pentru o idee. La prima vedere 
intenţia pare bună şi sunt sigur că şi 
domnia sa o afirmă la modul cinstit. Ce 
nu s-a înţeles este faptul că aceste 
asociaţii nu pot fi unificate, adică se face 
o confuzie între colaborare şi unificare. 
Cele două elemente se întrepătrund dar 
elementul direcţional este colaborarea şi 
nu unificarea sau subordonarea. De ce 
nu se pot unifica? În primul rând pentru 
că aceste asociaţii sunt diferite, juridic 
vorbind, prin scop. În cazul Ligii Maiştrilor 
Militari de Marină, scopul ei este socio-

profesional şi trebuie plecat de la ideea că 
statutul este unul permisiv, în asociaţie se 
găsesc segmenete profesionale din toate 
categoriile. Scopul Ligii Navale Române 
este cultura marinărească. Cum unifici 
aceste organizaţii? Avem relaţii bune şi 
cu Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere din Constanţa 
şi am participat cu plăcere la activităţile 
organizate de generalul (r) Constantin 
Zeca. Cu asociaţia „Alumni” avem şi nu 
prea avem contacte, în măsura în care ne 
mai întâlnim cu unii membrii dar nu putem 
spune că avem o colaborare. De mai mulţi 
ani de zile noi am făcut propunerea, şi Ligii 
Navale şi Clubului Amiralilor, să ne întâlnim 
la o convocare în luna ianuarie a fiecărui 
an şi să ne punem de acord activităţile, 
să realizăm dacă vreţi un calendar anual 
al tuturor evenimentelor şi activităţilor la 

care putem conclucra pentru că şi la noi la 
Ligă avem un plan de activităţi anual care 
este aprobat de adunarea generală şi tot 
ea aprobă şi resursele de finanţare şi ca 
urmare trebuie să fim şi noi pregătiţi.

- Simţiţi o oarecare încercare, 
desigur nu „la vedere”, de subor-
donare a Ligii de către celelalte aso-
ciaţii, Liga Navală de exemplu sau 
Clubul Amiralilor?  

- O simţim, în primul rând pentru că 
nu convine multora faptul că noi prin ziarul 
„Timona” ne permitem, în limita legalităţii, 

să mai sesizăm şi unele discrepanţe care 
apar în viaţa asta de toate zilele şi cu 
efect asupra membrilor Ligii. Chiar am 
fost taxat de o persoană sus-pusă că mă 
erijez în „justiţiarul Marinei”. Sunt doar 
un cetăţean căruia nu îi convine un lucru 
şi constituţia îmi dă voie să spun acest 
lucru. Domnul contraamiral Dorin Dănilă 
a înţeles perfect acest lucru: colaborarea 
înseamnă altceva. Ce a rezolvat de 
exemplu domnul Bărăscu care în cadrul 
adunării Ligii Navale Constanţa s-a ridicat, 
conform propunerii domnului viceamiral (r) 
Iordache şi a spus „Eu propun adunării ca 
să se consemneze în procesul-verbal că 
deja a început procesul de unificare!” Eu 
nu am mai dorit să intervin, era deja târziu 
şi ar fi urmat o polemică aprinsă, deja prin 
discursul meu inflamasem spiritele unora. 
Cu alte cuvinte, nu se cunoştea sub egida 

cărei organizaţii se realiza dar procesul 
de unificare începuse! O idee mult mai 
constructivă şi eficientă, spunem noi, ar 
fi fost o adunare a tuturor preşedinţilor 
acestor asociaţii, în care fiecare să vină 
cu statutul şi să discutăm ce putem face. 
Ne putem uni? Părerea mea categorică 
este că nu este posibil. Atunci să vedem 
cum putem face colaborarea mai strânsă 
pentru că luptăm pentru acelaşi interes: 
arma Marină. Noi pentru asta luptăm şi 
am fost deschişi oricând la orice activitate, 
chiar dacă nu a fost planificată. 

- Care ar fi cea mai mare dorinţă 
Ligii acum?

- Întrebarea nu este uşoară. Cea mai 
mare dorinţă a Ligii ar fi ca ea să existe în 
continuare. Părerea mea, exprimată şi 
în consiliul director, este că se apreciază 
prezentul, se vorbeşte frumos despre trecut 
dar se pare că ne „sapă” viitorul. Nu vreau 
să fiu subiectiv dar această asociaţie şi-a 
demonstrat verticalitatea, puterea de a avea 
un cuvânt de spus şi ar fi păcat ca din cauza 
unor motive ce ţin de orgolii să se ajungă 
la dispariţie. Pentru că se „lucrează”, ăsta 
e sistemul nostru „românesc”, apar chiar 
oameni din rândul nostru cu idei pe care le 
simţi imediat că nu sunt ale lor, idei care dacă 
ar fi luate în calcul ar duce la destrămare. Din 
păcate, datorită mentalităţii vechi, noi încă 
mai suntem văzuţi de unii ca o organizaţie 
„subversivă”. Noi suntem doar o asociaţie 

Bogdan DINU

care vrea cinstit să rezolve câte ceva şi 
dorinţa noastră este să le rezolvăm mai 
departe tot la modul cinstit, ca numărul de 
membri să crească, să reuşim să convingem 
mai mulţi, şi în special tineri, să ni se alăture, 
pentru a nu mai fi „taxaţi” că nu reprezentăm 
corpul maiştrilor militari de marină. Şi legat 
de aceasta, în ultima şedinţă a comitetului 
director s-a hotărât ca în toate documentele 
emise de ligă şi în toate formele de exprimare, 
inclusiv în ziarul nostru, că nu vom mai vorbi 
în numele tuturor maiştrilor militari de marină 
ci doar al celor membri ai Ligii.
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Contextul evoluţiei 
mediului de securitate

În ultimele decenii datorită evoluţiei 
Securităţii Maritime, dar mai ales după 
atacurile teroriste de la New York din 11 
septembrie 2001, s-a încercat punerea 
în aplicare a unor iniţiative, atât la nivel 
naţional cât şi la nivel internaţional, pentru 
îmbunătăţirea mediului de securitate în 
domeniul maritim.

Securitatea maritimă este subiectul 
care a dominat dezbaterile forumurilor 
liderilor navali din NATO şi Europa în 
ultima perioadă de timp. 

Forţele Navale ale României parcurg 
o perioadă de transformări structurale 
şi acţionale determinată de necesitatea 
integrării depline în NATO şi de adaptarea 
la cerinţele impuse de îndeplinirea 
obiectivelor europene comune de apărare 
în noua calitate a României de membru 
al Uniunii Europene. Din cele mai vechi 
timpuri, Marea Neagră a fost o zonă de 
tranzit a intereselor economice, politice 
şi strategice. În sprijinul acestei afirmaţii, 
amintesc atât caravanele şi liniile maritime 
antice care au consacrat drumul mătăsii 
ca legătură între civilizaţiile orientale şi 
occidentale, cât şi desele deplasări în 
scopuri economice şi militare ale marilor 
strategi ai vremii de la sud la nord şi 
invers. Trebuie subliniat faptul că Europa 
de Sud-Est, inclusiv Zona Extinsă a Mării 
Negre, este singura regiune europeană 
în care încă există „conflicte îngheţate” a 
căror soluţionare face obiectul dezbaterilor 

structurilor internaţionale de securitate. 
Statutul României de membră a NATO 
şi a Uniunii Europene, evoluţia relaţiilor 
geopolitice din zona Mării Negre şi din 
regiunile adiacente acesteia au implicaţii 
majore asupra rolului, locului şi destinaţiei 
forţelor armate, în general, şi a Forţelor 
Navale, în particular. Opţiunea României 
de realizare în viitor a unei Forţe Navale, 
capabilă să îndeplinească atât misiuni 
navale tradiţionale, cât şi misiuni de 
combatere a riscurilor asimetrice a fost 
determinată de capacitatea actuală a 
economiei româneşti de a susţine structuri 
militare reduse, de marea diversitate a 
acţiunilor în care sunt angajate Forţele 
Navale. În acelaşi context se înscrie şi 
participarea Forţelor Navale Române, 
în cooperare cu alte instituţii ale statului 
cu atribuţii în domeniu, la combaterea 
terorismului naval şi la preîntâmpinarea 
altor riscuri şi ameninţări la adresa 
securităţii, cum ar fi: crima organizată, 
traficul de droguri, traficul ilegal de arme, 
precum şi exploatarea ilegală a resurselor 
marine în zona de suveranitate maritimă şi 
fluvială a României. Desfăşurarea acestor 
activităţi afirmă încă o dată, disponibilitatea 

Forţelor Navale Române de participare 
la operaţia de supraveghere navală în 
Marea Neagră, Black Sea Harmony.

Forţele Navale pot duce acţiuni 
militare sau/şi nemilitare atât în cadru 
naţional, cât şi internaţional, în mod 
independent sau/şi în cooperare, sub 
conducere naţională sau sub conducere 
NATO/UE/ONU.

Marea Neagră – 
spaţiu de confluenţă 

a riscurilor şi ameninţărilor

România, potrivit prevederilor 
Strategiei de Securitate Naţionale, 
este situată într-un spaţiu de interes 
strategic militar sensibil la prefacerile şi 
influenţele din cele patru spaţii: central-
european (viitor pol de prosperitate 
regională); sud-est-european (generator 
de instabilitate); cel al CSI (confruntat cu 
criza de legitimitate); cel al Mării Negre 
(de importanţă strategică pentru flancul 
sudic NATO şi UE şi rută de tranzit pentru 
sursele energetice din Asia Centrală 
spre Occident). Pornind de la realitatea 
politico-militară vizibilă, „creşterea rolului 
şi a ponderii Mării Negre în preocupările 
de securitate şi energetice ale Europei”, 
Strategia de Securitate a României 
formulează ca obiectiv pe termen mediu şi 
lung „construirea unui climat de securitate 
şi prosperitate” în această zonă, proces 
în care România, din poziţia de membru 
al NATO şi al UE, vrea să devină un 
„vector dinamic” al stabilităţii şi bunăstării 
în arealul pontic. Zona Mării Negre şi-a 
sporit semnificativ rolul conferindu-i 
României statutul de actor important de 
care trebuie să se ţină seama. În anii 

precedenţi s-a discutat intens despre 
asimilarea Mării Negre şi a regiunilor 
adiacente ca făcând parte din acelaşi areal 
de interes numit „Zona extinsă a Mării 
Negre”, cu importanţă deosebită pentru 
comunitatea Euro-Atlantică, din punct de 
vedere al securităţii, stabilităţii, dezvoltării 
şi prosperităţii. Această abordare este 
determinată de extinderea UE şi a 
NATO care demonstrează preocupările 
importante pentru găsirea soluţiilor de 
întărire a măsurilor de securitate. 

„Zona Extinsă a Mării Negre” conţine 
atât elemente comune sau convergente, 
definitorii pentru delimitarea zonei din 
punct de vedere identitar şi al securităţii, 
cât şi elemente de diversitate sau chiar 
divergente. În afară de cele 6 state riverane 
Zona Extinsă a mării Negre se întinde 
de la Marea Caspică până în Europa 
Centrală şi Marea Adriatică, cuprinzând în 
aria sa de influenţă mai mult decât zona 
de coastă a mării (teritoriul a încă cel puţin 
9 state). Elementele de forţă pentru zona 
Mării Negre sunt statutul geostrategic al 
regiunii şi geopolitica petrolului. Statutul 
geostrategic al Mării Negre ca platformă 
de securitate regională este strâns legat 
de lupta europeană contra-terorismului şi 
a ameninţărilor asimetrice. Marea Neagră 
reprezintă în acelaşi timp o barieră, dar şi 
un avanpost al luptei europene şi globale 
împotriva ameninţărilor asimetrice dinspre 
Asia şi Orientul Mijlociu. 

Geopolitica coridoarelor de 
aprovizionare cu petrol şi gaze naturale 
scoate în evidenţă importanţa legăturii 
între Marea Neagră şi Marea Caspică. 
De asemenea Marea Neagră a fost 
considerată de-a lungul timpului o punte 
între Europa şi Asia, fiind o intersecţie 
a drumurilor de transport a energiei şi 
resurselor, caracterizată de un mare 
trafic maritim şi o infrastructură portuară 
densă. 

Conceptul de securitate maritimă

Comunitatea navală şi maritimă 
inter naţională foloseşte patru termeni 
de bază pentru conceptul de securitate 

maritimă: securitate maritimă; siguranţă 
maritimă; operaţii de securitate maritimă; 
avertizarea privind situaţia maritimă.

Securitatea maritimă este activitatea 
internaţională şi inter-agenţii, civilă şi 
militară, care are scopul de a reduce 
la minim riscurile şi de a contracara 
ameninţările reprezentate de activităţile 
ilegale sau periculoase din domeniul 
maritim, de a impune legea, proteja 
cetăţenii şi a apăra interesele naţionale 
şi internaţionale. Securitatea maritimă se 
va concentra deci pe măsurile specifice 
de contracarare a folosirii ilegale a 
domeniului maritim. 

Siguranţa maritimă cuprinde 
măsurile luate de către autorităţile 
naţionale şi internaţionale pentru a asigura 
navigaţia în siguranţă a navelor, pentru 
transportul mărfurilor pe mare, prevenirea 
accidentelor, poluării, a efectelor nedorite 
şi accidentale ale activităţilor maritime 
legale.

Operaţiile de securitate maritimă se 
referă la acţiunile desfăşurate pe mare de 
către autorităţile militare şi civile special 
echipate cu mijloace corespunzătoare 
şi împuternicite să acţioneze împotriva 
riscurilor şi ameninţărilor ce afectează 
securitatea maritimă.

Avertizarea privind situaţia maritimă 
se referă la administrarea informaţiilor 
din domeniul naval care pot avea impact 
asupra securităţii maritime. În mod ideal 
avertizarea privind situaţia maritimă ar 
trebui să includă cât mai multe surse de 
informaţii, internaţionale şi inter-agenţii, 
posibile; mai mult avertizarea privind 
situaţia maritimă implică schimbul şi 
analiza oportună a diferitelor informaţii, 
din diverse surse, pentru extragerea unor 
concluzii care să implice acţiunea şi care 
ar putea ca în alte circumstanţe să treacă 
neobservate.

Securitatea maritimă necesită un 
cadru legislativ internaţional foarte solid 
pentru a reuşi implementarea Conceptului 
de securitate maritimă. Implementarea 
AIS (Sistem de Identificare Automată) 
pentru navele de peste 300 TDW, Codul 
de Securitate Internaţional pentru Nave 
şi Porturi (ISPS), Convenţia privind 
Regulile de Siguranţă pe Mare (SOLAS), 
Protocoalele din 2005 privind Convenţia 
de Suprimare a Activităţilor Ilegale (SUA) 
sunt câteva exemple ale măsurilor luate 
în acest sens de Organizaţia Maritimă 
Internaţională (IMO) în numele ONU. 

Interese maritime şi fluviale 
ale României

Este România o naţiune maritimă? 
Greu de afirmat aşa ceva. Ceea ce este 
însă foarte clar este faptul că interesele 
României la Marea Neagră şi Dunăre 
deţin un loc important în cadrul intereselor 
naţionale. România este vital interesată 
asupra următoarelor aspecte: păstrarea 
integrităţii sale teritoriale în limitele 
graniţelor terestre, maritime şi fluviale; 
păstrarea nealterată a ieşirii pe Dunăre 
la Marea Neagră prin braţul Sulina, în 
principal, dar şi prin braţele Chilia şi 
Sfîntu Gheorghe; asigurarea condiţiilor 
pentru impunerea şi păstrarea zonelor 
maritime de interes în vederea exploatării 
economice şi desfăşurării nestânjenite 
a activităţilor în aceste spaţii; asigurarea 
stabilităţii în zonă; asigurarea libertăţii de 
mişcare pe căile de comunicaţii fluviale şi 
maritime; apărarea infrastructurii din spaţiul 
riveran; protecţia mediului pe mare, fluviu 

Comandor Tiberiu CHODAN 
Statul Major al Forţelor Navale
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şi în deltă. Interesele naţionale, maritime 
şi fluviale ale tării sunt: interese de ordin 
politic, economic, militar, ecologic şi de 
protecţie a mediului. Interesele de ordin 
politic. Păstrarea integrităţii teritoriale şi 
a suveranităţii statului în spaţiile maritime 
şi fluviale unde legislaţia internă şi 
internaţională trebuie aplicată şi impusă 
şi unde drepturile legitime ale statului 
român trebuie revendicate şi respectate, 
inclusiv pe navele maritime şi fluviale care 
constituie părţi ale teritoriului naţional. 

Interesele de ordin economic. 
Marea Neagră este o importantă sursă 
de materii prime, de energie de resurse 
biologice şi de hrană pentru populaţie; 
cea mai directă (fără multe constrângeri 
de frontieră) ,sigură şi mai ieftină cale 
de acces la principalele surse de materii 
prime şi de procurare a resurselor 
materiale strategice necesare  economiei 
naţionale; cale de expediere a produselor 
economiei româneşti către pieţele de 
desfacere din întreaga lume; posibilitatea 
transportului unei părţi a petrolului şi a 
altor materii prime din zona Caucazului 
şi Asiei Centrale către Europa; Zona de 
Cooperare Economică a Mării Negre 
(C.E.M.N)/1992  cuprinde 11 ţări riverane 
sau din vecinătate, în scopul transformării 
regiunii într-o zonă prosperă, sigură 
şi stabilă prin dezvoltarea domeniilor 
energetic, transporturi şi comunicaţii, 
ecologie şi lupta împotriva crimei 
organizate şi a traficului de droguri şi 
armament; Yalta la 4- 5 iunie 1998 „Carta 
Cooperării Economice a Mării Negre” a 
evidenţiat că forţa motrice a organizaţiei 
este componenta economică. Baku, 8 
septembrie 1998 „Acordul multilateral 
de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa- 
Caucaz- Asia (TRACECA)” între Româ-
nia, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, 
Kirghistan, Moldova, Tadjikistan, Turcia, 
Ukraina şi Uzbekistan, poate transforma 
România în principala poartă comercială 
între est şi vest.

Interesele de ordin militar. 
Marea - cea mai generoasă opţiune de 
manifestare a acestor interese, fiind 
deschisă tuturor navelor în afara apelor 
teritoriale; poate deveni, la un moment 
dat, cel mai bun suport al politicii regionale 
a României în zona pontică şi în alte zone 
de interes naţional, în plan secundar; 
descurajarea oricărui agresor care ar 
încerca să pătrundă în spaţiul naţional 
riveran Mării Negre, inclusiv în marea 
teritorială şi la obiectivele economice din 
Zona Economică Exclusivă. 

Interesele de ordin social şi 
cultural: păstrarea şi dezvoltarea 
culturii marinăreşti, a învăţământului şi a 
meseriilor legate de activităţile maritime şi 
fluviale; promovarea artelor şi activităţilor 
artistice cu tematică legată de mare şi 
fluviu.

Interesele de ordin ecologic şi 
de protecţie a mediului: menţinerea 
echilibrului ecologic al ecosistemelor din 
zona de litoral a Mării Negre şi de pe fluviul 
Dunărea, pe apă şi pe uscat; împiedicarea 
şi/sau diminuarea impactului poluării 

asupra mediului marin şi fluvial. Se pot 
distinge următoarele zone în care se poate 
manifesta interesul maritim şi fluvial al 
României: Zona Economică Exclusivă – în 
imediata apropiere a litoralului românesc; 
Marea Neagră/partea de est – în special 
pentru legăturile cu Zona Mării Caspice 
şi cu Asia Centrală pe uscat (transportul 
rutier şi feroviar) şi prin intermediul 
conductelor de ţiţei şi gaze naturale; 
Marea Mediterană/Marea Adriatică – prin 
strâmtorile Bosfor şi Dardanele, Marea 
Egee; Interesele fluviale sunt legate de 
accesul către Europa şi Marea Nordului/
Oceanul Atlantic prin culoarul de transport 
european VII Dunăre - Rhin – Main, care 
are o importanţă deosebită din punctul de 
vedere al transportului naval. 

   
Forţele Navale Române –
cooperare internaţională

În acest context al transformărilor care 
au loc în mediul de securitate maritimă şi în 
conceptele din domeniu Forţele Navale ale 
României au desfăşurat şi în anul care a 
trecut activităţi atât la nivel naţional cât si cu 
participare internaţională, conform rolului, 
locului, organizării şi a principalelor misiuni 
care le revin pe care le vom revedea pe 
scurt.

Un pas important în procesul 
constituirii Flotilei unice a României l-a 
reprezentat Ordinul de Zi pe toată Oastea 
Română din ambele Principate, dat de 
ministrul de Război, la 6 octombrie 1860, 
prin care se hotăra ca până la definitiva 
organizare a Corpului Flotilei, toată flotila 
de pe Dunăre să formeze un singur Corp.

În anul 1888 bricul Mircea a tranzitat 
în premieră Strâmtoarea Bosfor vizitând pe 
rând porturile Yalta, Sevastopol, Odessa, 
Toulon şi Barcelona. 

Începutul de secol XX marchează 
punerea în aplicare a unui amplu program 
de înzestrare a Marinei Regale. Opt vedete 
comandate în Marea Britanie au fost 
aduse în ţară pe itinerariul Marea Nordului, 
Rin şi Dunăre iar patru monitoare au fost 
asamblate în Arsenalul Marinei Galaţi, 

fiind lansate la 19 septembrie 1907, în 
prezenţa Regelui Carol I, a familiilor regale 
şi princiare, a membrilor guvernului şi 
a marilor demnitari ai ţării. Monitoarele 
au primit numele: Alexandru Lahovary, 
I. C. Brătianu, Lascăr Catargiu şi Mihail 
Kogălniceanu.

Marina Militară, forţă operativă 
în cele două războaie mondiale - În 
prima parte a Războiului de Reîntregire, 
Marina Română a acţionat pentru oprirea 
înaintării trupelor inamice pe linia Dunării 
şi în Dobrogea. În cel de-al doilea război 
mondial, Marina Militară a executat 
misiuni specifice de patrulare şi escortă a 
convoaielor în Marea Neagră şi pe cursul 
Dunării.

Marina Română înainte de 1989 
- Retrocedarea navelor capturate de 
Uniunea Sovietică se face treptat, după 
1945, până când parcul operativ al 
Marinei Militare va permite către mijlocul 
deceniului 7, organizarea efectivelor pe 

baze moderne. În această perioada Marina 
Militară Română, participă alături de forţele 
navale prietene la exerciţii tactice operative 
în Marea Neagră. Forţele Navale în 
pragul mileniului III - Concomitent cu 
reorganizarea structurilor operative, Statul 
Major al Forţelor Navale a participat activ, 
încă din anul 1995, la activităţi specifice 
comune cu forţele NATO. Astfel, au 
fost derulate activităţi în cadrul OAE, a 
exerciţiilor multi-naţionale COOPERATIVE 
PARTNER, COOPERATIVE MERMAID-
CLASSICA, COOPERATIVE SUPPORT, 
RESCUE EAGLE, JOINT EFFORTS BLUE 
DANUBE, BLACKSEAPARTNERSHIP, 
NOBLE MIDAS, NIIRIS, COOPERATIVE 
MAKO, DANUBE GUARD, COOPERATIVE 
LION, STEADFAST JAGUAR şi iniţiativei 
regionale BLACKSEAFOR. 

Instrucţia în Forţele Navale 
este organizată şi se execută în strictă 
conformitate cu prevederile actelor 
normative specifice elaborate la nivelul 

conducerii Ministerului Apărării şi al Statului 
Major General, are la bază experienţa 
anterioară din acest domeniu şi este în 
concordanţă cu doctrina NATO de apărare 
colectivă, planurile de implementare a 
obiectivelor forţei, de restructurare şi 
operaţionalizare a forţelor, precum şi cu 
resursele materiale şi financiare avute la 
dispoziţie. 

În ceea ce priveşte instrucţia 
specifică armei noastre, respectiv instrucţia 
marinărească şi cea pe linia vitalităţii 
navelor, sunt înfiinţate în fiecare port militar 
poligoane de instrucţie specifice acestor 
categorii de pregătire şi întregul personal 
ambarcat trebuie să fie în măsură să 
conducă ambarcaţiunile cu rame şi vele, să 
ştie să realizeze corect şi în volum complet 
anumite lucrări şi activităţi marinăreşti, să 
ştie să înoate, să fie în măsură să se salveze 
şi să aibă deprinderile de bază în lupta 
pentru menţinerea vitalităţii armamentului 
din dotare, în cea cu apa şi focul. 

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan
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Un alt domeniu de importanţă pentru activitatea din 
Forţele Navale îl reprezintă cel al formării soldaţilor voluntari. În 
domeniul instrucţiei individuale a acestora, cât şi a celei colective, 
trecerea la standardizarea activităţii prin elaborarea şi aplicarea 
„programelor de instruire individuală” (PII) şi „programelor de 
instruire pentru misiuni” (PIM) se desfăşoară în cadrul tuturor 
structurilor.

Locul şi rolul Forţelor Navale

Statul Major al Forţelor Navale este direct subordonat 
Statului Major General şi asigură conducerea tuturor structurilor 
Forţelor Navale. Forţele Navale duc acţiuni militare independent, 
împreună cu celelalte categorii de forţe ale armatei, sau in 
compunerea unor grupări multinaţionale. 

Forţele Navale reprezintă categoria de forţe ale 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. Forţele Navale sunt indispensabile pentru 
asigurarea suveranităţii maritime şi protecţiei resurselor maritime 
ale României. Forţele Navale trebuie să apere şi să menţină 
accesul la mare al României şi  să protejeze căile maritime de 
comunicaţii.

Misiuni

Misiunile Forţelor Navale derivă din misiunile generale ale 
Armatei României: contribuţie la securitatea României pe timp de 
pace; combaterea ameninţărilor asimetrice incluzând terorismul; 
supravegherea navală şi avertizarea timpurie; transport de 
evacuare a cetăţenilor în pericol; asigurarea hidrografică şi de 
navigaţie.

Apărarea României şi a aliaţilor săi: participarea la apărarea 
colectivă/ Art.5; protecţia comunicaţiilor maritime şi fluviale; 
respingerea agresiunii dinspre mare sau fluviu. Promovarea 
stabilităţii regionale şi globale: participarea la operaţii de răspuns 
la crize, sprijin al păcii, de asistenţă umanitară; participarea la 
iniţiativele regionale; implementarea măsurilor CSBMs.

Sprijinirea instituţiilor şi autorităţilor locale în caz de urgenţe 
civile: acţiuni la dezastre naturale; sprijinul acţiunilor de căutare 
şi salvare pe mare. La această dată se poate spune că Forţele 
Navale sunt organizate astfel încât să-şi îndeplinească misiunile 
şi obiectivele. În vederea creşterii nivelului de interoperabilitate 
cu structurile NATO, Forţele Navale sunt organizate astfel încât 
fiecare structură să-şi găsească corespondentul.

Forţe combatante/capabilităţi

Navele de luptă din dotarea Forţelor Navale care vor 
îndeplini misiunile menţionate sunt: 3 fregate, 4 corvete, 3 
nave purtătoare de rachete, 4 nave dragoare, 1 puitor de mine, 
3 monitoare şi 5 vedete blindate fluviale, 12 vedete fluviale La 
aceste nave se adaugă un număr de nave speciale, nave şcoală 
şi nave auxiliare indispensabile asigurării sprijinului navelor de 
luptă şi instruirii personalului.

Forţele Navale dispun de capacităţi combative bazate 
la litoral şi anume: Grupurile  de scafandri de luptă; Centrul 
Radioelectronic şi de Observare; Batalionul de Infanterie 
Marină.

Participarea la operaţii şi iniţiative 
regionale şi internaţionale

Forţelor Navale îi revine misiunea de a asigura următoarele 
forţe: două fregate din 2009 pentru misiuni de patrulare, iar din 2011 
pentru misiuni multirol; o grupă EOD din 2009; o patrulă maritimă 
pentru operaţii speciale; două corvete multifuncţionale din 2013, 
respectiv 2014; două vânătoare de mine din 2013, respectiv 2014; 
un dragor maritim pentru perioada 2015-2018. La Forţa de Răspuns 
a NATO-NRF, Forţele Navale şi-au asumat participarea din 2006, 
începând cu NRF 6. De la această dată avem forţe angajate până 
2014 (NRF 23): o fregată – NRF 16, 20; trei ofiţeri de  logistică – 
NRF 6 –20; doi ofiţeri de Stat Major – NRF 11- 18; un grup EOD – 
NRF 7, 10, 14, 21; DNFOS – NRF 15, 16, 18, 21. Pentru perioada 

de planificare 2009- 2018, Forţele Navale 
îşi vor creşte contribuţia cu nave.

Operaţiile de securitate maritimă şi 
iniţiativele în mările Mediterană şi Neagră 
la care participă FN sunt următoarele: 
operaţiile de securitate maritimă şi iniţiativele 
conduse de NATO şi UE; operaţia ACTIVE 
ENDEAVOUR (OAE); iniţiativa Şefilor 
Flotelor Europene (CHENS); întâlnirea 
anuală a MARCOMMET.

Preocupări de perspectivă
În proiectarea viitoare a Forţelor 

Navale Române se va ţine cont de 
următoarele principii: îndeplinirea 
cerinţelor Strategiei de Transformare 
a Armatei României; dimensionarea 
Forţelor Navale în raport cu interesele 
naţionale la mare şi fluviu şi cu resursele 
alocate; concordanţa dintre structurile 
organizatorice şi misiunile la pace şi 
război; compensarea reducerii cantitative 
a Forţelor Navale cu ridicarea nivelului 
calitativ; crearea unei marine moderne.

Transformarea Forţele Navale ale 
României este concepută pentru a pune 
bazale unei categorii de forţe armate 
în măsură: să fie flexibilă, suplă, rapid 
dislocabilă, echilibrată şi credibilă; să 
execute trei categorii de misiuni: militare, 
de poliţie maritimă în cooperare cu Poliţia 
de Frontieră şi de diplomaţie navală; 
să participe la apărarea naţională şi la 
apărarea colectivă într-o regiune cu risc 
sporit; să participe activ în comandamente 
şi grupări multinaţionale, la acţiuni militare 
întrunite; să ducă acţiuni de luptă în cele 
3 medii: apă, aer şi la litoral.

Programe de înzestrare ale FNR
Programe de importanţă strategică: 

corveta multifuncţională; vânător de 
mine. 

Programe în derulare şi iniţiate: 
modernizare fregate Tip 22 etapa I; 
modernizare fregate Tip 22 etapa a 
II-a; sistem integrat de comunicaţii şi 
informatică pentru Forţele Navale – 
NAVCIS; sistem de identificare amic-

inamic; reparaţie si modernizare 
submarin; sistem meteo-hidrologic; sistem 
de instruire prin simulare. Programe 
în derulare: subprogram elicoptere 
navalizate; modernizare fregate Tip 22  
etapa  I; modernizare fregate Tip 22  etapa  
a II a; reparaţii capitale şi modernizare 
submarin; modernizare platforme (Nave 
Purtătoare de Rachete).

Concluzii

Marea Neagră a devenit unul 
dintre cele mai importante coridoare de 
transport al energiei din lume. Interesul 
comunităţii internaţionale pentru Zona 
Extinsă a Mării Negre din ultima perioadă 
a crescut substanţial. Securitatea maritimă 
în Marea Neagră are doi piloni de bază, 
cooperarea şi coordonarea între ţările 
riverane şi complementaritatea cu sistemul 
de securitate Euro-Atlantic. Liniile de 
comunicaţie maritimă au fost şi vor continua 
să fie linii vitale pentru reţeaua energetică 
atît pe plan mondial, cît şi pentru România. 
De aceea acestea trebuie să fie cât mai 
fluente, sigure şi stabile.

Marea, Oceanul planetar înseamnă 
pentru omenire sursa vieţii şi de bogăţie 

în acelaşi timp. Transporturile maritime 
reprezintă aproape 90% din totalul 
schimburilor comerciale ale lumii. In 
condiţiile în care marile puteri ale lumii s-au 
ridicat graţie capaciţăţii de a stăpâni marea 
şi de a folosi căile maritime, şi România 
trebuie să valorifice la capacitate maximă 
facilităţile oferite de Fluviul Dunărea şi de 
deschiderea la Marea Neagră. 

România are posibilităţi multiple 
de manifestare în domeniul maritim, 
datorită conectării sale la oceanul planetar 
prin Marea Neagră ca stat riveran şi 
prin „magistrala europeană” Dunăre – 
Main – Rin – Marea Nordului, Alături de 
celelalte elemente ale puterii maritime 
(marina comercială, infrastructura pentru 
activitatea maritimă şi fluvială şi conştiinţa 
marinărească), Forţele Navale joacă un 
rol de prim ordin pentru promovarea şi 
apărarea intereselor pe mare şi fluviu ale 
ţării.

În ultimul timp are loc o intensificare 
şi o polarizare a interesului instituţiilor 
româneşti pentru readucerea la locul 
cuvenit a problematicii intereselor naţionale 
legate de Marea Neagră şi de activităţile 
economice maritime şi fluviale. 
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Importanţa deosebită acordată 
creşterii gradului de interoperabilitate, atât 
cu forţele terestre şi aeriene naţionale, cât şi 
cu cele aparţinând Forţelor aliate a impus, 
printre altele şi apariţia unor structuri noi, 
cum ar fi Flotila de Fregate, care integrează 
fregatele Regina Maria, Regele Ferdinand, 
Mărăşeşti, Grupul de Elicoptere şi Nava-
Şcoală şi de Suport Logistic pentru Fregate 
Constanţa.

Flotila de Fregate are ca misiuni: 
descurajarea acţiunilor ilegale pe mare 
prin prezenţa activă în raioane şi pe rute 
cu risc ridicat; executarea supravegherii 
comunicaţiilor navale şi intervenţia 
în sprijinul autorităţii naţionale pentru 
combaterea terorismului naval, a pirateriei 
şi interzicerea traficului ilicit de substanţe 
sau mărfuri periculoase; comanda şi 
controlul unei grupări navale temporar 
constituite; căutarea şi salvarea pe 
mare; participarea la acţiuni de asistenţă 
umanitară; protecţia căilor de comunicaţii, 
a porturilor şi a navelor de transport cu 
încărcături importante, a platformelor de 
exploatare petrolieră şi a activităţilor de 
exploatare a resurselor biologice în zona 
maritimă economică exclusivă; participarea 

Comandamentul Flotei este structura operaţională aflată 
în subordinea administrativă a Statului Major al Forţelor Navale 
şi este subordonată operaţional Componentei Operaţionale 
Navale. Comandamentul Forţelor Navale Maritime a fost înfiinţat 
în 1943, transformându-se în Divizia 42 Maritimă în 1963 şi în 
Flota Maritimă în 1990. A suferit apoi mai multe reorganizări, 
în anul 2002 transformându-se în Comandamentul Operaţional 
Naval, şi în Comandamentul Flotei în 2006.

Ea planifică variantele de întrebuinţare a forţelor navale 
în situaţii de criză şi pe timp de război; pregăteşte personalul 
Comandamentului Flotei pentru planificarea şi conducerea 
acţiunilor; exercită comanda şi controlul operaţional asupra 
forţelor proprii şi a celor subordonate operaţional; cooperează cu 
comandamentele operaţionale, protecţia civilă, poliţia de frontieră; 
organizează cercetarea şi supravegherea navală a unor raioane, 
aliniamente sau itinerare din spaţiul maritim/ fluvial.

Comandamentul Flotei

Flotila de FregateFlotila de Fregate
la operaţiuni de interdicţie maritimă prin 
monitorizarea şi controlul traficului maritim, 
controlul navelor militare şi civile pătrunse în 
zona de interdicţie; căutarea, descoperirea 
şi atacul submarinelor, independent 
sau în comun cu alte forţe specializate; 
sprijinul forţelor aflate în supraveghere, 
independent sau în comun cu alte forţe; 
sprijinul cu foc a forţelor care acţionează la 
litoral; participarea la misiuni internaţionale, 
umanitare şi de menţinere a păcii.

                                       
Fregata Regele Ferdinand

Nava a intrat în serviciul Forţelor 
Navale Române la data de 9 septembrie 
2004. Ea continuă tradiţia glorioasă 
începută în anii 1930 de către distrugătorul 
NMS Regele Ferdinand, supranumit şi Asul 
de Cupă. Acesta a avut un rol important în 
cadrul efortului militar al României în cel 
de-al doilea război mondial, participând 
activ la camapania de minare a litoralului 
Mării Negre. Cea mai importantă misiune 
a constat în participarea la operaţiunea 
de evacuare a Crimeei cu numele de cod, 
Operaţiunea 60000, când distrugătorul 

Regele Ferdinand a neutralizat două 
baterii de coastă inamice, a respins 11 
atacuri aeriene şi a primit mai multe 
bombe. Cu zeci de morţi şi răniţi la bord, 
evitând în ultima clipă torpilele lansate de 
un submarin, a ajuns la Constanţa unde a 
fost întâmpinat de mareşalul Antonescu.

Întreaga Escadrilă de Distrugătoare 
a fost decorată cu Ordinul „Mihai Viteazu” 
iar pavilionul navei cu Ordinul „Steaua 
României” cu panglică de „Virtute militară.”  

În anii 2005, 2007 şi 2008 a participat 
la trei misiuni ACTIVE ENDEAVOUR, 
de supraveghere a traficului naval în 
Marea Mediterană în scopul combaterii 
terorismului. A participat la exerciţiul 
COOPERATIVE MAKO 06, CERTEX 07, 
08 şi NOBLE MIDAS 07, 08. În 2007, în 
Croaţia, a obţinut certificarea internaţională 
nivel 1 interoperabilitate, iar în toamna anului 
2008, în Italia, a fost certificată NATO pentru 
nivelul 2 interoperabilitate, certificare care 
permite fregatelor Tip 22 să participe alături 
de navele NATO la toate tipurile de misiuni 
internaţionale. În anul 2008 a asigurat raionul 
maritim în timpul desfăşurării summitului 
NATO de la Bucureşti.

Fregata Regina Maria 

Fregata Tip 22, generaţia a II-a, 
Regina Maria, fostă HMS London, a fost 
construită în perioada 1983-1984, iar 
armarea acesteia a fost terminată în 1987. 
La 21 aprilie 2005 a arborat pentru prima 
dată la catarg pavilionul românesc. 

Fregata Regina Maria este a doua 
navă de război care poartă numele de 
Regina Maria, continuând tradiţia începută 
în anul 1930 de către distrugătorul NMS 
Regina Maria, care a fost în serviciul 
Marinei Române între anii 1929-1959. 
a luat parte împreună cu celelalte trei 
distrugătoare care formau Escadrila de 
Distrugătoare la misiuni de convoiere, 
transport pentru front, apărare portuară, 
atac. În lunile aprilie-mai 1944 a concurat 
la aducerea în ţară a mii de soldaţi 
români şi aliaţi. A participat la exerciţiul 
COOPERATIVE MAKO 06. În anul 2006 
şi-a îndeplinit cu succes misiunile în cadrul 
exerciţiului NATO NOBLE MIDAS din 
Marea Mediterană şi a operaţiunii ACTIVE 
ENDEAVOUR. În  martie 2007 a primit la 

bordul său elicopterul IAR-330 Puma Naval 
care a executat o serie de teste necesare 
pentru omologare şi pentru a completa 
echipajul navei cu primii piloţi navali, reluând 
o tradiţie a aviaţiei militare care a debutat în 
anul 1920. În anul 2008 a asigurat raionul 
maritim în timpul desfăşurării summitului 
NATO de la Bucureşti.

Fregata Mărăşeşti

Fregata a fost construită în Şantierul 
Naval Mangalia între anii 1979-1985 şi este 
cea mai mare navă de război construită 
vreodată în România, fiind clasificată mai 
întâi distrugător, apoi crucişătorul uşor 
Muntenia. Din anul 1990, poartă numele de 
Mărăşeşti, spre cinstirea memoriei miilor de 
ostaşi români căzuţi pe câmpul de luptă de 
la Mărăşeşti în vara anului 1917. prin acest 
nume nava a primit şi frumoasa „zestre” de 
la înaintaşul distrugător Mărăşeşti, sosit în 
ţară din Italia în 1920. A fost modernizat 
în anul 1939 la Galaţi iar din iunie 1941a 
îndeplinit importante misiuni de luptă în 
Marea Neagră, participând la operaţiunea 

numărul 5 (135) 2009
MARINA ROMÂNÃ 25

Fregatele Tip 22
Regele Ferdinand 
şi Regina Maria

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 4900 
(încarcare maximă); Dimensiuni 
(lungime x lăţime x pescaj) (m): 148,2 
x 14,75 x 4,6; Propulsie: 4 turbine Rolls-
Royce; Viteza (Noduri): 30; Armament: 
Instalaţie de artilerie Oto Melara - Tun 
super-rapid 76 mm; Instalaţii lansare 
torpile; Sistem de comandă asistat 
de calculator; Instalaţii de bruiaj pasiv 
TERMA; Sisteme de luptă electronică; 
9 sisteme radar; Echipaj: 205 din care 
18 ofiţeri, 77 maiştri militari, 110 soldaţi, 
gradaţi voluntari. În ultimii ani la bordul 
fregatelor Tip 22 au fost introduse 
aparatură şi tehnică nouă astfel: LINK 
11, Sistem de recunoaştere IFF, elicopter 
IAR 330 Puma Naval, aparatură NBC.

Nava Şcoală 
de Suport Logistic 

pentru Fregate Constanţa 

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 2858 
tdw; Dimensiuni (lungime x lăţime x 
pescaj) (m): 108,1  x 13,2 m x4.05 m; 
Propulsie: 2 motoare tip ALCO, 3 Diesel 
generatoare; Viteză maximă: 17,4 Nd; 
Autonomie: 1900 Mm; Armament: tun 
calibru 30 mm; instalaţii artileristice 
AK 230; instalaţii artileristice MR 4N, 
calibru 14,5 mm; 1 instalaţii FASTA 
pentru STRELA; 2 instalaţii RL 1000 
pentru bombe antisubmarin. Tehnică 
nou introdusă la bord: Aparatura de 
comunicaţii Harris.

Fregata Mărăşeşti 

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 5790 
(încarcare maximă); Dimensiuni 
(lungime x lăţime x pescaj) (m): 144,6 
x 14,8 x 7; Propulsie: 4 motoare 
Diesel; 32000 CP; Viteza (Noduri): 27; 
Armament: Instalaţia reactivă P-20 M 
pentru lansarea rachetelor navă-navă: 
rachete P-21 şi P-22/4 SS-N-2C/D Styx 
- 4x2); Instalaţii de artilerie: AK – 726  2 x 
76mm binate;  Instalaţie de artilerie:  AK 
- 630M 4x 30mm cu 6 ţevi; Armament 
de luptă sub apă: 2 x 3 tuburi lanstorpile 
(cal.533mm); grenade reactive: 2 x RBU 
6000. La bordul fregatelor Tip 22 au 
fost introduse aparatură şi tehnică nouă 
astfel: sistem integrat de comunicaţii 
ASYM 3000A; Comanda control C2 
tip C–Flex; Criptoare multifunctionale 
Elcrodat; Sistem de recunoaştere IFF; 
Sistem transmiteri date PC to PC tip TUBI 
TAK-UEKAE folosit la BLACKSEAFOR; 
aparatura NBC; Link 11 integrat în C2; 
elicopter.
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Înfiinţat încă din anul 1919, Grupul VI Hidroaviaţie, prima 
structură organizatorică a Hidroaviaţiei Române, a devenit 
operaţional la Constanţa în 1920. Iniţial, a avut în dotare 
hidroavioane Brandemburg W 12 şi U.T.Z.I., cu motoare de 220 
CP HIERO şi DAIMLER. La 21 iulie 1920, în portul Constanţa a 
avut loc zborul primului hidroavion care a consacrat Hidroaviaţia 
ca forţă distinctă în aviaţia românească şi o categorie specializată 
indispensabilă Marinei Militare.

La 15 august 1928, cu prilejul Zilei Marinei Române, Regele 
Mihai I a botezat primele patru hidroavioane „Savoia-Marchetti”, 
care au intrat în dotarea Grupului de Hidroaviaţie, format 
din Escadrila 1 de Zbor, pe malul de Est al Lacului Siutghiol, 
Escadrila 2 Parc şi Escadrila 3 Depozit, dislocate la Anadalchioi, 
unde se afla şi comandamentul Grupului. În preajma celui de-al 
doilea război mondial, Flotila de Hidroaviaţie avea în compunere 
hidroavioane de fabricaţie italiană, 12 aparate Savoia 62 bis, cinci 
Savoia 55, CANT Z 501 şi germane - Heinkel 114, avioane Fleet 
de legătură şi Lublin. La 8 septembrie 1944, Flotila de Hidroaviaţie 
a fost subordonată – şi anihilată - de armata sovietică. Ultima 
structură aeronavală – Patrula 256 Hidroaviaţie a fost desfiinţată 
la 1 aprilie 1960. Tradiţia a fost reluată la începutul anului 2005, 
când IAR Ghimbav a primit spre execuţie trei elicoptere IAR 330 
PUMA naval, în acelaşi an înfiinţându-se în cadrul Statului Major 
al Forţelor Navale, Centrul de conducere a Aviaţiei, iar primii 
opt ofiţeri de marină selectaţi pentru a deveni piloţi de elicopter 
au început un program intensiv de pregătire în cadrul Şcolii de 
Aplicaţie a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu“ de la Boboc, pentru 
obţinerea brevetului de pilot. 

Locul şi rolul elicopterelor ambarcate

Pentru creşterea semnificativă a capacităţii operaţionale, 
Forţele Navale (FN) au introdus în serviciu, începând cu sfârşitul 
anului 2006, primele elicoptere ambarcate la bordul fregatelor. 
Soluţiile de conducere, organizatorice, de personal, tehnice şi de 
sprijin logistic sunt fundamentale, urmând să creeze consecinţe 
şi precedent pentru o lungă perioadă de dezvoltare ulterioară 
a Forţelor Navale. Acestea au constituit Grupul de Elicoptere 
aflat în compunerea Flotilei de Fregate. Forţele Navale Române 
operează trei elicoptere ambarcate cu capabilităţi SAR, transport 
şi MEDEVAC, iar după finalizarea procesului de modernizare, 
elicopterele ambarcate vor fi operaţionale ca aeronave 
multirol capabile să îndeplinească misiuni antisubmarin 
(ASW), antinavă (ASuW), căutare – salvare (SAR), transport, 
evacuare medicală (MEDEVAC), suportul operaţiilor amfibii. 
Elicopterul ambarcat constituie un sistem de senzori şi arme al 
navei care are rolul să mărească capacitatea operaţională/de 
luptă a acesteia acţionând, de pe navă şi în folosul acesteia, 

GrupulGrupul

de elicopterede elicoptere

pentru executarea, în principiu, a următoarelor misiuni: cercetarea 
spaţiului maritim, funcţie de raionul de manevră al navei; căutarea 
şi salvarea personalului navelor/aeronavelor aflat în pericol pe 
mare; transport aerian de personal şi materiale între navele aflate 
pe mare (VERTREP), precum şi în zone de litoral greu accesibile. 
Personalul aeronautic al Grupului de Elicoptere este format din: 
personal aeronavigant; personal tehnico-ingineresc; personal 
nenavigant.

Personalul aeronavigant este compus din: piloţi instructori 
cu experienţă de zbor pe elicopterul IAR 330 şi/sau SOCAT, din 
Forţele Aeriene; piloţi proveniţi din rândul tinerilor ofiţeri de marină; 
mecanici de bord instructori din Forţele Aeriene şi mecanici de 
bord selecţionaţi din rândul specialiştilor celulă-motor proveniţi din 
Forţele Navale şi pregătiţi printr-un curs de specialitate la Şcoala 
de Maiştri a Forţelor Aeriene şi la SC IAR SA; operatori de bord, 
proveniţi din rândul maiştrilor de marină pregătiţi prin cursuri la 
Şcoala de Maiştri a Forţelor Aeriene şi la SC IAR SA; salvatori 
din rândul scafandrilor fregatelor, pregătiţi pentru executarea 
operaţiunilor de salvare de la bordul elicopterului. 

Personalul tehnico-ingineresc este destinat executării 
mentenanţei elicopterelor la sol şi la bordul navelor. Se compune 
din: ingineri proveniţi din Forţele Aeriene şi Academia Tehnică 
Militară, maiştri din FA;  specialişti, proveniţi din rândul maiştrilor de 
marină, pregătiţi prin cursuri de formare şi specializare la Şcoala 
de Maiştri a Forţelor Aeriene şi la SC IAR SA.

Elicopterul IAR 330 PUMA NAVAL este varianta modernizată 
şi navalizată a elicopterului IAR 330 L Ro, destinat pentru a acţiona, 
de la bordul navei, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în 
concordanţă cu cerinţele operaţionale formulate de Statul Major al 
Forţelor Navale. Principalele modernizări aduse elicopterului IAR 
330 PUMA sunt: instalarea unui harpon de apuntare, pale pliabile, 
scaune pentru piloţi anticrash, sisteme moderne de supravieţuire, 
sistem de avionică modernă care permite gestionarea misiunilor de 
rutină de către calculator, troliu electric foarte performant, care se 
află în dotarea tuturor elicopterelor care execută misiuni deasupra 
mării, dispozitivul electrono-optic, farul de căutare, aparatura de 
goniometrare pentru aflarea poziţiei navei.

IAR 330 PUMA naval 
Dimensiuni şi caracteristici principale: Instalaţia de 

forţă: două motoare turbopropulsoare TURMO IV B, cu o putere 
de 1400 CP fiecare; dimensiuni: lungimea 15m, înălţimea: 4,7m, 
anvergura: 3,38m; diametrul rotorului principal: 16,2m; greutatea 
maximă la decolare: 7400kg; sarcina utilă: 1000kg; Echipaj: 3; 
performanţe: viteza maximă: 263km/h, plafonul static: 4800m, 
distanţa maximă de zbor: 550km; sarcina utilă de ridicat cu troliul 
electric: 275 kg ; viteza de ridicare: maxim 9 m/s. 

de evacuare a Crimeei cu numele de cod, Operaţiunea 60000. A 
fost dezmembrat în 1961.

Nava a executat mai multe misiuni internaţionale: 
COOPERATIVE PARTNER 1994 în Bulgaria şi 2003 în Ucraina, 
COOPERATIVE MARMAID – Classica 1995 în Italia, STRONG 
RESOLVE 1998 în Golful Biscaya, Summit-ul NATO iunie 2004 
în Istanbul (prima misiune sub pavilion NATO a unei nave 
româneşti). 

Nava Şcoală şi de Suport Logistic Constanţa

În anul 1979, la Galaţi, prima navă bază autopropulsată de 
mare tonaj din Forţele Navale primeşte botezul Dunării şi numărul 
de bordaj 281. Prima navă bază care a purtat acest nume a fost 
construită în Italia anilor ’30 şi a intrat în dotarea Marinei Militare la 15 
august 1931. în primii ani a fost utilizată ca navă şcoală pentru cadeţii 
şi elevii Şcoalelor Marinei, cu care a executat numeroase marşuri în 
marea Neagră, Egee sau marea Mediterană. Apoi a fost navă bază 
pentru submarinul Delfinul.

În anul 2001 a executat o misiune culturală în 7 ţări şi 15 porturi, 
sub denumirea de ODISEEA 2001. În 2003 nava duce mesajul de 
pace al Forţelor Navale Române, sub semnul utopiei ODISEEA 
2003, făcând escale în 16 porturi din 12 ţări din Marea Neagră, mările 
Marmara, Adriatică, Egee şi Oceanul Atlantic.

În august 1999, nava de suport logistic Constanţa, a participat 
alături de nava Midia şi remorcherul Grozavul, la un transport 
umanitar în zona Turciei afectată de cutremur. Navele au transportat 
atunci la Golcuk şi Deringe, 5 tone de medicamente şi materiale 
sanitare solicitate de autorităţile turce, 4 autosanitare, 20 de corturi de 
campanie şi 45 de medici, asistenţi şi ambulanţieri de la spitalele de 
urgenţă din Bucureşti, Constanţa şi Medgidia. 

După cele două peripluri culturale, ODISEEA 2001 şi 2003, 
când Nava Şcoală Constanţa a făcut ca după fiecare escală România 
să fie mult mai admirată şi mult mai aproape de sufletele celor care 
ne-au cunoscut afinităţile şi ospitalitatea, Nava Şcoală Constanţa a 
executat în septembrie 2005, misiunea ei de bază: transportul de 
personal şi materiale în cadrul misiunilor internaţionale. A fost vorba 
de participarea armatei la exerciţiul RESCUER MEDCEUR 05, 
desfăşurat în Georgia. În anul 2008 a asigurat transportul unui ajutor 
umanitar al României şi al observatorilor ONU în Georgia.
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Nava purtătoare de rachete 

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 420 
(încărcare maximă); Dimensiuni 
(lungime x lăţime x pescaj) 
(m):56,4 x 9,4 x 3,58; Propulsie: 
4 turbine DR 76, 2 turbine DR 77; 
Viteza (Noduri): 43; Armament: 
Instalaţia reactivă P-20 M pentru 
lansarea rachetelor navă-navă: 
rachete P-21 şi P-22/4 SS-N-2C/D 
Styx - 2x2; Instalaţie de artilerie  
AK- 176M: 1x76,2 mm (ASUW & 
AAW 1x76.2 mm automatic gun); 
Instalaţie de artilerie  AK- 630M: 
2x6x30 mm (CIWS - 2 x 6 x 30 mm); 
Instalaţia de lansare a rachetelor 
antiaeriene (Strella-3M): FAM-14 
(AAW STRELLA missiles). 

În ultima perioadă la bordul 
navelor a fost instalată aparatură 
de comunicaţii performantă, GPS. 

Instalaţia Mobilă 
de Lansare a Rachetelor 

Este constituită dintr-un 
autovehicul pe roţi. Instalaţia 
mobilă dispune de două hangare 
pentru lansarea de rachete, care 
sunt identice (tip şi caracteristici) 
cu cele de pe navele de mai sus.

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Lungime: 14 metri; 
Greutate totală: 40 tone; Înălţime 
în poziţie de luptă: 7 metri.

Istoric

Divizionul de vedete purtătoare de 
rachete a fost înfiinţat în anul 1964, la 
început având în compunere o singură 
navă (vedeta purtătoare de rachete, 
clasa OSA-1, VPR «Şoimul» (194)), un 
an mai târziu intrând în compunerea 
divizionului încă patru vedete purtătoare 
de rachete clasa OSA-1 (fabricate în 
fosta URSS). În anul 1981 a intrat în 
compunerea divizionului prima vedetă 
purtătoare de rachete clasa OSA-1, 
fabricată în România, VPR  Albatrosul 
(199). În perioada 1990 – 1992, Forţele 
Navale Române au achiziţionat trei nave 
purtătoare de rachete, clasa Tarantul 
I, NPR Zborul (188), NPR  Pescăruşul 
(189), NPR  Lăstunul (190), care au 
constituit Divizionul de Nave Purtătoare 
de Rachete. 

În cadrul procesului de restructurare 
al Forţelor Navale, în decembrie 2000, 
s-au unit Divizionul de Nave Purtătoare 
de Rachete clasa Tarantul I cu Divizionul 
de Vedete Purtătoare de Rachete clasa 
OSA-1. În anul 2004 vedetele purtătoare de 
rachete clasa OSA-1, VPR  Şoimul (194), 
VPR  Eretele (198) şi VPR  Albatrosul 
(199), au fost scoase din funcţiune, iar un 
an mai târziu unitatea devine Divizionul de 
Rachete Navale, prin unirea cu Divizionul 
de Rachete de Coastă. În prezent, 

divizionul are trei nave purtătoare de 
rachete clasa Tarantul I, NPR Zborul 
(188), NPR  Pescăruşul (189), NPR  
Lăstunul (190) şi patru instalaţii mobile 
de lansare (IML).

Misiuni
Divizionul de nave purtătoare 

de rachete are ca principale misiuni: 
prevenirea violării apelor teritoriale 
române; protecţia platformelor de 
foraj marin; participarea la operaţiuni 

F
ot

o:
 Ş

te
fa

n 
C

io
ca

n

F
ot

o:
 C
ăt
ăl

in
 O

vr
ei

u,
 T

P
A

de căutare şi salvare; protecţia zonei 
economice exclusive; participarea la 
operaţiuni de menţinere a păcii şi ajutor 
umanitar.

Navele purtătoare de rachete au 
participat la numeroase exerciţiii şi misiuni 
internaţionale. 

Astfel, NPR Zborul a participat 
în1995 la un exerciţiu tip PASSEX cu 
fregata franceză Cdt. Birot; în 1995 la 
COOPERATIVE RESCUE; în 1999 la 
COOPERATIVE PARTNER în Bulgaria, 
în 2000, la exerciţiul STORM 2000 şi la o 

vizită în Turcia, în 2002, COOPERATIVE 
PARTNER, în 2006 la COOPERATIVE 
MAKO, în 2009 la COOPERATIVE LION. 

NPR Pescăruşul a participat în anul 
1996 la COOPERATIVE PARTNER iar în 
2006 la COOPERATIVE MAKO. 

Nava purtătoare de rachete Lăstunul 
a participat în 1994 la aplicaţia BREEZE 
94; în 1995 la COOPERATIVE RESCUE; 
în 1995, 1996, 1998, 1999, 2002 la 
aplicaţiile COOPERATIVE PARTNER, 
în 2000 la aplicaţia STORM, în 2006 la 
exerciţiul COOPERATIVE MAKO 06.

De asemenea, navele au desfăşurat 
exerciţii de antrenament cu nave 
aparţinând statelor membre NATO.
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Istoric
Divizionul de Corvete a fost înfiinţat 

la data de 10 noiembrie 1955 având 
ca loc de dislocare permanentă portul 
Mangalia. În 1974 au fost recepţionate 
trei noi nave. În perioada 1986-1990 
divizionul a fost redislocat la Sulina; la 
revenirea în Mangalia, unitatea îşi reia 
denumirea de Divizionul 50 Vânătoare 
de submarine. Între 1998 şi 2004 au loc 
mai multe restructurări, iar corvetele 261, 
262 precum şi vedetele torpiloare pe aripi 
portante ies din serviciu. În anul 2003, 
unitatea revine la denumirea, Divizionul 
50 Corvete. 

Corveta Amiral Petre Bărbuneanu 
(260) intrată în serviciu în anul 1983, poartă 
numele amiralului Petre Bărbuneanu, 
absolvent al Şcolii Navale din Fiume. 
A îndeplinit funcţii de comandă pe 
navefluviale şi maritime. În Primul Război 
Mondial a luat parte la atacul de la Rusciuc, 
la comanda şalupei Bujorescu. A condus în 
două rânduri Şcoala Navală, apoi s-a aflat 
la comanda Diviziei de Dunăre, a Diviziei 
de Mare şi a marinei Militare.

Corveta Viceamiral Eugeniu Roşca 
(263) a intrat în serviciu în anul 1987. 
Numele atribuit este cel al unui ofiţer-
inginer de marină de elită, Eugeniu Roşca. 
S-a format la şcolile din ţară, desăvârşindu-
se la cele din Franţa. A fost ambarcat 
pe nave militare de fluviu şi de mare, 
profesor la Şcoala Navală Superioară 
unde a elaborat lucrări de specialitate. 
A participat la Primul Război Mondial, 
luând parte în anul 1916 la operaţiile d ela 
fluviu, în calitate de secund al monitorului 
Lahovary. După război a condus Forţele 
Navale Maritime, Grupul de Canoniere, 
Divizia de Dunăre, Institutul Geografic 
Militar, Marina Militară.

Corveta Contraamiral Sebastian 
Eustaţiu (264), a intrat în serviciu în anul 
1992. Contraamiralul Sebastian Eustaţiu 
a absolvit Şcoala Navală din Brest şi 
ambarcat pe nava franceză La Loire a 
efectuat înconjurul pământului. În ţară a 
comandat şalupa Smârdan, bricul Mircea 
şi yahtul regal Ştefan cel Mare. Între anii 
1908-1909 s-a aflat în fruntea Diviziei de 
Dunăre şi, apoi, până în 1917, a Marinei 
Militare. A condus Marina în primul an de 
război (1916), marinarii luând parte la cele 
mai importante lupte de la fluviu. 

Corveta (265) Contraamiral Horia 
Macellariu, a intrat în serviciu în anul 
1996. Contraamiralul Horia Macellariu s-a 
format în ţară ca ofiţer, s-a călit în prima 
conflagraţie mondială, s-a desăvârşit ca 
ofiţer de stat major în Franţa şi a condus 

un comandament în cel de-al Doilea 
Război Mondial. În ianuarie 1942, i s-a 
dat comanda Escadrilei de distrugătoare, 
participând la 33 de misiuni de siguranţă 
a convoaielor şi la opt misiuni de minare, 
în care nu a pierdut nici o navă. În aprilie 
1943, a trecut la comanda Forţelor Navale 
Maritime şi a participat la Operaţiunea 
60.000, având pierderi minime. Datorită 
respectului deosebit de care se bucura din 
partea viceamiralului H. Von Brinkmann, 
a trecutului său şi a diplomaţiei, a salvat 
Marina, populaţia civilă şi oraşul Constanţa 
de la un dezastru. Cavaler al „Legiunii de 
Onoare” şi membru al Ordinului „Mihai 
Viteazul” a fost îndepărtat brutal din 
armată, după care au urmat procese, 
condamnări şi peste 16 ani de temniţă 
grea (1948-1964).

Misiuni
Divizionul de corvete îndeplineşte 

următoarele misiuni: căutarea, 
descoperirea, urmărirea şi neutralizarea/
nimicirea submarinelor inamice; 
siguranţa antisubmarin împotriva navelor 
de suprafaţă, protecţia antiaeriană a 
convoaielor, porturilor sau altor obiective; 
cercetarea şi supravegherea unor 
raioane sau aliniamente; dezorganizarea 
transportului inamicului prin lovirea 
comunicaţiilor acestuia; apărarea 
comunicaţiilor proprii şi a altor genuri de 
forţe care duc acţiuni militare în zona 
maritimă de responsabilitate a Forţelor 
Navale; deschiderea unor pase în 
barajele de mine prin bombardament 
antisubmarin; căutarea şi salvarea pe 
mare; reaprovizionarea pe mare.

Nave
Corvetele sunt nave de luptă a căror 

destinaţie principală o reprezintă lupta 

antisubmarin. Armamentul de bază este 
format din torpile şi bombe antisubmarin 
de diferite tipuri. Ele execută căutarea, 
descoperirea, urmărirea, identificarea 
şi neutralizarea/nimicirea submarinelor 
inamice pe comunicaţiile proprii, 
apropiate sau îndepărtate, independent 
sau în cooperare cu aviaţia antisubmarin 
sau cu submarinele proprii.

Unitatea are în compunere patru 
corvete Amiral Petre Bărbuneanu 
(260); Viceamiral Eugeniu Roşca (263); 
Contraamiral Eustaţiu Sebastian (264); 
Contraamiral Horia Macellariu (265) şi 
trei vedete torpiloare Smeul (202); Vijelia 
(204); Vulcanul (209).

Misiuni internaţionale 
Corveta Amiral Petre Bărbuneanu 

(260): BLACKSEAFOR 2007, 2009; 
BLACKSEA PARTNERSHIP - 1996, 
1998; 2004, 2007, 2008; COOPERATIVE 
PARTNER – 1996, 2004; Marş de 
instrucţie – Grecia, 1994; Misiuni comune 

Corveta - proiect 1048  
Amiral Petre Bărbuneanu (260), 
Viceamiral Eugeniu Roşca (263)

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 1385; 
Dimensiuni (lungime x lăţime x pescaj) 
(m): 92,335 x 11,41 x 3,16; Propulsie: 4 
motoare principale; 4x3285 CP; Viteza 
(Noduri): 23,41; Armament: Instalaţii de 
artilerie  AK – 726  2 x 76mm  binate; 
Instalaţii de artilerie AK-230  2 x 30 mm 
binate; Instalaţii de artilerie MR-4N  2 x 
4 x 14,5 mm; Armament de luptă sub 
apă TLT:  II x 2 x 533 mm; Tip torpilă: 
SET-53M; RL: 2 x 16 RBU-2500.

Corveta - proiect 1048  
Contraamiral 

Eustaţiu Sebastian (264); 
Contraamiral 

Horia Macellariu (265)

Dimensiuni şi carac teristici 
principale: Deplasa ment (To): 1385; 
Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj) 
(m):  92,42 x 11,41 x 3,37; Propulsie: 4 
motoare principale; 4x3285 CP; Viteza 
(Noduri): 23,41; Armament: Instalaţie 
de artilerie:  AK-176 1 x 76,2 m; 
Instalaţii de artilerie:  AK-306 2 x 6 x 30 
mm; Instalaţii de artilerie:  AK-630 M 2 x 
6 x 30 mm; Armament de luptă sub apă: 
TLT:  II x 2 x 533 mm; Tip torpilă:  SET-
53M, T 53-VA;  RL: 2 x 12 RBU-6000.

Vedeta Torpiloare 
(Smeul, Vijelia, Vulcanul)

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 190,37; 
Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj) 
(m):  38,8 x 4,05 x 1,88; Propulsie: 3 
motoare principale; 3x4000 CP; Viteza 
(Noduri): 26; Armament: Instalaţii de 
artilerie: AK-230 2 x 30 mm binate; 
Armament de luptă sub apă: TLT:  II x 2 
x 533 mm; Tip torpilă: T 53-66/ T 53-VA.

Divizionul CorveteDivizionul Corvete

cu nave NATO – 1992; 1994; 1996; 1997; 
1998.

Corveta Viceamiral Eugeniu 
Roşca (263) – COOPERATIVE LION 09; 
COOPERATIVE PARTNER – 1998; LIVEX 
– 2003.

Corveta Contraamiral Eustaţiu 
Sebastian (264) – BLACKSEAFOR 2008, 
2009, BLACKSEA PARTNERSHIP - 1995, 
1999, 2000; STRONG RESOLVE – 1995; 
Iolkos – 1995; RESCUE EAGLE – 1996; 
2000; COOPERATIVE PARTNER – 
1997, 2000, 2002; SEA BREEZE – 1998; 
STORM – 2000; LIVEX – 2001.

Corveta Contraamiral Horia 
Macellariu (265) - BLACKSEAFOR 2001, 
2003, 2004, 2008, 2009; RESCUE EAGLE 
– 2000; BLACKSEA PARTNERSHIP – 
2001, 2002; COOPERATIVE PARTNER 
– 2002.

Modernizări la echipamente
În ultima perioadă la bordul corvetelor 

au fost introduse o serie de echipamente 
moderne astfel: GPS, Sistem integrat 
de comunicaţii; Staţie de convorbiri 
subacvatice; AIS – corvetele.
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Istoric
Înfiinţarea divizioanelor de dragaj, 

după cel de-al doilea război mondial, a 
însemnat continuarea unei tradiţii impuse 
de necesitatea anihilării pericolului 
de mine în apele Dunării şi ale Mării 
Negre. Pericolul de mine a devenit o 
ameninţare şi pentru România încă din 
perioada neutralităţii (1914-1916), când 
numeroase mine, plutind în derivă, şi-au 
făcut apariţia în apele costiere româneşti. 
După intrarea României în război, 
experienţa derulării operaţiunilor militare 
la fluviu şi mare a impus constituirea 
unei flotile de dragaj, necesitate care s-a 
concretizat abia după încheierea păcii. 
Astfel, prin Decizia Ministerială nr. 56 din 
26 ianuarie 1920, la 1 ianuarie 1920 s-a 
înfiinţat Diviziunea de Canoniere Dragă-
Mine, în compunerea Diviziei de Mare. În 
august 1944, Comandamentul Forţelor 
Navale Maritime dispunea pentru dragaj 
de trei canoniere, 15 şalupe de siguranţă 
şi dragaj, cinci remorchere, Secţia Şalupe 
de Patrulare şi un Pluton Estacade din 
Flotila de Siguranţă şi Dragaj Constanţa.

Tradiţiile de luptă ale navelor 
dragoare au rădăcini începând cu 1 
mai 1951, când a fost înfiinţat Divizionul 
596 Dragaj, format din dragorul de bază 
1, 2, 11, 12, 13, 14. În ianuarie 1959, 
Divizionul 596 Dragoare de Bază s-a 
transformat în Divizionul 146 Dragoare 
de Bază. Începând cu data de 1 mai 2001 
a luat fiinţă Divizionul 146 Nave Minare-
Deminare, prin contopirea Divizionului 146 
Dragoare de Bază şi Puitoare de Mine cu 
Divizionul 176 Dragoare Maritime, având 
în compunere 4 dragoare maritime, 3 

Divizionul Nave Minare – DeminareDivizionul Nave Minare – Deminare

dragoare de bază şi 2 puitoare de mine. 
În acelaşi an, au ieşit din serviciul Forţelor 
Navale cele 3 dragoare de bază. 

Data de 1 mai 2004 aduce o nouă 
organizare a Divizionului 146 NMD în care 
sunt incluse 4 dragoare maritime - Dg.M. 

Lt. Remus Lepri (24), Dg.M Lt. Lupu 
Dinescu (25), Dg. M. Lt. Dimitrie Nicolescu 
(29), Dg.M. Slt. Alexandru Axente (30) - şi 
un puitor de mine, P.Mn. VAm. Constantin 
Bălescu (274). 

Misiuni
Principalele misiuni ale divizionului 

sunt: delimitarea raioanelor periculoase şi 
închiderea lor pentru navigaţie; executarea 
dragajului de cercetare, de distrugere şi 
de siguranţă contra minelor la mare şi 
fluviu; participarea la acţiuni de minare 
de apărare; participarea la apărarea 
antisubmarin a navelor; executarea 
supravegherii navale şi antisubmarin 
a navelor dotate cu tehnică adecvată; 
participarea la observarea contra minelor; 
executarea transporturilor de trupe şi 
tehnică uşoare.

Nave
În compunerea Divizionului se află 

4 dragoare maritime - Lt. Remus Lepri 
(24), Lt. Lupu Dinescu (25), Lt. Dimitrie 
Nicolescu (29), Slt. Alexandru Axente (30) 
- şi puitorul de mine, VAm. Constantin 
Bălescu (274). 

Dragorul Maritim îndeplineşte 
următoarele misiuni: executarea 

dragajului de cercetare, distrugere şi de 
siguranţă contra minelor în raioanele de 
larg; recuperarea torpilelor; acţiuni de 
minare şi apărare antisubmarin; apărarea 
nemijlocită a convoaielor; observarea 
contra minelor şi executarea transportului 
de trupe şi materiale. 

Puitorul de Mine îndeplineşte 
următoarele misiuni: executarea minărilor 
de apărare şi manevră;  executarea 
cercetării şi supravegherii; căutarea, 
descoperirea şi delimitarea barajelor de 
mine;  distrugerea barajelor de mine; 
lansarea şi supravegherea lucrului 
geamandurilor radiohidroacustice; 
transportul de personal, tehnică militară şi 
materiale.

Misiuni internaţionale 

Dragorul maritim Lt. Remus Lepri (24): 
COOPERATIVE PARTNER 1997, în Varna, 
Bulgaria; COOPERATIVE PARTNER 1998, 
în Constanţa, RESCUE EAGLE 1998, în 
Constanţa; COOPERATIVE PARTNER 
2002, în Constanţa; MCM LIVEX 2009 în 
Constanţa,

Dragorul maritim Lt Lupu Dinescu 
(25): COOPERATIVE PARTNER 1996 în 
Constanţa; COOPERATIVE PARTNER 
1998 în Constanţa; exerciţii în comun cu  
SNMCM-G2; MCM LIVEX 2005 – Varna-
Bulgaria; MCM LIVEX 2006 – Varna-
Bulgaria; COOPERATIVE MAKO 2006 în 
Constanţa; MCM LIVEX 2007 – Varna-
Bulgaria

Dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu 
(29): RESCUE EAGLE, 2000 – Constanţa, 
BLACKSEAFOR, 2002, COOPERATIVE 
PARTENER, 2004, în cadrul căruia 
a fost evaluată de către comisia de 
experţi a comandamentului NATO de la 
Lisabona; BLACKSEA PARTNERSHIP 
2005 Istanbul,Turcia; MCM LIVEX 2005 

Dragorul Maritim 

Dimensiuni şi caracteristici principale: Deplasament (To): 800; 
Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj) (m): 60,8 x 9,54 x 2,7; Propulsie: 2 
motoare ALCO V12 Diesel;  Viteza (Noduri): 17 Nd; Armament: Instalaţii de 
artilerie  AK-230 2 x 30 mm binate; Instalaţii de artilerie  MR 4N  4 x 4 x 14,5 
mm; Instalaţii de lansare a rachetelor antiaeriene (Strella-3M): FAM-14 (AAW 
STRELLA missiles)- 2 ; 4 tipuri de drăgi marine: 2 de contact şi 2 prin influenţă; 
Instalaţie de lansare a bombelor antisubmarin RL 1000, două rampe.

Puitorul de Mine 

Dimensiuni şi carac-
teristici principale: Deplasa-
ment (To): 1451; Dimensiuni 
(lungime x laţime x pescaj) (m): 
78,42 x 10,4 x 3; Propulsie: 
2 motoare ALCO V12 Diesel; 
Viteza (Noduri): 16; Armament: 
Instalaţii de artilerie  AK-230 
2 x 30 mm binate; Instalaţii de 
artilerie  MR 4N  2 x 4 x 14,5 
mm; Instalaţii de lansare a 
rachetelor antiaeriene (Strella-
3M): FAM-14 (AAW STRELLA 
missiles)- 2 instalaţii ; 3 tipuri 
de mine marine: de contact, de 
fund, de protecţie abarajelor de 
mine; Instalaţie de lansare a 
bombelor antisubmarin, RL 1000 
două rampe.

– Varna, Bulgaria; MCM LIVEX 2006 – 
Varna, Bulgaria; COOPERATIVE MAKO 
2006 în Constanţa; TURKISH MINEX, 
2006 – Canakkale,Turcia; MCM LIVEX, 
2007 – Varna, Bulgaria; NUSRET, 2008 – 
Canakkale,Turcia; COOPERATIVE LION 
2009 – Constanţa; MCM LIVEX 2009 – 
Constanţa.

Dragorul maritim Slt Alexandru 
Axente (30): COOPERATIVE PARTNER 
1997 în Varna, Bulgaria; COOPERATIVE 
PARTNER 2002 în Constanţa; 
COOPERATIVE PARTNER 2003 în 
Constanţa; COOPERATIVE PARTNER 
2004 în Constanţa; COOPERATIVE 
ENGAGEMENT 2005 la Vlore Albania; 
COOPERATIVE MAKO 2006 în 
Constanţa; TURKISH MINEX 2007 

Canakkale, TURCIA; INVISIBLE THREAT 
2008 Burgas –Bulgaria; COOPERATIVE 
LION 2009 – Constanţa; MCM LIVEX 
2009 - Constanţa,

Modernizări la echipamente
În ultima perioadă la bordul 

dragoarelor maritime au fost introduse 
o serie de echipamente moderne astfel: 
GPS Koden – la dragoarele maritime; 
Sistem integrat de comunicaţii; Staţie 
de convorbiri subacvatice; NAVTEX – la 
dragoarele maritime 29 şi 30; Complet 
de cercetare NBC la dragorul maritim 29;  
GPS J-NAV 500 - la dragorul maritim 30; 
GPS NAVIGATOR MK-8 – la puitorul de 
mine.
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Istoric

Unitate cu tradiţie în Forţele Navale, 
Batalionul 110 Transmisiuni şi Informatică 
s-a înfiinţat la 30 aprilie 1962 sub denumirea 
Regimentul Radiotehnic şi Transmisiuni, 
subordonat Diviziei 42 Maritime. Pe data 
de 1 august 1963 unitatea suferă prima 
reorganizare, anii care urmează aducând 
diferite schimbări de denumire, structuri 
şi subordonări. Începând cu 01.06.2004, 
Regimentul 110 Transmisiuni s-a 
transformat în Batalionul 110 Transmisiuni, 
structură care în prezent se subordonează 
Comandamentului Flotei. 

Misiuni

Acţionând sub mottoul „Informaţia 
circulă, noi suntem calea”, trasmisioniştii 
marinari de la Batalionul 110 Comunicaţii şi 
Informatică sunt capabili să planifice şi să 
conducă acţiunile forţelor din subordine în 
vederea îndeplinirii misiunilor specifice, să 
asigure comunicaţiile pentru conducerea 
acţiunilor Forţelor Navale la pace, în situaţii 
de criză şi la război, precum şi să asigure 
comunicaţiile pentru realizarea cooperării 
Forţelor Navale cu structuri ale altor categorii 
de forţe, sau elemente ale Sistemului 
Naţional de Apărare. De asemenea ei 
asigură comunicaţiile pentru conducerea 
şi monitorizarea acţiunilor Forţelor Navale 
dislocate în diferite teatre de desfăşurare 
a acţiunilor militare, în cadrul operaţiilor 
multinaţionale; asigură comunicaţiile pentru 
conducerea şi monitorizarea acţiunilor 

Batalionul Comunica]ii şi Informatic\Batalionul Comunica]ii şi Informatic\
Forţelor Navale participante la activităţi 
în cadrul diferitelor forme de desfăşurare 
a iniţiativelor regionale dar asigură şi 
comunicaţiile Componentei Operaţionale 
Navale cu comandamentele regionale 
NATO, UE, OSCE în cadrul conducerii unor 
operaţii multinaţionale.

În anii 1963-1965, Regimentul 110 
Radiotehnic şi Transmisiuni a participat la 
aplicaţiile de cooperare ale flotelor aliate 
din Marea Neagră. Începând cu anul 1999, 
unitatea a asigurat legăturile radio cu toate 
navele Forţelor Navale care au participat 
la exerciţii de tip P.f.P. şi COOPERATIVE 
PARTNER, precum şi pe timpul marşurilor 
de instrucţie al  N.S. Mircea şi al fregatei Tip 
22, Regele Ferdinand. 

În perioada 1999-2002, structura a 
participat la exerciţiile multinaţionale de 
comunicaţii bianuale „HERALD HERMES”, 
în care au fost implicate efective şi tehnică 
din: Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia. În 
anul 2003, Regimentul 110 Transmisiuni 
a participat la exerciţiul multinaţional 
„SILENT HORSE 2003”, care s-a desfăşurt 
în poligonul de la Babadag. În anii 2004, 
2005, 2007, 2008 şi 2009, Batalionul 
Transmisiuni a participat cu efective şi 
tehnică la exerciţiile tehnice de specialitate 
„CETATEA” organizate de Direcţia 
Comunicaţii şi Informatică din Statul Major 
General, precum şi la exerciţille LITORAL 
şi VECTORUL. În ultimii ani unitatea a fost 
dotată cu tehnică de comunicaţii modernă 
astfel: containere de comunicaţii, sisteme 
de emisie Harris, haburi tactice Harris.
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Istoric

La 22 octombrie 1860 s-a înfiinţat 
Corpul Flotilei, prin Înaltul Ordin al 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 
urma unirii flotilelor Moldovei şi Munteniei. 
De-a lungul existenţei lor, Forţele Fluviale 
– leagănul Marinei Militare Române, au 
avut diferite denumiri: Corpul Flotilei, 
Divizia de Dunăre, Flotila de Dunăre şi 
Flotila Fluvială. În 1983 se înfiinţează 
Brigada 27 Fluvial Maritimă, în 1995 se 
reînfiinţează Flotila de Dunăre „Mihail 
Kogălniceanu”, care după mai multe 
restructurări, devine în anul 2000, Flotila 
Fluvială „Mihail Kogălniceanu”. În martie 

2005, Flotila Fluvială se transformă 
în Componentă Fluvială iar un an 
mai târziu, se transformă în Serviciul 
Fluvial.

Misiuni

Serviciul Fluvial are ca misiuni, 
evaluarea factorilor de risc şi realizarea 
managementului spaţiului fluvial din 
zona de responsabilitate; elaborarea 
Planurilor operative de întrebuinţare a 
Forţelor Fluviale; conducerea acţiunilor 
militare specifice Forţelor Fluviale 
independent şi/sau în cooperare cu 
alte structuri ale sistemului naţional 

de apărare; conducerea acţiunilor de 
căutare, salvare, evacuare şi umanitare 
în cazul producerii unor catastrofe 
sau calamităţi naturale în zona 
fluvială; sprijinul Poliţiei de Frontieră 
în executarea acţiunilor de verificare, 
control şi confiscare a transporturilor 
ilegale de armament şi muniţie; 
conducerea forţelor fluviale pe timpul 
desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor 
tactice.

Serviciul Fluvial se compune 
din comandament şi două divizioane 
de nave fluviale: Divizionul 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie şi Divizionul 88 
Vedete Dragoare.

Serviciul Fluvial

Istoric
Primul divizion de vedete dragoare 

fluviale, a fost înfiinţat în anul 1957 în 
garnizoana Giurgiu, având iniţial în 
compunere două secţii a câte două 
nave şi un tanc fluvial. În anul 1978, 
divizionul primeşte cinci vedete dragoare 
pe corp de aluminiu, iar în anul 1983 se 
redislocă în garnizoana Tulcea. În cadrul 
procesului de restructurare a Forţelor 
Navale, sunt desfiinţate divizioanele de 
vedete dragoare fluviale şi este înfiinţat 
Divizionul de Vedete Fluviale cu sediul în 
portul militar Brăila. Divizionul 88 Vedete 
Dragoare Fluviale a fost alcătuit din cele 
mai bune nave ale unităţilor restructurate, 
având secţia 1 operativă, încadrată cu 
personal şi secţia 2 conservată, fără 

Divizionul Divizionul 
Vedete FluvialeVedete Fluviale

Vedeta fluvială
Dimensiuni şi carac-

teristici principale: Depla-

sament (To): 322 (încărcare 

maximă); Dimensiuni (lun gime 

x lăţime x pescaj) (m): 44,50 x 

8 x 1,30; Propulsie: 2 motoare 

M.B. 836DB; Viteza (km/h): 

23,77; Armament: Instalaţie 

de artilerie MR- 4N - 2 x 4 x 

14,5 mm; Tun cal. 30 mm cu 

două ţevi navalizat. 
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Istoric
La  sfârşitul anului 1993, monitorul 

proiect 1316 Mihail Kogălniceanu (45) a 
intrat în înzestrarea Marinei Militare, în 
cadrul Divizionului 23 Vedete Blindate din 
Brigada 24 Fluvială. Înaintaşul actualului 
monitor purtător al numelui marelui istoric 
şi om politic Mihail Kogălniceanu, a intrat 

Monitor 
Dimensiuni şi caracteristici 

principale: Deplasament (To): 522; 
Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj) 
(m): 52 x 9 x 1,72; Propulsie: 2 motoare 
principale de 2200 CP; Viteza (km/h): 
32; Armament: 2 tunuri cal. 100 mm; 
2 tunuri cal. 30 mm cu două ţevi 
navalizate; Instalaţii de artilerie MR 4N 
2 x 4 x 14,5 mm; Instalaţie de lansare 
a rachetelor antiaeriene (Strella-2M): 
32 rachete; Instalaţii de aruncătoare 
de proiectile reactive cu 40 de 
tuburi  - 2 instalaţii.

Vedeta Blindată Fluvială 

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 322; 
Dimensiuni (lungime x laţime x pescaj) 
(m): 44,50  x 8 x 1,30; Propulsie: 3 
motoare principale tip 12 Boxer – 165 
cu PN = 1200  C.P.; Viteza (km/h): 31; 
Armament: Tun cal. 100 mm ; Tun cal. 
30 mm cu două ţevi navalizat; Instalaţii 
de artilerie TAB-77 2 instalaţii; Instalaţii 
de artilerie MR 4N  2 x 4 x 14,5 mm; 
Instalaţii de aruncătoare de proiectile 
reactive cu 40 de tuburi  - 2 instalaţii. 

Divizionul Divizionul 
Nave Purt\toare de ArtilerieNave Purt\toare de Artilerie

în dotarea Marinei în septembrie 1907 la 
Galaţi şi alături de celelalte trei nave surori 
s-a acoperit de glorie în trei momente 
istorice: Campania din anul 1913, 
Războiul pentru Reîntregire (1916-1918) 
şi cel de-al Doilea Război Mondial (1941-
1944). Precursorul Divizionului de Nave 
Purtătoare de Artilerie este considerat 
Divizionul de Monitoare înfiinţat în anul 

1995 când au intrat în serviciu monitoarele 
proiect 1316 Mihail Kogălniceanu (45) şi 
I.C.Brătianu (46). Monitorul I.C Brătianu 
a primit numele purtat de nava intrată 
în serviciul Marinei în septembrie 1907, 
alături de cele opt vedete de siguranţă şi 
alte trei monitoare, a luat parte cu succes 
la misiuni şi operaţii fluviale în Campania 
din anul 1913, Războiul pentru Reîntregire 

şi cel de-al Doilea Război Mondial. În anul 
1996 intră în compunerea divizionului 
monitorul Lascăr Catargiu (47). Înaintaşul 
acestui monitor, asamblat la Galaţi, i-a 
lăsat o frumoasă moştenire dobândită pe 
timpul celor peste 50 de ani de existenţă, 
atât la pace, dar mai ales în războaie.  Ca 
urmare a restructurării Forţelor Navale, 
în anul 2000, Divizionul de Monitoare 
îşi schimbă denumirea în Divizionul de 
Nave Purtătoare de Artilerie, în acelaşi an 
intrând în compunerea lui vedetele blindate 
generaţia a III-a: Rahova (176), Opanez 
(177), Smârdan (178), Posada (179) şi 
Rovine (180).

Misiuni
Principalele misiuni ale Divizionului 

sunt: apărarea comunicaţiilor fluviale, 
obiectivelor economice şi militare din zona 
de responsabilitate a Serviciului Fluvial; 
supravegherea şi cercetarea raioanelor 
fluviale; Executarea operaţiunilor de 
cautare şi salvare pe fluviu şi în deltă; 
sprijinul forţelor specializate în cazul 
producerii dezastrelor sau calamităţilor 
naturale; sprijinul forţelor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pentru 

contracararea acţiunilor forţelor ostile 
şi teroriste; sprijinul Forţelor Terestre; 
impunerea embargoului; impunerea 
respectării regimului de navigaţie; 
interzicerea traficului de armament, 
muniţii, droguri, materiale interzise şi a 
emigraţiei ilegale; asigurarea efectuării 
în siguranţa a transporturilor fluviale; 
evacuarea noncombatanţilor şi acordarea 

personal. Începând din anul 2005 unitatea a cunoscut un salt 
calitativ vizibil, remarcat cu ocazia exerciţiilor pe fluviu şi de 
comandament la care a obţinut calificative superioare. Misiunile 
de bază au fost completate cu unele noi ca supraveghere, 
monitorizare trafic, control nave suspecte, ajutor umanitar. În 
anul 2007 rangul divizionului a fost ridicat la cel de regiment la 
fel ca al celorlalte unităţi de nave de luptă din Forţele Navale.

Misiuni
Divizionul 88 vedete fluviale execută dragajul de cercetare 

pe căile de comunicaţie fluviale, în raioanele de staţionare şi 
de pregătire de luptă a navelor; execută dragajul de distrugere 
şi dragajul de siguranţă; execută acţiuni de minare; execută 
supravegherea şi instalarea plaselor şi stăvilarelor de protecţie; 
execută transporturi de trupe şi materiale; organizează asigurarea 
hidrografică şi de navigaţie în raioane cu pericole; participă la 
delimitarea barajelor de mine. De-a lungul existenţei sale, navele 
Divizionului 88 Vedete Fluviale au executat misiuni specifice de 
minare şi dragaj, exerciţii de antrenament pe fluviu în scopul 
cunoaşterii Dunării, supravegherea zonei de responsabilitate 
dar şi misiuni de foc în poligoanele de la Peceneaga sau Sfântu 
Gheorghe, aducând astfel o contribuţie substanţială menţinerii 
şi creşterii capacităţii de răspuns a Forţelor Navale în zona de 
responsabilitate.

Nave
În prezent divizionul este compus din vedetele fluviale cu 

numerele de bordaj: 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 
157, 159, 163 şi 165, care au fost construite la Şantierul Naval 
Drobeta Turnu Severin în perioada 1978-1979. Divizionul este 
organizat pe două secţii dislocate la Tulcea şi Brăila, cele de 
la Brăila fiind dotate şi cu armament de dragaj.

asistenţei umanitare; transportul de 
tehnică şi personal.

Nave
Divizionul de Nave Purtătoare de 

Artilerie, are în  compunere monitoarele 
Mihail Kogălniceanu (45), I.C.Brătianu 
(46), Lascăr Catargiu (47) şi vedetele 
blindate generaţia a III-a: Rahova (176), 
Opanez (177), Smârdan (178), Posada 
(179) şi Rovine (180).

Misiuni internaţionale 

Monitorul Mihail Kogălniceanu a 
participat la aplicaţiile DUNĂREA 95 şi 
DUNĂREA 97; monitorul Ion C. Brătianu 
a participat la aplicaţiile Dunărea 95, 
DUNĂREA 97 şi la aplicaţia cu trupe 
FORŢA 2000 din raionul Hârşova. 
Monitorul Lascar Catargiu a participat la 
aplicaţiile DUNĂREA 95, DUNĂREA 97, 
la aplicaţia cu trupe FORŢA 2000 din 
raionul Hârşova, aplicaţia COOPERATIVE 
PARTNER 2002; exerciţiul bilateral 
româno-sârbo-muntenegrean BLUE 
ROAD 2004. Vedeta blindată Opanez a 
participat la exerciţiul trilateral româno-
bulgaro-sârbă DANUBE GUARD 07; 
vedeta blindată Rovine a participat la 
COOPERATIVE PARTNER 2002 şi BLUE 
ROAD 2004.
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Istoric

Baza 1 Maritimă a fost structura 
logistică din Forţele Navale, înfiinţată la 
data de 1 august 2002. La data de 1 mai 
2005 Comandamentul Bazei 1 Maritime 
s-a transformat în Comandamentul Bazei 
Navale.

Misiuni

Baza Navală este structura din sistemul 
logistic al Forţelor Navale, subordonată 
nemijlocit Statului Major al Forţelor Navale, 
cu rol de organ de execuţie în zona 
logistică a Forţelor Navale a activităţilor de 
aprovizionare, transport şi mentenanţă, 
în principal pentru unităţile subordonate 
Comandamentului Flotei (nave de luptă, 
comandamente, subunităţi independente 
etc.) şi pentru unităţile proprii, dar şi a altor 
unităţi arondate.

Pentru dispunerea unităţilor, 
subunităţilor şi formaţiunilor logistice, 
desfăşurarea activităţilor, stabilirea 
responsabilităţilor în folosirea căilor 
de comunicaţie, organizarea folosirii 
posibilităţilor economice ale zonei şi 
aplicarea unitară a măsurilor de protecţie 

(în cadrul sistemului logistic), Baza Navală 
are stabilită o zonă logistică corespunzătoare 
zonei de responsabilitate a forţelor 
subordonate Comandamentului Flotei şi 
este delimitată de Dunăre, Marea Neagră şi 
frontiera româno-bulgară.

În prezent noua mare unitate, 
denumită Baza Navală, se compune dintr-un 
Comandament, un Centru de Mentenanţă, 
Secţii Logistice şi Depozite, Divizionul de 
nave speciale.

Misiunile acestei structuri sunt 
multiple, astfel: planificarea, organizarea şi 
executarea dinamică şi eficientă a sprijinului 
logistic pentru unităţile şi marile unităţi din 
subordinea Statului Major al Forţelor Navale 
dislocate la mare, fluviu şi pe teritoriul 
Dobrogei; asigurarea materialelor, produselor 
şi serviciilor pentru derularea programelor de 
instrucţie şi pregătire pentru luptă a marilor 
unităţi şi unităţi din compunerea Forţelor 
Navale, precum şi pentru crearea, în limita 
fondurilor alocate, a rezervelor de materiale, 
conform prevederilor legale; încheierea 
contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii; 
asigurarea mentenanţei tehnicii de luptă a 
instalaţiilor din dotarea navelor aparţinând 
Comandamentului Flotei şi navelor proprii; 

executarea în siguranţă şi în timp scurt 
acţiunilor de salvare - avarii, aprovizionarea 
cu tehnică şi materiale, remorcajul în 
porturi pe mare şi la fluviu, în condiţii 
hidrometeorologice grele şi normale, ziua şi 
noaptea; participarea la misiuni umanitare 
sub egida organismelor internaţionale şi 
asigurarea sprijinului logistic, la ordin, a 
unor nave din Forţele Navale participante 
la activităţi de cooperare navală din Marea 
Neagră; executarea oportună şi calitativă 
a reparaţiilor şi lucrărilor de instalare şi 
punere în funcţiune a tehnicii de luptă de 
la bordul navelor şi din unităţile de uscat; 
asigurarea condiţiilor de hrănire, echipare şi 
cazare a efectivelor; executarea mobilizării, 
ritmic, în siguranţă şi la termenele stabilite 
pentru structurile din asigurare şi cele 
proprii; participarea, alături de alte structuri 
specializate, la limitarea efectelor unor 
dezastre produse pe teritoriul Dobrogei.

Baza Navală este o structură logistică 
modernă, suplă şi adaptabilă în permanenţă 
cerinţelor forţelor pe care le asigură. Principala 
provocare a Bazei Navale o reprezintă 
asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare 
a misiunilor Forţelor Navale; pentru aceasta 
cooperează cu toate structurile militare, cu 
diverşi agenţi economici şi cu autorităţile 
publice locale. 

Comandamentul Bazei Navale este 
structura de conducere a logisticii navale. 
Aici se realizează activităţile de planificare şi 
coordonare unitară a efortului logistic. 

Baza Navală este un pilon important 
al Forţelor Navale, iar activitatea acestei 
structuri este realizată cu profesionalism, 
dăruire şi flexibilitate de oameni bine pregătiţi. 
Munca acestor oameni este vizibilă 24 de ore 
din 24, logisticienii navali fiind primii care vin 
într-o unitate sau pe o navă pentru a organiza 
condiţiile de cazare, hrană, instrucţie, ei sunt 
cei care ţin pasul cu forţele din linia întâi, cei 
care le propulsează, le modernizează şi le 
adaptează condiţiilor actuale, pentru ca, la 
final, tot ei să fie aceia care strâng totul şi 
sting lumina.

Istoric

Având ca nucleu Secţia 338 Reparaţii 
Aparatură Electronică şi Automatică, în 
ianuarie 1982 s-a înfiinţat unitatea 02049 
sub denumirea de Baza 338 Reparaţii 
Tehnică de Luptă Navală; de-a lungul anilor 
a trecut prin mai multe etape de restructurări 
succesive. Începând cu 31.08.2002, 
unitatea îşi schimbă denumirea în Centrul 
338 Mentenanţă Tehnică Navală şi intră 
în subordinea Comandamentului Bazei 1 
Maritime, subordonare păstrată până în anul 
2005, când devine parte a Bazei Navale.

Misiuni
Obiectivul primordial al unităţii îl 

reprezintă execuţia oportună şi calitativă 
a reparaţiilor şi a lucrărilor de instalare 

şi punere în funcţiune a tehnicii de luptă 
de la bordul navelor, precum şi a celor 
din dotarea unităţilor de uscat, respectiv 
la echipamentelor militare din dotarea 
unităţilor şi marilor unităţi de nave din 
structura Forţelor Navale. Un accent 
major se pune pe execuţia lucrărilor 
de reparaţii la toate mijloacele, tipurile 
şi categoriile de tehnică din dotare, la 
care avem competenţe de execuţie, 
respectiv: mijloace de locaţie, mijloace de 
comunicaţii, mijloace artileristice, arme sub 
apă, mijloace de propulsie, instalaţii corp-
punte, mijloace de luptă rachete şi torpile 
şi mijloace auto şi mecano-energetice. 
Nu sunt omise nici lucrările la corpul 
navelor (opera vie şi bordul liber, instalaţii 
de ancorare, prize şi valvule de fund şi 
bordaj), lucrările de punte, instalaţii de 
propulsie, energetice şi auxiliare, lucrările 

Istoric
Divizionul Nave Speciale continuă 

tradiţia Divizionului 129 Nave Auxiliare 
înfiinţat în anul 1964, subordonat Diviziei 
42 Maritime. La 1 septembrie 2002, ca 
urmare a unirii celor două Divizioane Nave 
Auxiliare care apaţineau Bazelor Logistice 
330 şi 335, a fost înfiinţat Divizionul Nave 
Auxiliare, trecând în subordinea Bazei 1 
Maritime. În organizarea actuală, unitatea 
funcţionează din luna mai 2005, când s-a 
resubordonat Comandamentului Bazei 
Navale. Divizionul a fost înfiinţat la data de 
1 august 2002, ca urmare a reorganizării 
celor două divizioane de nave auxiliare, 
care aparţineau Bazelor Logistice 335 

Divizionul Nave Speciale

şi 330, sub numele de „Divizionul Nave 
Auxiliare”, trecând din acel moment în 
subordinea Bazei 1 Maritime. 

Misiuni
Divizionul Nave Speciale se 

subordonează comandamentul Bazei 
Navale şi execută misiuni de salvare 
- avarii, remorcare, demagnetizare, 
ambarcare de combustibil şi asigurarea 
manevrelor navelor; asigură ţintele navale 
pentru tragerile de artilerie ale divizioanelor 
de nave subordonate Comandamentului 
Flotei; execută transportul de carburanţi-
lubrifianţi, misiunile de comandament 
cu şalupa de comandament Luceafărul, 

şalupa de comandament Rândunica şi cu 
nava maritimă de comandament Egreta; 
execută activităţile de control a operei vii 
la navele din portul Mangalia cu grupa de 
scafandri.

Nave
În compunerea divizionului intră 

următoarele nave: remorcher maritim 
Viteazul (101); tancul maritim de motorină 
(532); tancul maritim de motorină (531); 
şalupă maritimă de remorcare - Salvare; 
nava maritimă de demagnetizare 
Magnetica; şalupa maritimă de 
comandament Rândunica; şalupa maritimă 
de comandament Luceafărul; nava 
maritimă de comandament Egreta.

Depozitul Mixt MangaliaDepozitul Mixt Mangalia
Depozitul Mixt Mangalia s-a înfiinţat 

la data de 12 mai 1958 sub denumirea 

de Depozitul Carburanţi Lubrifianţi. În 

aprilie 2004 unitatea s-a resubordonat 

Comandamentului Logistic Întrunit 

Bucureşti, urmând ca numai după patru 

luni să revină Forţelor Navale, intrând 

în subordinea Bazei 1 Maritime. La 15 

noiembrie 2004, Depozitul 305 carburanţi-

lubrifianţi s-a transformat în Depozitul 

Mixt.

Astfel, Depozitul Mixt Mangalia are ca 

misiuni principale primirea, recepţionarea, 

depozitarea, distribuirea şi conservarea 

muniţiilor, tehnicii şi materialelor cu tot ce 

înseamnă logistica aferentă lor

Baza Naval\Baza Naval\

la generatoare şi cabestane ancoră, 
precum şi lucrările de andocare şi ridicare 
pe cală a navelor tip vedete torpiloare, 
şalupe maritime de remorcare/salvare 
scafandri, vedete maritime de scafandri, 
şalupe de comandament, cutere etc. 

Centrul de Mentenan]\ Tehnic\ Naval\
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Istoric
La data de 1 aprilie 1983 s-a înfiinţat 

Baza 335 Reparaţii şi Aprovizionare 
Mangalia, a Brigăzii 29 Vedete a Marinei 
Militare. În anul 2002, unitatea s-a 
transformat în Secţia Logistică - Mangalia 
în cadrul Bazei 1 Maritime Constanţa, 
iar în mai 2005, prin transformarea 
comandamentul Bazei 1 Maritime, 
Secţia 335 Logistică – Mangalia intră în 
compunerea comandamentului Bazei 
Navale. 

Sec]ia Logistic\ MangaliaSec]ia Logistic\ Mangalia
Misiuni

Misiunile care revin Secţiei 
Logistice Mangalia sunt: planificarea, 
organizarea şi executarea dinamică şi 
eficientă a sprijinului logistic şi asigurarea 
logistică la pace şi la război a unităţilor 
Comandamentului Flotei şi ale Bazei 
Navale dislocate în garnizoana Mangalia; 
asigurarea materialelor, produselor şi 
serviciilor pentru derularea normală a 
progra melor de instrucţie şi pregătire 

pentru luptă a unităţilor din asigurare; 
colectarea şi depozitarea deşeurilor şi a 
mijloacelor fixe scoase din funcţiune din 
Forţele Navale; lucrări de reparaţii, de 
întreţinere şi curente în regie proprie, 
la pavilioanele din cazărmile aflate în 
administrare; asigurarea reparaţiilor 
curente ale instalaţiilor portuare la 
obiectivele din portul militar Mangalia; 
asigurarea cu apă, energie electrică şi 
energie termică a Platformei Militare şi a 
Portului Militar Mangalia. 

Sec]ia Logistic\ Constan]aSec]ia Logistic\ Constan]a

Istoric
La 1 aprilie 1983 a luat fiinţă Baza 330 Reparaţii şi Aprovizionare, 

prin comasarea mai multor unităţi şi subunităţi din garnizoanele 
Mangalia şi Constanţa. Unitatea logistică avea ca atribuţii asigurarea 
logistică a unităţilor din compunerea Diviziei 42 Maritime. Pe data 

de 01.03.1996 noua denumire a unităţii a devenit  Baza 330 
Logistică iar din 2002 Baza 330 Logistică a fost restructurată 
şi a devenit  Secţia 330 Logistică cu o organizare şi atribuţii 
mult reduse. Începând cu anul 2004 Secţia 330 Logistică a avut 
atribuţiuni în organizarea şi înfiinţarea  Flotilei 56 Fregate şi a 
celor două Fregate tip 22 – Regina Maria şi  Regele Ferdinand. 
În anul 2005 a fost arondat Comandamentul Operaţional Naval, 
transformat ulterior în Comandamentul Flotei. Începând din 
2007 Secţia 330 Logistică are în asigurare logistică şi grupul 

de elicoptere din compunerea Flotilei de Fregate.

Misiuni
Misiunile şi activităţile specifice Secţiei 330 Logistice 

sunt: aprovizionarea cu toate categoriile de bunuri materiale, 
armament şi muniţie necesare unităţilor din asigurarea 
logistică; executarea transportului de materiale şi personal cu 
forţele şi mijloacele proprii; asigurarea mentenanţei la tehnica; 
acordarea asistenţei medicale şi a sprijinului logistic specific 
pentru unităţile asigurate logistic; întreţinerea cazărmilor din 
administrare.

Istoric 

Pe data de 30.06.1980, s-a 
înfiinţat Batalionul 329 Aprovizionare cu 
dislocarea în garnizoana Brăila. La data de 
30.05.1995, Batalionul 329 Aprovizionare 
se transformă şi devine Baza 329 Logistică. 
La 1 august 2002, Baza 329 Logistică s-a 
transformat în Secţia Logistică, care la 
începutul anului 2005 s-a reorganizat şi 
a intrat în subordinea Comandamentului 
Bazei Navale. Din octombrie 2007 Sectorul 
Mixt Galaţi a trecut în subordinea Bazei 
Navale a Statului Major al Forţelor Navale, 
ca anexă a Secţiei Logistice Brăila.

Misiuni 

Secţia Logistică, în calitate de unitate 
de asigurare logistică a forţelor din cadrul 
Serviciului Fluvial al Comandamentului 
Flotei, are următoarele misiuni: aprovizi-
onarea ritmică, oportună şi în volum 
complet a  structurilor din asigurare sau a 
altor forţe cu muniţie, armament, tehnică, 
echipament, alimente, C.L. şi alte materiale 
şi servicii; menţinerea în permanentă stare 
de operativitate a tehnicii prin executarea 
lucrărilor de reparaţii la nave şi tehnică 
de luptă în cadrul Atelierului Plutitor de 
Reparaţii Nave şi Tehnică de Luptă; 
executarea în siguranţă a transporturilor pe 
fluviu şi uscat a tehnicii şi materialelor, prin 
coordonarea flexibilă şi eficientă a acestora, 
pentru asigurarea nevoilor de transport 
ale structurilor din asigurare; executarea 
de misiuni de remorcaj si salvare-avarii 
a navelor aflate pe fluviu şi pe canalul 

Dunăre-Marea Neagră; paza şi apărarea 
apropiată a transporturilor de bunuri 
materiale, armament şi muniţie, precum 
şi a obiectivelor încredinţate; participarea 
şi sprijinul autorităţilor publice în situaţii 
de urgenţă civilă, pentru diminuarea şi 
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, 
catastrofelor, dezastrelor, accidentelor 
tehnologice şi ecologice.

Nave 

Remorcher fluvial, Ceam 
autopropulsat, Nava de comandament 
Mureş, Şalupă fluvială rapidă de salvare, 

Tanc fluvial 1000 tone, Tanc fluvial 80 
tone, Navă fluvială de demagnetizare, 
Poligon de vitalitate, Atelier plutitor, 
Cazarmă plutitoare. 

Navele Secţiei au participat şi la 
misiuni şi aplicaţii internaţionale astfel: 
în 1995 - aplicaţia „DUNĂREA 95” din 
cadrul Parteneriatului pentru Pace; în 
1997 - aplicaţia „FLAVIA 97”; 2002 - 
exerciţiu combinat întrunit NATO / PfP 
„COOPERATIVE PARTNER  2002”; 
2007 - N.C. Mureş şi R.F. 310 participă la 
exerciţiul trilateral DANUBE GUARD.

Depozitul 342 Mixt

N.C. Mureş
Nava de comandament Mureş, fosta 

navă prezidenţială Mircea cel Mare, a fost 
construită la Şantierul Naval din Olteniţa 
în anul 1986, pe baza proiectului nr. 1122 
al ICEPRONAV Galaţi. Nava este de tip 
pasager fluvial, proiectată însă pentru 
zone semimaritime, pentru înălţimi ale 
valului de 1,2 m, având şi întărituri pentru 
gheaţă.

Constructiv, nava este prevăzută 
cu şase punţi: puntea principală, punţile 
superioară I şi II, puntea de comandă, 
puntea etalon şi o punte intermediară. 
Pe puntea superioară II se găsesc cele 
două saloane oficiale, prova şi pupa 
cu o suprafaţă de aproximativ 150 m2 
şi respectiv 197 m2, care pot găzdui 
aproximativ 300 de persoane. Piesele 
de mobilier sunt confecţionate din lemn 
de diferite esenţe predominând cireşul şi 
mahonul. Salonul pupa este cel mai mare 
salon fără stâlpi de susţinere. Scările 
principale din suprastructură sunt din oţel, 
în formă de spirală căptuşite cu mochetă. 

Puntea principală cuprinde cabine, 
cu hol şi baie proprie, destinate odinioară 
personalului de însoţire; în prezent ele 
sunt utilizate pentru cei care se află 
ocazional pentru anumite misiuni la 
bordul N.C. Mureş. Cabinele echipajului 
sunt pe puntea intermediară, acolo unde 
geamurile termopan sunt înlocuite cu 
hublouri cu grosime de 1 cm iar dotările 
sunt la alte standarde.

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: lungime: 95,74 m; lăţime: 
14,20 m; înălţime: 14 m; pescaj: 2,4 
m; viteza în amonte: 20 km/h; viteza în 
aval: 25 km/h; viteza maximă: 30 km/h; 
autonomie: 5 zile, în limita a 2500 km; trei 
motoare tip 12R 251 construite la Reşiţa 
după licenţa ALCO-SUA; putere maximă: 
3x2465 CP; propulsor transversal de 
etravă cu o forţă de împingere de 2100 
daN; patru ascensoare de alimente; o 
barcă de protocol şi una de serviciu; 
două coşuri de fum din aliaje de aluminiu; 
capacitatea maximă de încărcare, în 
funcţie de numărul de cuşete şi cabine: 78 
de pasageri; deplasament: 1500 t.

Sec]ia Logistic\ Br\ilaSec]ia Logistic\ Br\ila

La 14 martie 1964 s-a înfiinţat 
Depozitul 342 Mixt sub denumirea 
de Baza 342 Tehnică, subordonată 
Brigăzii 29 Vedete Mangalia. Din 
anul 1994 unitatea se numeşte 
Depozitul 342 Mixt. În 2004 a trecut 
la Comandamentul Logistic Întrunit şi 

unitatea a fost la un pas de desfiinţare; 
la sfârşitul aceluiaşi an, a revenit însă 
în subordinea Forţelor Navale. Pentru 
personalul Depozitului 342 Mixt, 
principala misiune o constituie primirea 
şi distribuirea materialelor, cu tot ce 
înseamnă logistica aferentă lor.
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Istoric

„Baza de Litoral 325”, cu locul de 
dislocare permanentă în garnizoana Tulcea, 
s-a înfiinţat la data de 01.04.1962 în baza 
Ordinului Marelui Stat Major. În iulie 1964  
unitatea şi-a schimbat denumirea în „Batalionul 
325 Deservire Nave”. Apoi, în 1980, unitatea 
se restructurează, ia în compunere Grupul 
de Nave Auxiliare, îşi diversifică misiunile şi 
îşi schimbă, denumirea în „Batalionul 325 
Aprovizionare”. În 1984 s-a înfiinţat Atelierul 
de reparaţii nave dotat cu un doc plutitor cu 
posibilităţi de efectuare a reparaţiilor navelor, 
precum şi reparaţii la corpul acestora. Şi dacă 
în anul 2002 unitatea, cu denumirea, „Secţia 
325 Logistice Tulcea” se afla în subordinea 

Depozitul 340 Mixt
Depozitul 340 Mixt s-a înfiinţat în anul 1953 prin mutarea unei secţii 

de la depozitul Valul lui Traian în locaţia de astăzi a unităţii. Începând cu 
anul 1959 unitatea primeşte indicativ propriu şi cunoaşte mai multe etape 
în evoluţia sa, în 2004 intrând în subordinea Comandamentului Logistic 
Întrunit. Din mai 2005, unitatea a trecut în subordinea Bazei Navale 
Constanţa. Pentru personalul Depozitului 340 Mixt, principala misiune 
o constituie primirea şi distribuirea materialelor, cu tot ce înseamnă 
logistica aferentă lor.

Bazei 2 Navale Tulcea, din aprilie 2005 
Secţia Logistică Tulcea s-a resubordonat 
Bazei Navale.

Misiuni

Unitatea are ca misiuni principale: 
asigurare logistică, remorcaj, salvare – 
avarii, reparaţii şi andocări, asigurare 
medicală şi asistenţă religioasă, a 
structurilor din sarcină; sprijinul autorităţilor 
centrale şi locale pentru intervenţia 
în situaţii de urgenţă execută; acţiuni 
umanitare; acţiuni de căutare-salvare 
pe fluviu în zona de responsabilitate; 
intervenţie cu trupe şi tehnică în situaţii de 

Istoric
Centrul de Scafandri al Marinei 

Militare Române a luat fiinţă la data de 
1 octombrie 1976. În următorii ani s-au 
pus bazele activităţii cu scafandri de 
intervenţie şi lucru la mare adâncime atât 
în folosul economiei naţionale, cât şi în 
cadrul Marinei Militare.

Experienţa specialiştilor s-a 
amplificat, contribuind de-a lungul anilor atât 
la dezvoltarea tehnologiilor de pătrundere 
sub apă, cât şi la realizarea unor lucrări 
subacvatice de mare anvergură. Navele 
şi scafandrii Centrului au participat la 
activităţi complexe de punere în funcţiune 
a primei platforme de foraj marin, a primei 
platforme pentru extracţie, montarea 
conductelor submarine, asigurând în 
continuare supravegherea şi întreţinerea 
acestora. 

Începând cu anul 1993, Centrul 
de Scafandri funcţionează ca autoritate 
naţională de brevetare şi instruire a 
scafandrilor, de autorizare şi inspectare 
a activităţilor de scufundare. Specialiştii 
Centrului asigură efectuarea lucrărilor 
sub apă la nave, cheiuri şi structuri imerse 
şi desfăşoară activitate de cercetare 
stiinţifică pentru realizarea de mijloace 
tehnice şi tehnologii de lucru submarin.

Structură
Centrul de Scafandri are în 

compunere un laborator hiperbar; un 
laborator cercetare pătrundere sub apă; 
şcoală de scafandri; o unitate mobilă de 
intervenţie cu scafandri la obiectivele 
dispuse în teritoriu;  secţia de reparaţii 
şi verificări echipamente de scufundare; 

Centrul de ScafandriCentrul de Scafandri
divizionul nave şi scafandri şi submarinul 
Delfinul.

Laboratorul hiperbar are în dotare 
două barocamere cu câte 4 locuri, în care 
se realizează nivelul de viaţă, cuplate 
cu un simulator în care se realizează 
nivelul de lucru în apă (până la 500 m). În 
cadrul acestui complex tehnic se execută 
pregătirea şi antrenarea scafandrilor în 
vederea folosirii diferitelor tehnologii de 
scufundare şi tipuri de aparatură pentru 
lucru sub apă, cercetări în vederea 
realizării de noi tehnologii de scufundare 
şi medicale; testări de aparate şi tehnică 
folosite în activităţi de scufundare, teste 
de aptitudini în vederea selecţionării 
scafandrilor. Aici s-a stabilit recordul 
naţional de scufundare în saturaţie, în 
anul 1984, la adâncimea de 500 m. Anual 
se execută în cadrul laboratorului 3 - 5 

scufundari în saturaţie. Având în vedere 
cerinţele imediate şi de perspectivă atât 
ale exploatării resurselor petrolifere 
subacvatice cât şi nevoile Forţelor Navale, 
activitatea de cercetare ştiinţifică în Centrul 
de Scafandri a avut ca obiective prioritare 
descoperirea de noi metode de investigare 
care să contribuie la înţelegerea profundă 
a fenomenelor lumii înconjurătoare şi 
cercetarea ştiinţifică aplicativă, în strânsă 
legătură cu obiectivele politicii militare 
şi economice privind soluţionarea unor 
probleme majore 

Şcoala de scafandri reprezintă 
principala entitate unde se formează 
aptitudinile specifice meseriei de 
scafandru. Aici se execută cursuri pentru 
formarea şi brevetarea scafandrilor 
pe categorii de adâncime, cursuri de 
calificare a scafandrilor pentru executarea 

NAVE 

N.C. Siret
Nava fluvială de protocol şi comandament Siret, fosta navă 

prezidenţială Mihai Viteazu, a fost construită după un proiect al 
ICEPRONAV Galaţi, în perioada 15 iunie 1969 - 30 noiembrie 1971 
la Şantierul Naval Olteniţa. Nava a intrat în serviciul Marinei Militare 
la 1 ianuarie 1972 în cadrul Grupului 69 Nave Speciale, având ca 
loc de staţionare Portul Giurgiu, iar la 10 martie a aceluiaşi an s-a 
arborat pentru prima dată pavilionul într-un cadru oficial. N.C. Siret 
este o navă de comandament, care asigură punctele de comandă 
ambarcate înaintate, dar în acelaşi timp execută şi misiuni de protocol 
şi reprezentare, nu numai a Forţelor Navale sau Armatei, ci şi a ţării.   

Specific, în executarea amenajărilor interioare ale navei, este 
sistemul intarsiilor folosit pentru placarea anumitor pereţi, în special în 
holurile principale, salonul oficial şi sufrageria, intarsii care înfăţişează 
într-o manieră vie, în primul rând aspecte ale istoriei poporului român 
(formarea poporului român, având în centru figurile reprezentative ale 
lui Decebal şi Traian, alături de cei trei voievozi Mihai Viteazul, Ştefan 
cel Mare şi Mircea cel Bătrân), elemente sugestive ale frumuseţilor 
Deltei Dunării materializate în aspecte ale florei şi faunei, precum şi 
un succint istoric al construcţiilor de nave, care surprinde evoluţia 
marinei de la nave cu vâsle, cu pânze şi ajungând la nave cu zbaturi 
şi aburi, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. De-a lungul timpului 
NC Siret a executat nenumărate misiuni şi marşuri pe tot cuprinsul 
Dunării de la Sulina la Viena (1991), dar şi pe canalul Dunăre-Marea 
Neagră. A participat la inaugurarea sistemului hidroenergetic şi de 
navigaţie Porţile de Fier I (1972), începerea lucrărilor la sistemul 

hidroenergetic Porţile de Fier II (1977), festivitatea de deschidere 
a navigaţiei pe canalul Dunăre-Marea Neagră (1984). Misiuni 
internaţionale: Reni, Ucraina, 2004, 2005. 

Dimensiuni şi caracteristici principale: Lungimea maximă 
63,50 m; Lăţimea maximă 11,30 m; Inălţimea de constructie 3,20 m; 
Pescajul mediu maxim 1,86 m; Deplasamentul standard 448,80 t; 
Viteza max. 30,50 Km/h; MP (nr. x tip):2 x MB-820-DB.

Nava de comandament Fortuna 
Dimensiuni şi caracteristici principale: Lungimea maximă 

33,00 m; Lăţimea maximă 6,80 m; Inălţimea de construcţie 2,70 m; 
Pescajul 1,05 m; Viteza max. 17,00 Km/h; MP (nr. x tip):2 x 3D12x300 
CP; Raza de acţiune 1300 Km

Ceam
Dimensiuni şi caracteristici principale: Lungimea maximă 

47,00 m; Lăţimea maximă 8,60 m; înălţimea de construcţie 2,00 m; 
Pescajul 1,40 m; Viteza max. 17,00 Km/h; MP (nr. x tip):2 x 3D-6 
x150 CP

Remorcher fluvial (328)
Dimensiuni şi caracteristici principale: Lungimea maximă 

32,40 m; Lăţimea maximă 5,80 m; înălţimea de constructie 2,70 m; 
Pescajul mediu 1,64 m; Deplasamentul maxim 169,00 t; Viteza 19,35 
Km/h; Motoare principale (nr. x tip): 1 x BW-400; Puterea motorului 
principal: 400 CP; Raza de acţiune 2500 Km.

Sec]ia Logistic\ TulceaSec]ia Logistic\ Tulcea

urgenţă conform dispoziţiunilor în vigoare. 
Nu trebuie omise nici remorcherele fluviale, 
cele care pe lângă misiunile lor de bază, 
au asigurat aproape în fiecare iarnă, la 
Tulcea, libertatea de navigaţie pe Dunăre 
şi transportul personalului din localitate în 
suburbia Tudor Vladimirescu, atunci când 
Dunărea a fost îngheţată. În anul 2006, 
navele fluviale din subordinea Bazei Navale 
au acţionat în folosul comunităţii locale din 
judeţul Tulcea, grav afectată de inundaţii. 
Astfel, au fost transportate ajutoare la Crişan 
şi Maliuc, corturi şi alte materiale de primă 
necesitate pentru sininstraţi la Pătlăgeanca, 
precum şi o navă bază la Vulturu, pentru 
cazarea sinistraţilor.  

Foto: Ştefan CiocanFoto: Ştefan Ciocan

Foto: Mihai Egorov
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lucrărilor sub apă, cursuri de boarding, 
cursuri de calificare pentru personalul 
care asigură conducerea de la suprafaţă 
a scufundărilor, cursuri de pregătire a 
scafandrilor în folosirea aparatelor de 
respirat cu circuit închis, semiînchis sau 
deschis, cu alimentare de la suprafaţă 
şi a costumului de scufundare pentru 
scafandri grei. 

Divizionul Nave Scafandri

Scafandrii sunt un gen de forţă al 
Forţelor Navale destinat ca, independent 
sau în cooperare cu celelalte genuri 
de forţe, 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. 

Misiunile principale ale Divizionului 
Nave Scafandri sunt apărarea împotriva 
diversiunilor sub apă a porturilor, navelor, 
platformelor, conductelor petroliere şi 
obiectivelor hidrotehnice; căutarea şi 
distrugerea minelor lansate de inamic 
în porturi şi rade unde nu pot acţiona 
forţe navale specializate în lupta contra 
minelor; cercetarea porturilor şi raioanelor 
de concentrare a forţelor inamicului; 
distrugerea navelor de luptă şi a unor 
obiective importante în porturi şi la litoralul 
inamic; recuperarea de materiale de pe 
epave; salvarea echipajelor submarinelor 
avariate; executarea de diverse lucrări 
sub apă atât cu caracter militar cât şi 
civil; efectuarea de intervenţii la mare 
adâncime. Divizionul nave scafandri are 
în compunere următoarele structuri: secţia 

Venus
Dimensiuni şi caracteristici 

principale: Deplasament (To): 128,5; 
(încarcare maximă); Dimensiuni (lungime 
x laţime x pescaj) (m): 38,7 x 5,4 x 2,02; 
Propulsie: 2 motoare M.B. 836DB; Viteza 
(Noduri): 40 Nd.

 
Jupiter

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 41,8 
(încarcare maximă); Dimensiuni (lungime x 
laţime x pescaj) (m): 22,4 x 3,8 x 1; Propulsie: 
3 motoare Diesel tip M400; 3300 hp; Viteza 
maximă: 18 Nd.

Remorcherul maritim de salvare 
Grozavul 

Remorcherul Grozavul a participat 
la mai multe exerciţii internaţionale dintre 
care putem aminiti pe cele mai importante:  
RESCUE EAGLE 1996,1997,1998; 
COOPERATIVE PARTNER 1998, 1999, 
2002; COOPERATIVE ENGAGEMENT 
2003; COOPERATIVE MAKO 2006; misiune 

umanitară – Turcia 1999; misiune reală – 
2001 salvarea navei Mesta.  

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 2.700 
(încarcare maximă);Dimensiuni (lungime 
x laţime x pescaj) (m): 64,8 x 14,66 x 5,65; 
Propulsie: 2 motoare diesel – 5.200Cp; 
Viteza (Noduri): 10; Echipaj: 50 membri (5 
ofiteri); Ambarcaţiuni la bord: 2 ambarcaţiuni 
de salvare; 1 ambarcaţiune de serviciu;1 
ambarcaţiune cu borduri gonflabile şi chila 
rigidă (RIHB).

Nava Midia
Dimensiuni şi caracteristici 

principale: Deplasament (To): 2850 
(încarcare maximă); Dimensiuni (lungime 
x laţime x pescaj) (m): 108,1x 13,5 x 3,85; 
Propulsie: 2 motoare diesel de 6500Cp 
(4,8MW); Viteza (Noduri): 17,2; Echipaj: 47 
membri (4 ofiţeri). 

Nava Grigore Antipa 
Nava de intervenţie cu scafandri la 

mare adâncime Grigore Antipa dispune de 

sistem de scufundare cu turela închisă tip EP 
300 şi minisubmarin tip SM 358 care execută 
operaţiuni de observare, scufundare şi lucru 
cu scafandri până la adâncimi de 120 m.    

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasament (To): 1500  
(încarcare maximă); Dimensiuni (lungime 
x laţime x pescaj) (m): 78,8 x 10,4 x 3,625; 
Propulsie: 2 motoare diesel de 6500Cp 
(4,8MW); Viteza (Noduri): 15.

Submarinul Delfinul 
Actualul submarin Delfinul, continuă 

tradiţia predecesorului său din perioada 
interbelică, lansat la apă la 22 iunie 1930 şi a 
intrat oficial în serviciu la 15 august 1936. În 
1941, Delfinul a executat prima misiune de 
patrulare în largul Mării Negre. În intervalul 
22 iunie 1941-3 iulie 1942, când a intrat în 
reparaţii, submarinul a executat 9 cruciere 
cu durate variabile, cea mai mare fiind de 
16 zile, totalizând 75 de ore de imersiune. 
La 5 noiembrie 1941 a torpilat şi scufundat 
în apele Ialtei transportorul sovietic Uraleţ 
de 1975 tone. Pentru faptele sale de arme, 

Istoric
Centrul de Medicină Navală s-a 

înfiinţat la data de 1 octombrie 1990, 
cu sediul şi înzestrarea Dispensarului 
policlinic al Centrului de Scafandri. În anii 
următori structura organizatorică şi dotarea 
au suferit transformări pentru adaptarea la 
o cât mai bună îndeplinire a atribuţiunilor 
în conformitate cu misiunea ordonată a fi 
îndeplinită. Astfel, majoritatea medicilor 
specialişti şi primari încadraţi au efectuat 
cursul de scafandri şi au putut contribui la 
elaborarea „Normelor Tehnice Medicale 
şi Metodologice privind expertiza medico-
militară a personalului ce îşi desfăşoară 
activitatea în mediul hiperbaric şi pe 
navele marinei militare şi Baremul Medical 
pentru stabilirea aptitudinii de scufundare 
şi îmbarcare a personalului militar şi 
salariatilor civili din marina militară”.

Misiuni
Centrul de Medicină Navală este 

structura specializată, subordonată Statului 
Major al Forţelor Navale, care execută 
expertiza medicală a personalului care-şi 
desfăşoară activitatea în mediul hiperbar, 
stabilirea capacităţilor şi aptitudinilor 
specifice personalului îmbarcat, activităţi 
de control medical periodic, de asistenţă 
curativ – profilactică şi de specialitate 
a personalului din Forţele Navale, 
precum şi altor categorii de pacienţi în 
condiţiile respectării legislaţiei în vigoare< 
identificarea factorilor de risc cu impact 
asupra stării de sănătate a personalului 
din unităţile militare subordonate Statului 
Major al Forţelor Navale şi aplicarea 
tuturor măsurilor necesare diminuării 
şi eliminării acestora, prin activităţi 
profilactice; formarea deprinderilor pentru 
un stil de viaţă şi muncă sănătos printr-
un regim de muncă şi viaţă echilibrate, 
coroborat cu un regim alimentar raţional. 
Prin pregătirea de specialitate şi aparatura 
medicală performantă existentă, nivelul 

Centrul de Medicin\ 
Naval\

de investigaţii şi terapeutic se situează la 
un nivel profesional de elită.

Structura Centrului de Medicină 
Navală cuprinde următoarele cabinete:  
Cabinet Medicină Internă; Cabinet 
Chirurgie Generală; Cabinet O.R.L.; 
Cabinet Medicină Dentară; Laborator 
Tehnică Dentară; Cabinet Oftalmologie; 
Cabinet Dermato – Venerologie; 
Cabinet Psihiatrie; Cabinet Neurologie; 
Cabinet Recuperare Medicală Fizică 
şi Balneologie; Laborator Radiologie; 
Echografie; Laborator Analize Medicale; 
Laborator de psihologie; Farmacie.

Centrul de Medicină Navală este 
singura structura abilitată în efectuarea 
controlului medical periodic al personalului 
care execută activităţi în mediul hiperbaric 
şi al celui îmbarcat în Forţele Navale, 
totodată, singura instituţie prin care 
Ministerul Sănătăţii a aprobat Centrului 
de Perfecţionare în Domeniul Sanitar să 
efectueze pregătirea post universitară 
medicală în vederea obţinerii competenţei 
de studii complementare în medicina 
hiperbară.

Centrul de Medicină Navală are deja 
o tradiţie şi o recunoaştere a competenţei 
profesionale ce vizează expertiza medico-
militară a personalului îmbarcat şi a 
celui cu activităţi în hiperbarism, pentru 
asigurarea medicală  a scufundărilor 
şi a misiunilor personalului din Forţele 
Navale, sau a celui cu care sunt încheiate 
contracte de prestări de servicii (expertiza 
medicală, controale medicale periodice, 
diverse examinări medicale cu indicaţii 
curative).

comandantul Constantin-Bibi Costăchescu a 
fost decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul”. La 
19 septembrie 1944, submarinul Delfinul a 
fost preluat la Galaţi drept captură de război 
de către ruşi. În flota sovietică, submarinele 
româneşti au purtat numerele tactice TS-1 
Rechinul, TS-2 Marsuinul şi TS-3 Delfinul. 
Submarinul Delfinul a fost retrocedat la 
Galaţi, la 12 octombrie 1945. La 1 ianuarie 
1958, Divizionul 594 Submarine a fost 
desfiinţat iar submarinul Delfinul a fost 
dezmembrat.

Submarinul Delfinul a intrat în dotarea 
Forţelor Navale Române în anul 1986, la un 
an după ce a fost comandat la şantierul naval 
Nizi Novgorod din URSS. 

Dimensiuni şi caracteristici 
principale: Deplasamente (m2):  la suprafaţă 
– 2059; în imersiune – 3055; Dimensiuni 
(lungime x lăţime x pescaj) (m): 74,25 x 
12,90 x 6,7; Propulsie: 1 Motor principal  tip 
SULZER SRD 68 ; Viteza(Nd): la suprafaţă 
–10; în imersiune - 17; adâncimi de imersiune:  
- periscopică – 17,5 m de la planul de bază; - 
de siguranţă – 40 m; - de lucru – 240 m.

intervenţie salvare cu scafandri de mare 
adâncime; secţia scafandri de luptă şi 
nave intervenţie, compusă din scafandrii 
GNFOS şi EOD, precum şi nave de 
intervenţie cu scafandri (Venus, Jupiter), 
remorcher maritim de salvare Grozavul, 
nava Midia şi nava Grigore Antipa. 

De la înfiinţarea Centrului de 
Scafandri şi până în prezent, peste 3000 
de scafandri au fost instruiţi şi calificaţi în 
toate specialităţile legate de scafandrerie, 
atât pentru structurile aparţinând Forţelor 
Navale, cât şi pentru structuri din ale 
categorii de forţe sau aparţinând altor 
ministere (ISU, SPP, jandarmerie).

Participarea Centrului de Scafandri 
şi a structurii subordonate la activităţi 
internaţionale este semnificativă: 
COOPERATIVE  DIVING  96 – 
Cartagena,Spania; RESCUE  EAGLE  
97 - Constanţa; PHIBLEX  97 – 
Constanţa; COOPERATIVE  DIVING  
98 - Cartagena,Spania; COOPERATIVE  
PARTNER 98 – Constanţa; RESCUE  
EAGLE  98 – Constanţa; COOPERATIVE  
PARTNER 99 – Varna, Bulgaria; 
COOPERATIVE PARTNER 00 – 
Odessa, Ucraina; RESCUE EAGLE 00 
– Constanţa; COOPERATIVE  PARTNER  
01 – Poti, Georgia; RESCUE EAGLE 02 
– Polonia; COOPERATIVE PARTNER 02 
– Constanţa; COOPERATIVE PARTNER 
03 – Odessa, Ucraina; COOPERATIVE 
ENGAGEMENT 03 – Split, Croaţia; 
COOPERATIVE PARTNER 2004; 
RESCUER MEDCEUR 2005 – Batumi, 
Georgia; STEADFAST JAGUAR 2006 – 
Insula Capului Verde; exerciţii BLACKSEA 
PARNERSHIP.

În august 1999, nava Midia şi 
remorcherul Grozavul, a participat alături 

de nava de suport logistic Constanţa, 
la un transport umanitar în zoa turciei 
afectată de cutremur. Navele au 
trasportat atunci la Golcuk şi Deringe, 
5 tone de medicamente şi materiale 
sanitare solicitate de autorităţile turce, 4 
autosanitare, 20 de corturi de campanie 
şi 45 de medici, asistenţi şi ambulanţieri 
de la spitalele de urgenţă din Bucureşti, 
Constanţa şi Medgidia. 

Tehnică nouă: Echipamente 
pentru căutare sub apă (sonare,vehicole 
subacvatice telecomandate, camere 
de luat vederi subacvatice); Sonare 
nonmagnetice; Aparate de scufundare 
cu circuit semiinchis; Mijloace colective 
de asigurare a scufundării; Bărci cu 
coca rigidă; Complete de scufundare; 
Armament performant folosit în NATO; 
Mijloace de observare cu vedere pe timp 
de noapte; Mijloace de comunicaţii.

Foto: Bogdan Dinu

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan
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Istoric
Primele structuri ale Centrului 

Radioelectronic şi Observare „Callatis” au 
fost constituite în anul 1972, ca urmare a 
nevoilor de informare despre situaţia navală 
şi aeriană din zona litoralului românesc al 
Mării Negre. Încă de la constituire, noua 
structură a contribuit, prin îndeplinirea 
misiunilor de luptă specifice, la optimizarea 
deciziilor eşaloanelor superioare privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe 
mare şi la fluviu. otodată, în conformitate 
cu noile standarde ale evoluţiei societăţii şi 
sistemului militar, Centrul Radioelectronic şi 
Observare a fost transformat, începand cu 
1 iunie 1992, în Brigada Radioelectronică 
şi Observare, iar prin Decretul prezidenţial 
299/05.09.1995 acesteia i s-a acordat 
Drapelul de luptă. Drapelul de luptă, 
a fost înmânat la 1 Decembrie 1995 
comandantului brigăzii, comandorul 
Gheorghe Marin, de către şeful Statului 
Major al Marinei Militare, viceamiralul-
comandor Gheorghe Anghelescu.

În anul 1994, Centrul Radioelectronic 
şi Observare s-a transformat în Brigada 
Radioelectronică şi Observare, care 
a funcţionat până în anul 2001, când 
s-a restructurat şi a revenit la vechea 
denumire.

Misiuni
Centrul Radioelectronic şi Observare 

este structura de sprijin din compunerea 
Forţelor Navale, de nivel tactic-operativ, 
subordonată direct Statului Major al 
Forţelor Navale, destinată pentru ducerea 
luptei în spaţiul electromagnetic şi sprijinul 

Centrul Radioelectronic 
şi de Observare „Callatis“

Centrul de Informatic\

informativ al Statului Major al Forţelor 
Navale, precum şi a altor beneficiari. Centrul 
Radioelectronic şi Observare îndeplineşte 
misiuni de cercetare radioelectronică, 
contraacţiune radioelectronică, acţiuni 
de război electronic, supraveghere 
şi observare de la litoral, culegerea, 
centralizarea, prelucrarea, verificarea, 
analizarea şi evaluarea datelor şi 
informaţiilor, diseminarea informaţiilor la 
beneficiari. 

Un rol important în îndeplinirea 
misiunilor îl are Sistemul integrat de 
observare, supraveghere şi control la Marea 
Neagră. Acesta este destinat supravegherii 
electronice şi optice a spaţiului maritim şi 
aerian la joasă înălţime în scopul evitării 
surprinderii şi cunoaşterii în permanenţă 
a situaţiei navale şi aeriene în zona de 

responsabilitate a Statului Major al Forţelor 
Navale. Sistemul are rolul de a integra 
datele de la diferitele tipuri de senzori 
proprii sistemului sau aparţinând altor 
sisteme, în scopul descoperirii şi urmăririi 
ţintelor de suprafaţă şi submarine, aeriene 
şi din spaţiul electromagnetic, determinării 
unor parametri corespunzători acestor ţinte 
(poziţie, parametri de mişcare, compunere, 
etc.), avertizării/alarmării NBC, producerii 
de informaţii privind situaţia navală şi 
aeriană din zonă, diseminării acestora 
la beneficiari şi de a realiza schimbul 
de informaţii cu alte sisteme. În cadrul 
sistemului au fost instalate, radare de 
coastă în banda X dotate cu echipamente 
de identificare civilă (AIS), destinate 
descoperirii şi urmăririi ţintelor navale şi 
aeriene care zboară la joasă înălţime. 

Misiuni internaţionale
Centrul Radioelectronic şi Observare 

a participat cu personal specializat în 
cadrul unor programe de cooperare 
militară multinaţionale îndeplinindu-şi 
misiunile cu succes: BLACKSEAFOR 
- 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009; COOPERATIVE PARTNER 2003; 
BLACKSEA PARTENERSHIP 2006, 
COOPERATIVE MAKO 2006; MCM 
LIVEX-08 NEWFIP – 2006, 2008, 2009.

Datorită rezultatelor obţinute în 
procesul de instrucţie specifică, la data 
de 4 iulie 2002, prin Decretul Prezidenţial 
numărul 608, Drapelul de luptă al unităţii 
a fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru 
Merit” în grad de cavaler.

Centrul de Informatică este structura 
subordonată Statului Major al Forţelor 
Navale care asigură servicii informatice 
unităţilor din Forţele Navale.

Istoric
Istoria Centrului de Informatică, 

Simulare şi Evaluare începe la 30 august 
1977 când ia fiinţă Oficiul de Calcul al 
Marinei Militare. La începutul anului 
1980 a intrat  în exploatare sistemul de  
calcul Felix C-512.  Pe acest sistem au 
fost implementate şi date în exploatare 
aplicaţii informatice pentru domeniul 
financiar şi logistică, în special pentru 
evidenţe contabile şi  calculul salariilor. 

În acelaşi an a fost înfiinţată biblioteca 
proprie de  programe informatice. În anul 
1981 Oficiul de Calcul al Marinei este 
transformat în Centrul de Calcul Mic nr. 21 
al Marinei Militare. În perioada decembrie 
1986-ianuarie 1987 au  fost introduse în 
exploatare noi sisteme de calcul (Felix 
C-1024, Independent I-102 F). Totodată, 
sistemele şi aplicaţiile informatice au fost 
diversificate şi au acoperit şi domenii ce 
ţin de conducerea acţiunilor militare şi 
folosirea în luptă a diferitelor genuri de 
forţe. Începând cu anul 1996 au fost puse 
bazele primei reţele extinse de transmisii 
de date şi prima reţea locală aflată în 
exploatarea Comandamentului Marinei 
Militare, care avea la bază tehnologia 
Novell. Numărul de aplicaţii şi sisteme 
informatice introduse în exploatare a 
crescut, acoperind domeniile operativ şi 
administrativ, cum ar fi: personal, operaţii, 
logistică.

Din anul 1999, personalul unităţii a 
pus în aplicare planul de  implementare 
a reţelei private a Ministerului Apărării,  
INTRAMAN,  în unităţile din Forţele 
Navale. Acest proces este în derulare şi 
astăzi, dar utilizând tehnologii actuale şi  
prin implementarea cerinţelor cu privire 
la securitatea sistemelor informatice. 
În cadrul procesului de restructurare, 
în anul 2005 Centrul de Informatică al 
Forţelor Navale s-a transformat în Centrul 
de Informatică, Simulare şi Evaluare al 
Forţelor Navale, a cărui misiune principală 
o constituie crearea capabilităţilor de 
instruire a echipelor navelor, comenzii 
grupurilor de nave şi a comandamentului 
componentei navale, a capabilităţilor 
de evaluare ale navelor şi echipajelor şi 
creşterea capacităţii de suport informatic 
al acţiunilor militare desfăşurate de Forţele 
Navale. La data de 1 iunie 2007, Centrul 
de Informatică, Simulare şi Evaluare s-a 
transformat în Centrul de Informatică al 
Forţelor Navale.

Misiuni
Activitatea Centrului de Informatică 

vizează două direcţii principale: 
proiectarea şi realizarea de sisteme 

şi aplicaţii informatice şi administrarea 
reţelelor informatice din responsabilitate 
şi mentenanţa sistemelor informatice şi de 
comunicaţii.

Centrul de Informatică implementează 
şi dezvoltă sisteme informatice în 
Forţele Navale impuse de Statul Major 
General; realizează sisteme şi aplicaţii 
informatice proprii necesare structurilor 
din Forţele Navale; asigură dezvoltarea 
şi mentenanţa reţelelor informatice de tip 
WAN (metropolitane) din Forţele Navale; 
asigură consultanţă de specialitate 
unităţilor din Forţele Navale.

De asemenea, Centrul de 
Informatică execută analiza, proiectarea, 
implementarea şi mentenanţa sistemelor 
şi aplicaţiilor informatice specializate 
pentru Forţele Navale; dezvoltă, 
administrează, asigură mentenanţa 
reţelelor de calculatoare de tip WAN din 
Forţele Navale; asigură asistenţă tehnică 
de specialitate în domeniul informatic 
unităţilor din Forţele Navale; execută 
analiza preliminară şi stabilirea cerinţelor 
operaţionale a sistemelor şi aplicaţiilor 
informatice împreună cu beneficiarii 
acestora; asigură asistenţa tehnică 
de specialitate pentru implementarea 
sistemelor şi aplicaţiilor informatice în 
Forţele Navale şi mentenanţa acestora; 
asigură actualizarea şi dezvoltarea paginii 
de internet a Forţelor Navale, www.navy.
ro.

Începând cu anul 2008, Centrul de 
Informatică a întreprins măsuri pentru 
implementarea unor noi tehnologii de 
proiectare şi realizare de sisteme şi 
aplicaţii informatice cum ar fi: utilizarea 
hărţilor vectoriale,  elemente de grafică 
3D, orientarea aplicaţiilor către soluţii şi 
interfeţe web.

Pentru realizarea de aplicaţii 
informatice Centrul de Informatică  are în 
continuare următoarele obiective majore: 

realizarea de aplicaţii informatice care să 
vină în sprijinul comandanţilor de unităţi 
pentru eficientizarea actului de comandă: 
RESMIL, aplicaţie informatică pentru 
gestionarea domeniului resurse umane;  
PAAP, aplicaţie informatică pentru 
gestionarea Programului de achiziţii 
anuale publice; OPERATIV, aplicaţie 
informatică pentru automatizarea 
procesului de raportare pe linia serviciului 
operativ; utilizarea noilor tehnologii 
informatice în realizarea aplicaţiilor: 
NAVIGATOR, aplicaţie informatică 
pentru trasarea drumului navei pe hartă 
digitală, folosind ca date de intrare 
informaţii furnizate de  dispozitive GPS 
şi rezolvarea problemelor de cinematică 
navală; ARGUS2, aplicaţie informatică 
pentru analiza, interpretarea şi afişarea 
datelor obţinute prin cercetare radio şi 
radiolocaţie pe hărţi digitale; MINARE, 
aplicaţie informatică pentru prezentarea 
situaţiei de mine; mentenanţa aplicaţiilor 
aflate în exploatare şi acordarea 
de asistenţă tehnică de specialitate 
beneficiarilor din forţele navale în 
utilizarea acestora.

Activitatea Centrului de Informatică 
se regăseşte, de asemenea, şi în acţiuni 
de asistenţă tehnică de specialitate pentru 
implementarea şi utilizarea aplicaţiilor 
şi sistemelor informatice proprii sau 
provenite din alte surse. Nu în ultimul 
rând, aplicaţiile realizate în Centrul de 
Informatică au fost implementate şi în 
unităţi sau structuri din afara Forţelor 
Navale. Amintim „LexMil” - aplicaţie 
informatică pentru evidenţa şi consultarea 
documentelor din Ministerul Apărării 
Naţionale - instalată la 13 structuri 
centrale şi accesată de orice utilizator 
din reţeaua INTRAMAN a Ministerului 
Apărării.

Foto: CREO
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Foto: Ştefan Ciocan

Istoric
Centrul de Informatică, Simulare şi Evaluare s-a înfiinţat 

pe 1 iulie 2005, prin reorganizarea Centrului de Informatică, 
Simulare şi Evaluare, ca structură specializată a Forţelor 
Navale cu următoarele misiuni principale: proiectarea aplicaţiilor 
informatice specializate în folosul Forţelor Navale; dezvoltarea 
şi susţinerea infrastructurii de transmisii date; instruirea 
operaţională a structurilor din Forţelor Navale şi evaluarea 
acestora. Misiunea de bază a Centrului de Instruire, Simulare 
şi Evaluare este instruirea operaţională a echipajelor navelor şi 
evaluarea structurilor din Forţele Navale.

Misiuni
Misiunea principală a Centrului de Instruire, Simulare şi 

Evaluare este de a pregăti şi realiza cadrul optim de instrucţie 
colectivă şi pregătire a structurilor de forţe pentru obţinerea 
unui beneficiu maxim în urma executării instrucţiei operaţionale 
desfăşurate în port şi pe mare sau la simulatoarele tactice. 
Totodată, Centrul pune la dispoziţie şi asigură suportul instrucţiei 
tactice prin simulare a structurilor de comandă din Forţele Navale, 
utilizând softuri aliate de instruire tactică prin simulare (JCATS- 
Joint Conflict and Training Simulation), constructiv sau distribuit.

În domeniul evaluării forţelor, CISE execută certificarea 
naţională a nivelului de interoperabilitate şi a capabilităţi 
operaţionale (conform MAREVAL, CREVAL, TACEVAL) ale navelor 
destinate îndeplinirii de misiuni sub comanda Aliată sau Coaliţie; 
certificarea naţională „GATA de ACTIUNE” a structurilor navale 
după parcurgerea modulului avansat al instrucţiei operaţionale de 
împrospătare precum şi executarea evaluării nivelului de instrucţie 
al echipajelor şi pregătire a structurilor navale după parcurgerea 
instrucţiei operaţionale de împrospătare (modulul de bază).

Centrul de Instruire, Simulare şi EvaluareCentrul de Instruire, Simulare şi Evaluare

Direc]ia Hidrografic\ Maritim\

Performanţe realizate
În domeniul simulării. Până în prezent, Centrul de Instruire, 

Simulare şe Evaluare a pus la dispoziţie şi asigurat suportul informatic 
a unui număr de 7 exerciţii de instruire prin simulare tactică constructivă 
cu structuri tactice de comandă ale divizioanelor de nave de la mare şi 
fluviu. În anul 2008 a asigurat  suportul informatic al primului exerciţiu 
de instrucţie prin simulare constructivă cu personalul Componentei 
Operaţionale Navale. În anul 2009 a asigurat  suportul informatic, 
pentru personalul Componentei Operaţionale Navale, în cadrul 
primului exerciţiu de instrucţie prin simulare distribuită din armata 
României – SIMEX 01/09, organizat de C.Op.Î. cu Componentele 
Operaţionale ale categoriilor de Forţe Armate.

În domeniul instrucţiei şi evaluării. Centrul de Instruire, 
Simulare şi Evaluare a organizat şi condus un număr de 10 module 
de instrucţie operaţională de bază, a executat un număr de 22 
activităţi de evaluare şi a certificat „Gata de Acţiune” un număr de 
5 structuri navale, pentru misiuni naţionale şi participare la exerciţii 
regionale; a executat evaluarea naţională a nivelulului 1 NATO de 
interoperabilitate al echipamentelor şi  a echipajului Fregatei 221 (în 
cadrul exerciţiului „CERTEX 08 din perioada 18-22.06.2007).

CISE a participat cu personal certificat la evaluarea NATO 
nivel 1 interoperabilitate (în cadrul exerciţiului NOBLE MIDAS 07 din 
perioada 24.09-06.10.2007); a executat evaluarea pentru certificare 
naţională nivel 2 Capabilităţi Operaţionale a echipamentelor şi  a 
echipajului Fregatei 221 (în cadrul exerciţiului „CERTEX 08 din 
perioada 08-17.07.2008).

De asemenea, a participat cu personal certificat la afirmarea 
certificării naţionale nivel 2 Capabilităţi Operaţionale a echipamentelor 
şi  a echipajului Fregatei 221 (în cadrul exerciţiului NOBLE MIDAS 08 
din perioada 25.09-30.09.2008). 

Istoric
Serviciul Hidrografic Maritim a fost 

înfiinţat la 23 februarie 1926. În perioada 
1926–1955 a executat misiuni de asigurare 
hidrografică pentru forţele navale participante 
la acţiunile de luptă, a editat harţi de navigaţie 
la diferite scări pentru zona Mării Negre şi a 
participat la amenajarea pentru navigaţie a 
căilor fluviale şi a litoralului. La 11 noiembrie 
1955, Serviciul Hidrografic Maritim a fost 
reorganizat transformându-se în Direcţia 
Hidrografică Maritimă (DHM). 

În anul 1966 DHM a devenit membră 
a „Asociaţiei Internaţionale de Semnalizări 
Maritime”. În perioada 1955 – 1990, Direcţia 
Hidrografică Maritimă a executat acţiuni 
de o mare diversitate în folosul navelor 
româneşti militare şi civile, pentru asigurarea 
de navigaţie în zona de responsabilitate a 
României, dintre care mai importante au fost: 
instalarea bazei de viteze de la Tuzla (1957) 
şi a semnalelor neluminoase de la Chituc şi 
Zaton (1958); electrificarea farurilor Tuzla 
(1957) şi Midia (1958); construirea şi punerea 
în funcţiune a farului Constanţa (1960); 
construirea şi punerea în funcţiune a farului 
nou de la Sf. Gheorghe (1968); derularea 
a două campanii de explorări hidrografice 
complexe între anii 1957-1970 şi 1973-
1982; dotarea Marinei Militare cu sistemul de 
radionavigaţie BRAS-GALS(1979); editarea 
„Cărţii Pilot a Mării Negre” şi a avizelor 
pentru navigatori; editarea noului set de 
hărţi de navigaţie naţionale şi a „Atlasului de 
semne convenţionale”.

După anul 1990, instituţia a fost 
reorganizată, s-a mutat în sediul actual şi 
a realizat, printre altele: editarea a 37 de 
hărţi de navigaţie naţionale; editarea „Cărţii 
farurilor, semnalelor de ceaţă şi radiofarurilor 
din Marea Neagră şi Marea Marmara”; 
editarea „Tablelor Nautice”; preluarea farului 
Sulina (1996). În 2002, DHM a realizat 
prima Hartă Electronică de Navigaţie (ENC) 
din România. În anul 2004 a fost publicată 
în Monitorul Oficial nr. 941, Legea nr. 395 
privind activitatea hidrografică maritimă, lege 
ce stabileşte şi reglementează activitatea 
Direcţiei Hidrografice Maritime şi care acordă 
instituţiei noastre statutul de autoritate 
naţională în domeniul acestei activităţi. Din 
ianuarie 2007, DHM a devenit reprezentanta 
guvernului României, în calitate de stat 
Membru al Organizaţiei Hidrografice 
Internaţionale (OHI). În perioada 2007 – 
2009 a fost realizată şi dezvoltată Reţeaua 
de Supraveghere Meteorologică Maritimă 
a Forţelor Navale (RSMM – FN), constituită 
din 7 staţii meteorologice automate costiere 
şi 4 staţii meteorologice automate navale 
(instalate pe fregatele Regele Ferdinand, 
Regina Maria, N.S. Mircea şi NMH Cpt. Cdor 
Al. Cătuneanu). 

Misiuni
Direcţia Hidrografică Maritimă, prin 

misiunile pe care le îndeplineşte, este o 
instituţie cu profil unic în armata României, 

fiind experta ţării noastre în problemele ce 
privesc cartografia marină, oceanografia, 
geografia marină şi delimitările maritime. 
Direcţia Hidrografică Maritimă are 
următoarele atribuţii specifice: asigurarea 
hidrografică, de navigaţie, topo-geodezică şi 
hidro-meteorologică a navelor comerciale şi 
a Forţelor Navale; menţinerea şi amplificarea 
legăturilor cu organizaţiile şi organismele 
internaţionale de profil, asigurarea 
compatibibităţii cu acestea şi cu instituţiile 
din statele aparţinând NATO; editarea 

hărţilor marine şi a documentelor nautice; 
aprovizionarea Forţelor Navale cu hărţi 
şi materiale topografice; comercializarea 
hărţilor şi documentelor nautice oficiale 
pentru utilizarea la bordul navelor comerciale 
româneşti şi străine; elaborarea de prognoze 
meteorologice şi studii oceanografice; 
realizarea şi menţinerea în stare de funcţiune 
permanentă a sistemului de semnalizare 
maritimă de pe litoral; explorarea litoralului 
şi a zonelor adiacente în vederea actualizării 
hărţilor marine şi a documentelor nautice; 
mentenanţa aparaturii de navigaţie la nave 
şi a mijloacelor de semnalizare maritimă de 
pe litoral.

Cooperarea naţională
Statutul de autoritate naţională în 

domeniul hidrografiei impune cooperarea 
strânsă cu alte instituţii al căror domeniu 
de activitate este legat de viaţa pe mare şi 
utilizarea judicioasă a resurselor pe care 
aceasta le oferă. La nivel naţional, direcţia 
Hidrografică Maritimă colaborează cu: 
Autoritatea Navală Română; Compania 
Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” 
S.A.; Agenţia Naţională de Meteorologie; 
Institutul Naţional de Cercetare pentru 
Geologie Marină; Institutul Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore 
Antipa”; Compania Naţională „Apele 
Române”; Administraţia Fluvială a Dunării 
de Jos – Galaţi

Cooperarea internaţională
Direcţia Hidrografică Maritimă are 

relaţii permanente de colaborare cu 15 

instituţii hidrografice din diferite state ale 
lumii şi are semnate protocoale de cooperare 
cu serviciile hidrografice din S.U.A., Marea 
Britanie, Grecia, Germania, Italia şi Spania, 
fiind în fază de semnare a protocolului de 
colaborare în domeniul hidrografiei cu Turcia  
şi în curs de negociere a unor astfel de 
protocoale cu instituţiile similare din Federaţia 
Rusă, Ucraina, Franţa, Portugalia, Bulgaria 
şi Georgia. De asemenea, în calitate de 
autoritate naţională în domeniile hidrografiei, 
cartografiei şi semnalizării maritime, DHM 
este reprezentanta guvernului român la toate 
reuniunile şi grupurile de lucru din cadrul 
IALA/AISM şi OHI, organizaţii internaţionale 
non – guvernamentale de profil, unde 
România este stat membru cu drepturi şi 
obligaţii depline.

Cercetarea ştiinţifică
Direcţia Hidrografică Maritimă 

conduce şi execută proiecte de cercetare 
ştiinţifică în colaborare cu Institutul Naţional 
de Cercetare – Dezvoltare Marină (INCDM) 
„Grigore Antipa”, instituţiile de învăţământ 
superior etc., în domenii de expertiză 
precum: hidrografia, meteorologia marină, 
climatologia, oceanografia.

Nave
Pentru executarea misiunilor de 

cercetare hidrografică şi oceanografică şi 
pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de 
navigaţie DHM foloseşte nava hidrografică 
Emil Racoviţă, navă care a aparţinut 
Centrului de Scafandri şi remorcherul maritim 
de salvare Alexandru Cătuneanu (501). 

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ionuţ Constantin

Nava Emil Racoviţă

Deplasament maxim: 1852 tone 
- forţă; Dimensiuni (lungime x laţime 
x pescaj) (m): 70.185 x 10 x 3,90 m; 
Propulsie: 1 motor principal; Viteza 
(Noduri): 13,4 

Remorcherul maritim de salvare 
Alexandru Cătuneanu (501)

Deplasament (To): 2366,00 
(încarcare maximă); Dimensiuni (lungime 
x laţime x pescaj) (m): 64,80 x 14,66 x 
5,32; Propulsie: Motoare principale(nr. x 
tip): 2 x 12 R 251-FMA; Viteza (Noduri): 
11,57.
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Istoric
Avându-şi sorgintea în Corpul Infanteriştilor 

Marinei, structură ce a apărut în organica Marinei 
Române în anul 1917, Batalionul de Infanterie Marină, 
a luat fiinţă la începutul celui de-al doilea război 
mondial, la data de 1 aprilie 1940, un an mai târziu, 
acesta devenind Regimentul de Infanterie Marină, 
având ca arie geografică de acţiune Delta Dunării şi 
litoralul maritim. În timpul războiului, această unitate 
a îndeplinit misiuni diverse, înregistrând succese 
importante în special în luptele duse în Deltă, fiind 
apoi desfiinţată în 1958. Unitatea a fost reînfiinţarea 
Batalionului de Infanterie Marină, la 29 octombrie 1971 
şi a devenit apoi una dintre unităţile reprezentative din 
cadrul Forţelor Navale ale României. Structura actuală 
a Batalionului Infanterie Marină are la bază misiunile 
specifice şi zona de responsabilitate, care este diversă 
din punct de vedere al reliefului.

Misiuni
Batalionul poate 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 prezent, batalionul are în 
compunere subunităţi desant amfibiu ce acţionează 
pe bărci; subunităţi asalt pe TAB, ce acţionează pe 
blindate amfibii; o subunitate de artilerie, ce asigură 
sprijinul direct cu foc, dotată cu tunuri de munte produse 
în România. subunităţi antitanc, de geniu marină, de 
transmisiuni, de cercetare şi subunităţi logistice. Este 
important de menţionat că echipamentul batalionului 
este fabricat în totalitate în România şi este, în cea mai 
mare parte, compatibil cu cerinţele NATO.

Veriga centrală a batalionului o constituie puşcaşii 
marini. Principalele valori ale puşcaşului marin sunt 
tradiţia, curajul, cunoştinţele tactice şi teoretice şi 
aptitudinile de lider manifestate la toate nivelele.

Misiuni internaţionale
În ultimii ani subunităţi din cadrul Batalionului 

Infanterie Marină au participat activ la numeroase 
exerciţii internaţionale atât în România cât şi peste 
hotare, în Olanda, Portugalia, Ucraina, Danemarca şi 
Polonia. S-au instruit cot la cot cu puşcaşi marini din 
întreaga lume şi şi-au făcut un număr mare de prieteni 
din rândurile acestora, etalându-şi priceperea, curajul 
şi dăruirea. În decursul anilor Batalionul Infanterie 
Marină a participat la numeroase misiuni internaţionale, 
cele mai importante fiind: exerciţiul de antrenament 
România-Olanda în Babadag, 1995; exerciţiul RESCUE 
EAGLE, în Babadag, 1998; exerciţiul de antrenament 
Olanda-România, 1999; exerciţiul COOPERATIVE 
PARTNER în Ucraina, alături de: SUA, Turcia, Ucraina, 
Italia, Grecia, în anul 2000; exerciţiul LINKED SEAS 
în Portugalia, 2000; exerciţiul RESCUE EAGLE, în 
Babadag, 2000; exerciţiul de antrenament cu infanteria 
marină olandeză în Babadag, România, 2000; exerciţiul 
COOPERATIVE PARTNER în Babadag, 2002; exerciţiul 
COOPERATIVE MAKO 06, Constanţa, 2006; exerciţiul 
COOPERATIVE LION 09, România, 2009.

Batalionul Infanterie Marină este o unitate 
reprezentativă atât pentru Forţele Navale cât şi pentru 
întreaga armată română. Deviza infanteriştilor marini 
este: SEMPER PRAESENS - ÎNTOTDEAUNA GATA.

Cea mai importantă misiune executată de 
infanteriştii marini din cadrul Batalionului 307 Infanterie 
Marină din Babadag o reprezintă participarea la 
misiunile de menţinere a păcii în teatrul de operaţii 
din Kosovo, în cadrul detaşamentelor ROFND XVI şi 
ROFND XVII, în perioada februarie 2008 – februarie 
2009. Infanteriştii marini au executat misiuni specifice, 
pentru care au primit aprecierile factorilor de decizie atât 
din Ministerul Apărării Naţionale cât şi din structurile de 
comandă din Kosovo. 

Batalionul Batalionul 
de Infanterie Marin\de Infanterie Marin\
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Istoric
Serviciul Gospodărie s-a înfiinţat la 24 februarie 1958, în 

subordinea şefului Statului Major al Comandamentului Marinei 
Militare, dislocat în garnizoana Constanţa. În timp, unitatea a suferit 
mai multe restructurări şi reorganizări succesive, funcţionând 
sub diferite denumiri, în garnizoanele Mangalia şi Constanţa, iar 
în urma procesului de restructurare a Armatei Române, la data 
de 1 martie 2005, a fost reorganizată în Batalionul Stat Major 
şi Deservire al Forţelor Navale. La 1 iunie 2007, unitatea s-a 
restructurat, în cadrul actualei structuri fiind integrate Secţia 
Administrare şi Mentenanţă Patrimoniu, Compania 301 Poliţie 
Militară, Tipografia Forţelor Navale, Muzeul Marinei Române, 
Cercurile Militare Constanţa, Mangalia şi Tulcea, Grupul Mass-
Media al Forţelor Navale şi Depozitul de Regulamente şi Hărţi al 
Statului Major al Forţelor Navale.

Misiuni
Prin structurile şi subunităţile de deservire proprii, Batalionul 

Stat Major şi Deservire asigură un sprijin logistic dinamic, 
oportun, economic şi eficient Statului Major al Forţelor Navale. 
Structura astfel constituită s-a dezvoltat în ceea ce priveşte 
gradul de complexitate, atât prin structurile din componenţă, 
cât şi prin diversitatea atribuţiunilor şi misiunilor, Batalionul Stat 
Major şi Deservire având un rol important în structura Forţelor 
Navale: asigură un sprijin logistic şi administrativ Statului Major 
al Forţelor Navale, Comandamentului Flotei, Comandamentului 
Operaţional Naval şi Centrului de Informatică; asigură financiar, 
logistic şi administrativ Secţia 8 Audit Intern a Ministerului Apărării; 
execută activităţi de poliţie militară în zona de responsabilitate, 
Constanţa şi Tulcea; asigură suportul necesar desfăşurării 
activităţilor specifice de reprezentare şi cu caracter cultural prin 
Grupul Mass-Media, Tipografia Forţelor Navale şi Cercurile 
Militare din garnizoanele Constanţa, Mangalia şi Tulcea; 
asigură spaţii şi condiţii de cazare, recuperare şi odihnă pentru 
personalul Forţelor Navale prin şase cămine de garnizoană, un 
cămin de locuinţe de intervenţie şi vilele „Mamaia” şi „Scarlat” de 
la Olăneşti.

Cu forţele, mijloacele şi infrastructura de care dispune, 
Batalionul Stat Major şi Deservire a contribuit la reuşita a 
numeroase activităţi, exerciţii şi aplicaţii multinaţionale din ţară 
şi din străinătate, un număr important din efectivele unităţii 
remarcându-se pe timpul unor misiuni executate cu succes în 
teatrele de operaţii din Kosovo, Afganistan şi Irak.

Batalionul Stat Major şi DeservireBatalionul Stat Major şi Deservire

Muzeul Marinei Române
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Muzeul Marinei Române este 
instituţia specializată a Forţelor Navale, 
care, de 40 de ani, are un important rol activ 
în formarea conştiinţei istorice în rândul 
marinarilor militari şi al publicului interesat. 
Este clasificat ca muzeu de importanţă 
naţională şi se înscrie astfel, pe lista celor 
mai importante instituţii culturale din ţară, 
fiind prima unitate muzeală de această 
categorie din Dobrogea. Instituţie unicat 
în România prin specific, reprezentativă 
prin maniera elevată de valorificare a 
patrimoniului naţional, Muzeul Marinei 
Române abordează cu profesionalism 
şi diplomaţie colaborarea cu unităţi 
similare din reţeaua muzeală naţională şi 
internaţională.

De remarcat că şi sediul instituţiei 
reprezintă un edificiu înscris în lista 
monumentelor istorice având calitatea de 
monument istoric de categoria „A” prin 
însumarea mai multor componente valorice 
ale patrimoniului cultural de importanţă 
naţională: valoarea arhitecturală, vechimea 
(100 de ani), valoarea memorialistică, 
valoarea de simbol pentru municipiul 
Constanţa.

Racordat la trecut dar mereu în pas cu 
prezentul, Muzeul Marinei Române a venit 
în întâmpinarea cadrelor Forţelor Navale, 
a elevilor şi studenţilor marinari, a tinerilor 
în general, facilitându-le contactul direct cu 
simbolurile unei profesii de excepţie.

Muzeul Marinei Române este 
organizat pe criteriul tematico-cronologic, 
în conformitate cu periodizările istoriografiei 
româneşti şi are patru secţii - epocile antică, 
medievală, modernă şi contemporană - 
prezentate pe parcursul a 22 de săli. Toate 
exponatele se constituie în argumente 
care vin să demonstreze continuitatea şi 
dezvoltarea navigaţiei în arealul vechii 
Dacii, din cele mai vechi timpuri.

Pânzarele moldave, machete de 
nave, arme originale, piese rare, datând 
din secolul al XV-lea, sunt numai câteva 
din exponatele cu ajutorul cărora istoria 
navigaţiei în evul mediu românesc capătă 
verosimilitate şi culoare. Muzeul prezintă şi 

unul din cele mai valoroase obiecte aflate 
în patrimoniul său, o monoxilă în lungime 
de 10 metri, datând din secolul al XV-lea, 
descoperită în albia Crişului Alb. 

Un loc aparte este acordat corabiei-
machetă Mariţa. În anul 1834, această 
navă purtând numele soţiei domnitorului 
Gh. Bibescu, construită în şantierul naval 
de lângă Giurgiu, a părăsit portul Sulina, 
având la bord „300 chile mari de grâu”, cu 
destinaţia Constantinopol. Echipajul era 
românesc iar la catarg flutura pavilionul 
Munteniei. Evenimentul a deschis pentru 
românii conştienţi de rostul Marinei 
Comerciale în viaţa unei naţiuni, o epocă 
„aşa de fericită”, încât ei se credeau iar 
vechii domni ai Dunării şi Mării Negre.

În continuare sunt reprezentate toate 
marile momente ale istoriei naţionale, la care 
Flotila Română şi mai apoi Marina Militară 
sau Marina Regală a României şi-au adus 
aportul: obţinerea Independenţei (1877-
1878), participarea la Marele Război al 
Reîntregirii Naţionale (1916-1918), al Doilea 
Război Mondial (1941-1945). Reprezentări 
alegorice, machetele tuturor navelor care 
au scris istoria Marinei Române (Bricul 
Mircea I, Nava şcoală Mircea II, crucişătorul 
Elisabeta, pasagerele Carol I şi Principesa 
Maria, distrugătoarele Mărăşti, Mărăşeşti, 
Ferdinand I, Regina Maria...) şi numeroase 
piese originale, ancore, timone (cea mai 
veche, cea de pe crucişătorul Elisabeta, 
construit la New Castle, în Anglia, în serviciu 
din anul 1888), torpile, mine, armament 
(pistolul automat „MP-40”, puşca mitralieră 
„Oritza”, sau binecunoscutele pistoale 
mitralieră „Beretta” folosite de majoritatea 
combatanţilor celei de-a doua conflagraţii 
mondiale), lentila originală a Farului de la 
Tuzla, aparate de comunicaţie, uniforme 
de marină, începând cu primele modele 
folosite din anul 1850, ipostaze ale activităţii 
Ligii Navale Române şi ale diferitelor 
personalităţi ale Marinei, toate atrag şi 
marchează în sufletul vizitatorului imaginea 
unei marine care a convins, în timp, că nu 
poate fi de prisos, nefiind nicidecum „un 
lux naţional”. Cea mai de actualitate sală 

a expoziţiei afectează un spaţiu deosebit 
ilustrării modernizării Forţelor Navale. 
Într-o impunătoare vitrină centrală, se 
află macheta fregatei Regele Ferdinand, 
achiziţionată din Marea Britanie. Expoziţia 
permanentă a instituţiei se încheie cu 
reprezentarea parcului de nave al Marinei 
Comerciale Române, cu diferitele tipuri de 
nave militare de la Dunăre şi Mare, nelipsind 
machetele portului Constanţa şi Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. Traseul vizitatorului 
se continuă în parcul instituţiei, spaţiu 
generos care oferă imaginea unor colecţii 
tematice sugestive, aici fiind amplasate 
piese originale şi reprezentative precum: 
ancore medievale, mine marine şi fluviale 
folosite în cele două războaie mondiale, 
diferite tipuri de elice şi ancore moderne, 
tunuri navale antiaeriene de origine austro-
ungară, suedeză, cehoslovacă, italiană, 
rusească şi motoare navale care au 
funcţionat pe primul submarin românesc, 
Delfinul, canonierele şi distrugătoarele 
româneşti. În ansamblu, Muzeul Marinei 
Române, prin zeci de machete reproducând 
toate tipurile de nave existente în Marina 
noastră militară şi comercială, de la 
începuturile ei şi până în zilele noastre, 
instrumente de navigaţie, documente şi 
fotografii, armament alb şi de foc, ancore, 
elice, lentile de faruri, drapele şi pavilioane, 
tablouri, exponate de o deosebită valoare 
ştiinţifică şi documentară, conturează în 
faţa publicului interesat adevărata istorie 
a navigaţiei române, dezvoltarea tehnicii 
navale, a relaţiilor comerciale şi militare ale 
Marinei.

Primă filială a Muzeului Marinei 
Române, Secţia Mangalia, a fost înfiinţată 
în anul 2004 şi cuprinde o expoziţie de 
armament şi tehnică navală, organizată 
pe servicii de luptă, care a fost amenajată 
în localul fostei Infirmerii a garnizoanei 
Mangalia de pe strada Portului.

Muzeul Marinei Române va 
continua tradiţia reprezentării semnificaţiei 
deschiderii ţării noastre la Marea cea 
Mare, ca păstrător de istorie şi spiritualitate 
românească.
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Academia Naval\ „Mircea cel B\tr=n“Academia Naval\ „Mircea cel B\tr=n“
Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân“ se defineşte ca o instituţie de 
învăţământ superior acreditată şi de 
cercetare ştiinţifică ce are misiunea de a 
asigura formarea specialiştilor în domeniul 
fundamental al ştiinţelor inginereşti. 
Astfel, academia participă la promovarea 
şi transmiterea ştiinţei, culturii, precum şi 
crearea de noi cunoştinţe prin cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare şi inovare. 

Repere istorice
Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ 

îşi are sorgintea în Şcoala Flotilei, înfiinţată 
prin Decizia Ministerului de Război nr.15 
din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galaţi. 
În etapa iniţială, instituţia de învăţământ a 
marinei a parcurs, sub diferite denumiri, 
o perioadă de cristalizare, respectiv de 
evoluţie structurală şi funcţională.

Pentru pregătirea specială de 
marină a ofiţerilor repartizaţi în flota 
militară la şcolile militare, la 26 februarie 
1896 s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie 
a Sublocotenenţilor de Marină, ce a 
funcţionat la Galaţi până în anul 1901 
când a fost mutată la Constanţa. La 29 
octombrie 1909, Şcoala de Aplicaţie 
a Sublocotenenţilor de Marină a fost 
organizată pe alte baze, superioare din 
punct de vedere teoretic şi practic, primind 
denumirea de Şcoala Navală Superioară. 

Pentru formarea personalului 
specializat necesar navelor comerciale, la 
1 octombrie 1938, în cadrul Şcolii Navale 
s-a înfiinţat Secţia Marinei de Comerţ. 

După al doilea război modial instituţia 
şi-a schimbat denumirea în Şcoala Navală 
şi Şcoala de Maiştri (martie-decembrie 
1948), Şcoala Marinei Militare (decembrie 
1948-iunie 1950), Şcoala de Ofiţeri de 
Marină (iunie 1950-1952), Şcoala Militară 
de Marină (1952-1954), Şcoala Militară 
Superioară de Marină (1954-1968). La 1 
septembrie 1959, reînnodând o tradiţie, 
s-a reînfiinţat Secţia Marinei Comerciale.

Începând cu 1 ianuarie 1969 s-a 
schimbat din nou denumirea în Şcoala de 
Ofiţeri Activi de Marină „Mircea cel Bătrân“, 

continuând să pregătească pe parcursul a 
patru ani ofiţeri pentru Marina Militară şi 
Marină Comercială. La 29 august 1973 
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Marină 
a fuzionat, prin Decretul Consiliului de 
Stat, cu Institutul de Marina Civilă creat în 
1972, noii instituţii de învăţământ superior 
atribuindu-i-se numele de Institutul de 
Marină „Mircea cel Bătrân“.

Prin Hotărârile de Guvern nr. 406 din 
23 aprilie şi 551 din 17 mai 1990, Institutul 
de Marină a fost reorganizat ca urmare 
a consecinţelor Revoluţiei din decembrie 
1989, înfiinţându-se Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân“, instituţie militară de 
învăţământ superior de specialitate.

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 
constribuie la pregătirea şi formarea de 
ofiţeri-ingineri pentru Forţele Navale şi 
Poliţia de Frontieră, ca profesionişti în 
domeniul naval, cu un bogat bagaj de 
cunoştiinţe tehnico-ştiinţifice, de comandă 
şi psiho-pedahogice 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. 

Facultatea de Marină 
Civilă formează ofiţeri maritimi, 
ingineri pentru marina civilă şi ingineri-
economişti pentru domeniul portuar. 
Este acreditată să desfăşoare 
învăţământ de licenţă de lungă durată (4 
ani) în formele zi şi frecvenţă redusă la 
patru specializări: Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial, Electromecanică 
navală (forma de învăţământ - zi), 
Inginerie şi management naval şi 
portuar, Electromecanică şi învăţământ 
de masterat la trei specializări: Ştiinţe 
nautice si transport maritim, Sisteme 
electromecanice navale, Inginerie şi 
management naval şi portuar.

O altă importantă structură de 
învăţământ care participă la formarea 
studenţilor este Departamentul de 
Limbi Străine compus din Catedra de 
Limbi Străine, Centrul Principal pentru 
Învăţarea Limbilor Străine şi Centrul de 
Resurse şi Învăţare. Misiunea acestuia 
constă în  instruirea studenţilor militari, 
studenţilor civili şi personalului civil şi 
militar din Ministerul Apărării Naţionale 
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 aceea 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, poligon 
pentru pregătirea de vitalitate, divizionul 
de nave-şcoală  ce are în compunere: 
nava şcoală Mircea care are ca misiune 

instruirea practică a studenţilor şi elevilor 
militari prin efectuarea de marşuri de 
instrucţie şi nava Albatros care asigură, în 
special, pregătirea practică a studenţilor 
de la Facultatea de Marină Civilă.

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 şi bibliotecă 
universitară cu săli de lectură.

Şi nu putem încheia fără a reaminti 
elementele complinitoare ale oricărui 
campus universitar – spaţiile de cazare 
confortabile, cantina studenţească, clubul 
multifuncţional şi alte utilităţi destinate 
agrementării timpului liber.

În subordinea Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” se află Divizionul 
nave-şcoală instrucţie al cărui obiectiv 
fundamental este acela de a asigura 
condiţiile optime pentru formarea 
deprinderilor intelectuale, senzoriale, 
motrice, individuale şi/sau colective 
necesare studenţilor şi elevilor instituţiilor 
de învăţământ ale Forţelor Navale.

Nave
La momentul actual, divizionul are 

în compunere următoarele nave: nava-
şcoală Mircea, nava-şcoală de transport 
Albatros, şalupe şi ambarcaţiuni de 
instruire practică marinărească. F
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Nava şcoală şi de transport 
Albatros a fost preluată de către 
Academia Navală în 1990 de la 
NAVROM. Până în momentul preluării, 
nava a străbătut marile şi oceanele lumii 
sub denumirea Dej. În perioada 1991 - 
1995 nava a fost în reparaţii capitale 
în Şantierul Galaţi. Din 2001, după 
obţinerea Certificatelor de navigaţie si 
după urcarea pe doc în Şantierul Naval 
Constanţa, nava a executat voiaje 
pentru a transporta diferite mărfuri, 
dar şi pentru a desfăşura în continuare 
practica la bordul navei cu studenţii 
care au putut pune în practică teoria 
acumulată pe băncile Facultăţii de 
Marină Civilă. 

Nava este destinată să transporte 
mărfuri generale, mărfuri în vrac, utilaje, 
cherestea în magazii şi pe punte, 
containere. Autonomia navei este de 
8000 Mm, iar prin folosirea tancurilor 
mixte se poate mări autonomia navei 
până la 12.000 Mm.

Foto: Bogdan Dinu
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Istoric
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu” este continuatoarea tradiţiei perfecţionării pregătirii 
personalului din Forţele Navale române, tradiţie începută la 17 
noiembrie 1872, odată cu înfiinţarea primei instituţii de învăţământ 
militar de marină. Odată cu mutarea şcolii în Constanţa, în anul 
1920, în structura Şcolii Navale găsim şi Şcoala de Aplicaţie a 
cărei misiune era de a asigura perfecţionarea pregătirii ofiţerilor 
din marina română. Această instituţie funcţionează până in anul 
1950, când in structura noii Şcoli de Ofiţeri de Marină, nu mai 
regăsim şi Şcoala de Aplicaţie.

În anul 1962, în Marina Militară ia fiinţă Centrul de Instrucţie 
al Marinei cu misiunea principală de a perfecţiona cadrele de 
marină şi de a instrui militarii în termen.

În anul 1990, odată cu transformarea Institutului de Marină 
„Mircea cel Bătrân” în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, în 
structura acesteia ia fiinţă Facultatea de Comandă, Stat Major şi 
Tehnică Militară care avea ca misiune perfecţionarea prin cursuri 
a cadrelor militare din Forţele Navale.

La 1 septembrie 2003, ca urmare a punerii în aplicare a 
măsurilor de aderare a României la structurile Alianţei Nord - 
Atlantice, prin reorganizarea Facultăţii de Comandă, Stat Major şi 
Tehnică Militară a luat fiinţă Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
aflată în subordinea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. 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”. 

Misiuni
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale asigură formarea şi 

dezvoltarea continuă, prin cursuri, a ofiţerilor cu grade inferioare, 
maiştrilor militari, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în vederea 
evoluţiei în carieră, utilizând programe specifice de instruire, în 
raport cu nevoile Statului Major al Forţelor Navale, în forme şi 
modalităţi similare cu cele din armatele statelor membre NATO 
şi UE 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. În 

{coala de Aplica]ie a For]elor Navale{coala de Aplica]ie a For]elor Navale
„Viceamiral Constantin B\lescu“ „Viceamiral Constantin B\lescu“ 

{coala Militar\ de Mai[tri a For]elor {coala Militar\ de Mai[tri a For]elor 
Navale „Amiral Ion Murgescu“ Navale „Amiral Ion Murgescu“ 

cadrul cursurilor se asigură cadrul organizatoric optim pentru 
acumulările necesare de cunoştinţe privind valorile Forţelor 
Navale, formarea abilităţilor de luare a deciziilor, a capacităţilor de 
planificare a procesului de instrucţie pentru luptă, de comunicare 
şi de conducere a acţiunilor echipajelor şi subunităţilor de luptă.

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.

Instrucţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari are ca scop 
dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor individuale şi colective 
necesare acestei categorii de personal pentru îndeplinirea 
atribuţiilor specifice postului. Soldaţii şi gradaţii voluntari se 
formează şi se dezvoltă profesional prin: instrucţie individuală, 
instrucţie colectivă şi autoinstruire. 

Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” este 
o instituţie de învăţământ postliceal, 
care asigură formarea şi pregătirea 
profesională a maiştrilor militari pentru 
Forţele Navale Române, alţi beneficiari 
din sistemul de siguranţă naţională, 
apărare şi ordine publică, precum şi 
pentru beneficiarii externi cu care sunt 
încheiate protocoale de colaborare în 
acest scop.

Istoric
Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 

Navale „Amiral Ion Murgescu” a fost 
înfiinţată la 8 octombrie 1897, prin Inaltul 
Decret nr. 3110 semnat de Regele Carol I. 
Prima reşedinţă a Şcolii de Submecanici şi 
Submaeştri de Marină a funcţionat în portul 
dunărean Galaţi.

Pe parcursul existenţei sale, şcoala 
a cunoscut mai multe reorganizări, 
a funcţionat în patru garnizoane şi 
unsprezece localuri, a purtat denumiri 
diferite pe anumite perioade de timp, dar 
ca organizaţie furnizoare de educaţie, 
obiectivul fundamental a fost întotdeauna 
acela de a forma şi pregăti continuu maiştri 
militari, şefi de specialităţi, capabili să-şi 
îndeplinească atribuţiile la bordul navelor 
militare şi comerciale ale marinei române. 
Istoria şcolii s-a împletit inevitabil cu 
evenimentele istorice naţionale. Atât din 
rândul cadrelor militare, cât şi din cel al 
elevilor şi trupei, şcoala a dat numeroase 
jertfe în Războiul pentru Întregirea 
Neamului (1916-1919), în al Doilea 
Război Mondial (1941-1944), dar şi în 
evenimentele din Decembrie 1989. Din 21 
august 1965, instituţia a purtat denumirea 
de Şcoala Militară de Maiştri de Marină, cu 
durata de şcolarizare de 3 ani. 

Începând cu data de 8 octombrie 
1997, cu prilejul împlinirii centenarului, Şcolii 
Militare de Maiştri de Marină i-a fost atribuit 
numele unuia dintre cei mai cunoscuţi 
înaintaşi ai marinarilor militari, „Amiral Ioan 
Murgescu”, la iniţiativa căruia, pe când era 
comandantul Marinei Militare Române, s-au 
pus bazele învăţământului pentru maiştri 
militari de marină. Etapele următoare au 
însemnat noi evoluţii pe calea aplicării 
reformei învăţământului militar. Începând 
cu anul 2001, la examenul de admitere în 
şcoală au participat pentru prima dată şi 
fete, fiind admise un număr de 17 eleve. 
În anul 2002, s-a trecut la desfăşurarea 
învăţământului de formare pe filiera directă 
pe parcursul a doi ani de studii.

Misiuni
Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 

Navale „Amiral Ion Murgescu” organizează 
programe de formare şi instruire care 
asigură formarea, pe filierele directă şi 

indirectă, a maiştrilor militari, specializarea 
iniţială, pregătirea pentru îndeplinirea 
atribuţiilor primei funcţii a maiştrilor militari 
şi evaluarea finală a acestora, potrivit 
planurilor de învăţământ.

Pregătirea maiştrilor militari se 
desfăşoară pe o perioadă de doi ani, pentru 
absolvenţii, băieţi şi fete, de liceu, de instituţii 
de învăţământ postliceal şi superior. Şcoala 
poate pregăti maiştri militari în 9 specialităţi: 
timonier şi tehnică de navigaţie navală; 
artilerie navală şi antiaeriană; Rachete 
navale şi antiaeriene; arme sub apă; radio 
şi observare-semnalizare; radiolocaţie 
navală; hidroacustică; motoare şi maşini 
navale; motoare şi instalaţii electrice. 

Pentru desăvârşirea pregătirii 
marinăreşti a elevilor, începând cu 
anul 2003, fiecare nouă generaţie de 
elevi participă la marşuri de instrucţie 
organizate cu diferite prilejuri, de către 
Forţele Navale. Ca standard de referinţă 
a fost elaborat modelul maistrului militar 
de marină, caracterizat printr-o pregătire 
mulitdisciplinară, fiind specialist, leader 
militar de mici organizaţii, având o bogată 
cultură generală, civică, marinărească şi 
fiind promotor al valorilor naţionale. De 
asemenea, elaborarea modelului maistrului 
militar de marină a jalonat noi direcţii de 
acţiune, în sensul că acesta nu este un 
simplu ajutor al ofiţerului, ci el constituie şi 
va constitui „coloana vertebrală” a Forţelor 
Navale.

În permanenţă, a existat şi există o 
colaborare strânsă cu unităţile din cadrul 
Forţelor Navale, concretizată printr-un 
pachet complex de activităţi desfăşurate 
de elevii şi cadrele şcolii noastre. 
Amintim, printre altele, lecţiile vizită pentru 
cunoaşterea tehnicii şi armamentului de la 
bordul navelor militare şi desfăşurarea unor 
şedinţe practice cu tehnica prezentă în 
aceste unităţi. Totodată un câştig important 
pentru pregătirea elevilor, a constituit-o 
participarea la misiunile reale executate de 
navele militare şi, nu în ultimul rând, stagiul 
desfăşurat la finalul studiilor din anul II. 

În perioada existenţei sale, Şcoala 
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” a pus la dispoziţia 
Marinei Militare şi Grănicereşti (actuala 
Poliţie de Frontieră) şi, în anumite perioade, 
şi la dispoziţia Marinei Comerciale, peste 
8000 cadre militare ce au demonstrat, 
prin înalta ţinută şi profesionalismul de 
care au dat dovadă, că sunt absolvenţii 
unei instituţii de excepţie în peisajul 
învăţământului militar românesc. Începând 
cu anul 2001, la examenul de admitere în 
şcoala noastră au participat pentru prima 
dată şi fete, fiind admise în acel an un 
număr de 17. În anul 2002, s-a trecut la 
desfăşurarea învăţământului de formare 
pe filiera directă, pe parcursul a doi ani de 
studii.

Nu trebuie uitat că anul acesta, la 6 
mai 2009, s-au împlinit 100 de ani de când, 
prin Înaltul Decret Regal nr. 1620 din 6 mai 
1909, pentru prima dată în România a fost 
înfiinţat Corpul Maeştrilor Militari de Marină 
şefi de specialităţi. Ierarhia pentru noul 
corp de cadre militare era următoarea: 
submaestru clasa a II-a, submaestru clasa 
I, maestru militar clasa a III-a, maestru 
militar clasa a II-a, , maestru militar clasa 
I şi  maestru militar şef.

Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu”, este o 
furnizoare de educaţie şi un generator de 
resursă umană profesionistă în această 
sensibilă perioadă tranzitorie de aliniere la 
cerinţele NATO.
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15 August 1939 - N.S. Mircea 
în Mediterana de Est în drum către 
Alexandria

15 August 2009 - N.S. Mircea în 
Mediterana de Vest, în drum către ţară, după 
trecerea pentru a treia oară a Atlanticului.

                  
Despre cum vor fi sărbătorit Ziua 

Marinei cadeţii şi ofiţerii în urmă cu şapte 
decenii la bordul N.S. Mircea, lăsăm să 
ne povestească cele trei izvoare inedite, 
aflate în fondul documentar al Muzeului 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

15 August 1939. Este o zi de marţi 
şi „«Mircea» pluteşte departe de ţară, în 
largul mării, unde cerul nu ne priveşte 
decât pe noi. Este sărbătoarea noastră şi la 
bordul lui Mircea însemnătatea ei creşte şi 
mai mult” (M). Se ridică pavilionul la fiecare 
arbore, în sunetul Imnului Regal. (VNN).

„Astăzi este Sfânta Maria, ziua 
marinarilor, patroana celor plecaţi pe mări să 
înfrunte vitregiile naturii sub fala pavilionului 
naţional. Îmbracat în haine albe, de 
sărbătoare, echipajul se adună pe dunetă, 
unde domnul comandant - căpitanul Petre 
Popescu-Deveselu n.n. - ne ţine o scurtă, 
dar mişcătoare cuvântare despre marinarii 
morţi pentru patrie. Echipajul descoperit 
şi cu faţa spre pupa, se roagă pentru 
odihna marinarilor morţi. Este un moment 
solemn în care, la ecoul goarnei care cântă 
rugăciunea, fiecare se gândeşte cu pietate 
la marinarii căzuţi la datorie”. (INV) „Jertfa 
lor formează piedestalul pe care vaste 
generaţii trebuie să clădească prin muncă 
şi devotament, viitorul ţării noastre la mare. 
Exemplul trecutului, chezăşia viitorului! 
Cuvintele pătrund adânc în sufletele celor 
de pe Mircea şi, instinctiv, privirile se 

Caracteristici principale: 
Deplasament (To): 1844; 

Dimensiuni (lungime x lăţime x pescaj) 
(m): 81,6 x 12 x 5,35; Înălţimea de 
construcţie (m): 7,3; Propulsie: vele; 1 
motor MAK DIESEL 1100 CP cu elică cu 
pas reglabil; Viteza maximă cu motorul 
9,5 Nd; Autonomia 4000 Mm; Nr. de vele 
= 23, cu o suprafaţa totală de 1750 m2; 
Înălţimea arborelui trinchet: deasupra 
liniei de plutire: 44,00 m; Înălţimea 
arborelui trinchet deasupra puntii teuga: 
38,00 m; Înălţimea arborelui mare: 
deasupra liniei de plutire: 44,00 m;
Înălţimea arborelui mare: deasupra punţii 
principale: 41,10 m; Înălţimea arborelui 
artimon: deasupra liniei de plutire: 39,00 m;
Înălţimea arborelui artimon: deasupra 
punţii duneta: 33,60 m; 
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îndreaptă spre un colţ de orizont, după 
care departe, foarte departe, înfloreşte ţara 
noastră...” (M)

„La prânzul de gală, cinci cadeţi au 
fost invitaţi la careul ofiţerilor. Aici are loc 
înaintarea la gradul de căpitan a domnilor 
locotenenţi Isbăşescu, Gheorghe Ioan 
Stoian şi Tiberiu Sârbu. Un moment 
solemn pe care îl voi ţine minte multă 
vreme a fost acela în care mi s-a permis 
să anin pe umărul domnului căpitan Stoian 
epoletul cu noile trese, urâdu-i în cor cu 
toţi ceilalalţi de faţă şi cu toată sinceritatea 
«La mai mare!»” (INV). Masa cadeţilor a 
fost onorată de prezenţa locotenentului 
Isbăşescu, iar la cupa de şampanie a venit 
căpitanul Popescu-Deveselu cu o pereche 
de epoleţi pentru proaspătul avansat în 
gradul de căpitan pe care îi punem noi pe 
umeri.(...) Petrecerea a continuat cu vin, 
muzică şi....dans.

Pe la ora 17, începe programul...
artistic. S-au produs elevii Şcolii Navale, ai 
Şcoalelor de Specialităţi şi trupa.

 Concurs în arboradă. Cel mai repede 
a urcat un om de la trupă, urmat de doi 
elevi de la Şcoala Navală alergări în sac, 
tragerea parâmii, unde au câştigat tot elevii 
Şcoala Navală, la mălai, competiţiune 
rezervată trupei, care constă în găsire unei 
monede, cu gura, dintr-o cutie cu mălai, 
înghiţirea merlinului şi lupta între....Cavalerii 
de Malta. (VNN)

„În acest joc, elevii concurenţi sunt 
împărţiţi în echipe de câte doi, în care unul 
dintre ei este calul şi celălalt cavalerul. 
Echipele se înfruntă cu câte o suliţă 
improvizată dintr-o coadă de mătură, până 
ce unul dintre cavaleri este răsturnat de pe 
calul lui.

Natural, că până la urmă, bătălia este 
generală şi bietele suliţe se frâng una după 
alta, spre disperarea şefului de echipaj, 
care-şi smulge părul din cap, gândindu-se 
cum le-ar putea înlocui în primul port, fără 

să mai fie obligat să facă acte justificative 
în cinci exemplare.” (M)

„Serbarea s-a terminat cu cântece 
şi coruri. Am petrecut această zi poate 
mai plăcut decât am fi petrecut-o în ţară.” 
(VNN)

„15 August a însemnat pentru toţi 
cei de la bord o zi de reculegere, o zi de 
sărbătoare adevărată, care a rupt monotonia 
largului cu zilele lungi şi înăbuşitoare. Se 
pare că ne-a purtat şi noroc, fiindcă a doua 
zi vântul şi-a adus aminte de noi... Suntem 
în vederea coastei libiene, învăluită într-o 
uşoară ceaţă fumurie.” (M)

În speranţa că am realizat un clişeu 
sugestiv al felului în care s-a desfăşurat 
sărbătoarea prilejuită de Ziua Marinei, pentru 
prima dată, acum 70 de ani, pe puntea N.S. 
Mircea, dorim tuturor marinarilor ani mulţi şi 
buni înainte!

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Muzeul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”

Nava-[coal\ „Mircea“Nava-[coal\ „Mircea“

Istoric

La 17 mai 1939 a sosit în ţară şi a 
intrat în serviciul Marinei Militare nava-
şcoală Mircea, velier de tip bark (nava 
cu trei arbori), construit în anii 1938-1939 
la Şantierul Naval „Blohm und Woss” 
din Hamburg, Germania. Nava a fost 
botezată Mircea ca şi înaintaşul sau Bricul 
Mircea (1882-1944), purtând cu cinste 
pe mări şi oceane tricolorul românesc 
şi numele marelui domnitor Mircea cel 
Bâtran, întregitorul Ţării Româneşti până 
la „Marea cea mare”. După reparaţiile 
capitale şi modernizările făcute în anul 
1966 - la acelaşi şantier naval unde a 
fost construită - şi între anii 1994-2002 la 
Şantierul Naval Brăila, a devenit nava cea 
mai modernă dintre „surorile” ei (Eagle 
- SUA, Gorch Fock I - Germania, Gorch 
Fock II - Germania, Sagres - Portugalia).

În acest moment, Nava Şcoală 
Mircea se află la finalul unui nou marş 
internaţional de instruire practică şi 
reprezentare desfăşurat în perioada 
12 aprilie - 26 august 2009,  care a 
inclus participarea velierul românesc la  
competiţia nautică „Tall Ships Atlantic 
Challenge 2009”.

Principalele marşuri 
de instrucţie

 - 3 iulie - 3 septembrie 1939: Marea 
Mediterană (escale în porturile: Palermo, 
Toulon, Palma de Mallorca, Gibraltar, 
Alger, Alexandria);

- 15 iulie - 30 august 1967: Marea 
Mediterană, Oceanul Atlantic (escale în 
porturile: Toulon, Gibraltar, Portsmouth, 
La Valletta);

- 1 - 24 iulie 1968: Marea Mediterană 
(escale în porturile: Istanbul, Napoli);

- 7 - 23 iulie 1969: Marea Adriatică 
(escală în portul Split);

- 14 iunie - 23 iulie 1971: Oceanul 
Atlantic (escale în porturile: Tunis, 
Casablanca şi La Valletta);

- 16 iunie - 11 iulie 1972: Marea 
Mediterană (escală în portul Toulon);

- 29 iunie - 26 iulie 1974: Marea 
Mediterană (escale în porturile: Alexandria, 
Beirut);

- 19 iulie - 24 septembrie 1975: 
Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, 
Marea Nordului (escale în porturile: 
Gibraltar, Amsterdam, Le Havre, Londra, 
Palermo);

- 4 martie - 30 august 1976: 
Traversada Oceanului Atlantic (escale 
în porturile: Las Palmas, La Guaira, 
Cartagena, Veracruz, Havana, Hamilton, 

Newport, New York, Baltimore, 
Philadelphia, Lisabona, Alger);

- 18 iunie - 28 iulie 1979: Marea 
Mediterană, Oceanul Atlantic (escale în 
porturile: Istanbul, Livorno, Lisabona, 
Pireu);

- 30 iunie - 09 august 1980: Marea 
Mediterană (escale în porturile: Toulon, 
Barcelona, La Valletta);

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

- 19 aprilie - 26 septembrie 2004: 
Competiţia „Tall Ships Challenge – 
2004” (escale în porturile Cagliari, Las 
Palmas, Hamilton, Charleston, Baltimore, 
Providence, New London, Halifax, Arichat, 
Sydney, Brest, Cadiz, La Valetta);

- 26 aprilie - 2 mai 2005: Festivalul 
Maritim Internaţional „Marmaris 2005”; 

- 9 iunie - 20 septembrie 2005: 
Competiţia Nautică Internaţională „Tall 
Ships Race 2005” (escale în porturile 
Palermo, Lisabona, Oostende, Zeebrugge, 
Cherbourg, Middlesbrough, Newcastle, 
Fredrikstad, Bremerhaven, Amsterdam, 
Cartagena şi Tunis) ;

- 10 iulie - 10 august 2006: Marş de 
instrucţie (escale în porturile Novorosisk, 
Sevastopol, Odessa, Constanţa, Samsun, 
Varna);

- 19 iunie - 10 august 2007: 
Competiţia nautică internaţională „Tall 
Ships Races 2007 Mediterranea”, (escale 
în porturile Pireu, Alicante, Barcelona, 
Toulon, Genova);

- 26 mai - 18 septembrie 2008: Marş 
de instrucţie în Marea Nordului (escale în 
porturile Cagliari, Malaga, Rouen, Brest, 
Rotterdam, Copenhaga, Stralsund – 
Rostock, Plymouth, Lisabona, Valletta)

- 12 aprilie - 26 august 2009: Marş 
de instrucţie cu participare la etapele 
2, 3 si 4 ale competiţiei nautice „Tall 
Ships Atlantic Challenge 2009” (escale 
în porturile Catania, Cadiz, Tenerife, 
Hamilton, Charleston, Boston, Ponta 
Delgada şi Algeciras) 
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Unul din primele documente de 
arhivă care anticipează consfinţirea 
caracterului naţional al Zilei Marinei 
Române îl reprezintă Circulara nr. 6082 
din 6 august 1902 adresată de Primăria 
Constanţa primarilor comunelor urbane 
reşedinţe de judeţ din toată ţara: „Cu 
ocazia serbării zilei de 15 august a.c. - 
Sfânta Maria -, patroana Marinei, vor avea 
loc în apele Constanţei şi pe uscat nişte 
serbări demne de văzut precum regate, 
alergări, serate veneţiene, mare bal pe 
apă, bărci alegorice, descoperirea Americii, 
naufragiul Meduzei, corabia Argonauţilor 
şi altele. Avem onoare a aduce acestea la 
cunoştinţa Domniei Voastre. Vă înaintăm 
un număr de 5 exemplare publicaţiuni prin 
care aducem la cunoştinţa publică aceste 
serbări mari şi vă rugăm, Domnule Primar, 
să binevoiţi a dispune afişarea lor prin 
locurile cele mai expuse vederii din oraşul 
Domniei Voastre”.

Spirit creştin
 şi propagandă maritimă
Ziua Marinei şi-a păstrat aceeaşi 

profundă încărcătură spirituală şi 
creştinească atât în timp de pace cât şi în 

o s\rb\toare na]ional\ certificat\ o s\rb\toare na]ional\ certificat\ 
de tradi]iile şi cultul profesiei marin\reştide tradi]iile şi cultul profesiei marin\reşti

ZIUA ZIUA 
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vremuri de răstrişte. Din Cartierul General 
al Marinei instalat la Turnu Măgurele, 
comandantul Marinei Militare, contraamiralul 
Sebastian Eustaţiu emitea Ordinul de Zi 
nr. 81 din 15 august 1913: „Marinari, Anul 
acesta sărbătorim patronul Marinei înşiraţi 
fiind pe tot cursul Dunării pe care suntem 
stăpâni. În campania de operaţiuni care 
s-a sfârşit aţi arătat cu toţii multă voinţă şi 
energie. Comandantul Marinei Militare, 

şeful vostru direct v-a văzut la lucru şi v-a 
apreciat. Aţi fost văzuţi, de asemenea, 
de toţi aceia care ţin în mână destinele şi 
conducerea acestei ţări şi toţi şi-au dat 
seama de însemnătatea acestei armate pe 
apă. Am speranţa că nu va trece mult timp 
şi Ţara va avea Marina cerută de nevoile ei 
pe mare şi pe Dunăre. Primul nostru gând 
şi în această zi mare pentru noi să-l avem 
îndreptat către ţară, căreia îi datorăm iubire 
şi devotament”.

Doi ani mai târziu, la 15 august 1915, 
acelaşi distins contraamiral, în calitatea sa 
de comandant inspector general al Marinei, 
transmitea printr-un Ordin de zi special: 
„Cu ocazia sărbătoririi patronului Marinei, 
adresez ofiţerilor şi tuturor marinarilor 
sănătate şi voie bună. Să dea Dumnezeu ca 
să vedem cât mai neîntârziat Marina noastră 
ocupând în Armata ţării locul ce i se cuvine, 
iar până atunci să continuăm a desfăşura 
întreaga noastră activitate în direcţiunea 
indicată de situaţia momentului”.

Perioada interbelică a consacrat 
definitiv Ziua Marinei drept o manifestare 
a cultului faţă de ape şi a destoiniciei 
slujitorilor Marinei, unanim recunoscută şi 
susţinută de autorităţi şi acompaniată de 
admiraţia publicului larg. La 8 septembrie 
1930, în unităţile Marinei Militare a fost 
difuzat Ordinul de Zi nr. 31 din 20 august 
1930, semnat de comandantul Marinei, 
viceamiralul Vasile Scodrea: „Pentru a 

răsplăti munca şi destoinicia ofiţerilor 
şi echipajelor Diviziei de Mare, cu 
prilejul serbării patronului Marinei, ordon 
următoarele: Aduc mulţumiri comandantului 
Diviziei de Mare şi ofiţerilor care l-au ajutat 
pentru organizarea programului serbărilor 
nautice şi pentru grija ce a pus ca navele 
Diviziei să se prezinte cât mai curate şi în 
ordine, atât la serbare cât şi în exerciţiile 
efectuate. Aduc mulţumiri comandantului 
Grupului Distrugătoare, comandanţilor de 
distrugătoare, ofiţerilor directori de tir de pe 
«Mărăşti» şi «Mărăşeşti» ofiţerilor şefi de 
specialitate şi comandanţilor navelor care 
au participat la tema de Mare pentru modul 
elogios cum s-au condus la exerciţiul tactic 
tragerile de artilerie şi lansările de torpile. 
În cuvântarea ţinută la vaporul S.M.R. 
România, Majestatea Sa Regele Carol al 
II-lea a evidenţiat progresele importante ce 
a constatat în conducerea şi pregătirea de 
luptă a unităţilor şi a accentuat asupra forţei 
sufleteşti care animă toate unităţile Marinei. 
Doresc ca aceste cuvinte ale Majestăţii 
Sale, care onorează întreaga Marină, să 
fie un imbold la muncă şi împlinirea datoriei 
pentru comandanţi, ofiţeri şi echipaje, 
îndemnându-i a depune toată dragostea, 
priceperea şi energia pentru înălţarea 
Marinei noastre”.

Iubire, unire şi disciplină
Prima oficializare la nivelul Ministerului 

Armatei a Zilei Marinei a fost realizată 
prin Decretul nr. 1343 din 17 aprilie 1931, 
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 108 din 12 
mai 1931, p. 4411, prin care Carol al II-lea, 
omniprezent de altfel în perioada 1930-
1940 la toate evenimentele importante din 
viaţa marinarilor, decreta faptul că Marina 
îşi va serba ziua-patron la Sfânta Maria – 
Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Prin Ordinul de Zi nr. 9/ 19 august 1933, 
comandantul Marinei Regale, contraamiralul 
Ioan Bălănescu sublinia: „Ziua Patronului 
Marinei s-a desfăşurat anul acesta cu 
un ceremonial deosebit la Constanţa, 
serbarea fiind onorată cu Înalta prezenţă a 
M.S. Regelui şi a membrilor guvernului. Cu 
toate mijloacele modeste bugetare, navele 

Diviziei de Mare s-au prezentat într-o ţinută 
demnă de toată lauda. Defilarea Diviziei 
Distrugătoarelor şi Grupului Canonierelor în 
faţa Majestăţii Sale a lăsat o nouă impresie. 
Comandanţii, ofiţerii, maiştrii şi echipajele 
şi-au dat toată silinţa pentru a asigura cât 
mai bine executarea punctelor din program. 
Majestatea Sa Regele la dejunul oferit 
de Comandamentul Marinei Militare s-a 
exprimat în termeni elogioşi asupra spiritului 
sănătos de ordine şi muncă care domneşte 
în Marină şi a sfârşit dând nădejde pentru 
înfăptuirea Bazei Navale la Mare şi 
completarea unităţilor navale, când situaţia 
financiară va permite realizarea acestor 
mari proiecte. Ziua Marinei trebuie să 
îmbărbăteze toate forţele vii ale Marinei şi 
să le dea încredere într-un viitor cât mai bun 
pentru instituţia noastră. Îndemn pe ofiţeri, 
maiştri, echipaje să continue a depune 
la unităţi aceeaşi muncă rodnică pentru 
înălţarea Marinei. Cer însă iubire pentru 
Marină, unire între camarazi şi disciplina 
cea mai fermă între ofiţeri şi subalterni. Îmi 
voi da toate silinţele să ajut pe toate căile 
activitatea şi propăşirea Marinei. Mulţumesc 
călduros tuturor comandanţilor, ofiţerilor şi 
echipajelor pentru dragostea şi credinţa cu 
care au lucrat atât la Mare cât şi la Dunăre 
pentru ca serbările Patronului Marinei să fie 
cât mai înălţătoare şi cât mai reuşite”.

Semnificaţia deosebită a acestei 
sărbători nu lăsa indiferente nici membrii 
familiilor destoinicilor marinari români. 
Astfel, la 1 august 1934, pe adresa 
Inspectoratului General al Marinei Regale 
sosea următoarea scrisoare: „Subsemnata 
Ioana Viceamiral Urseanu, în amintirea 
soţului meu Viceamiral Vasile Urseanu, 
donez această cupă în argint pentru a fi 
acordată vasului care a obţinut cel mai 
mare număr de bărci învingătoare la 
Regatele de la Constanţa la 15 august 
1934, cu ocazia Patronului Marinei. Cupa 
va rămâne definitiv acelui vas care trei ani 
consecutivi a obţinut condiţiunile de mai 
sus. Primiţi, vă rog, expresiunea înaltei 
mele consideraţiuni.” Satisfăcut de reuşita 
manifestărilor organizate cu prilejul Zilei 
Marinei Române, prin Ordinul de Zi din 
21 august 1934, comandantul inspector 

general al Marinei, contraamiralul Ioan 
Bălănescu menţiona: „Serbările Patronului 
Marinei Regale s-au desfăşurat anul acesta 
în prezenţa M.S. Regelui şi succesul lor 
desăvârşit ne dă dreptul să fim mândri, căci 
munca depusă a fost pe deplin răsplătită. 
Toate navele Diviziei de Mare s-au prezentat 
într-o ţinută cât se poate de îngrijită, cu 
toate insuficienţele bugetare de care 
suferim. Revista navelor în linie de şir prin 
faţa Majestăţii Sale a impresionat întreaga 
asistenţă de pe «N.M.S. Constanţa». Am 
reuşit să dăm o idee generală Majestăţii Sale 
Regelui şi membrilor Guvernului despre 
activitatea noastră, arătând că forţa noastră 
navală de Mare, deşi mică în compunere 
şi nave, există şi îşi dă toate silinţele să-
şi cunoască misiunile grele în apărarea 
hotarelor maritime ale ţării. Aduc mulţumirile 
mele cele mai vii tuturor comandanţilor 
de mari unităţi, ofiţerilor, maiştrilor militari 
şi echipajelor pentru dragostea, zelul şi 
devotamentul cu care ne-au sprijinit, pentru 
ca toate punctele programului să fie cât mai 
bine organizate şi executate. Sunt dator să 
adaug că sacrificiile ţării pentru a dezvolta 
Marina cer ca o condiţie imperioasă unirea 
tuturor ofiţerilor Marinei Regale într-un 
singur gând, fiind călăuziţi numai de iubirea 
de Marină şi de interesele superioare ale 
ţării, înlăturând din suflet orice spirit de 
critică şi preocupare de ordin personal. Cer 
dar, unire în gânduri, armonie în suflete şi 
devotament neţărmurit pentru Rege, Ţară 
şi Marină”.

Competiţiile marinăreşti şi sporturile 
nautice s-au bucurat constant de atenţia 
şi sprijinul autorităţilor. Astfel, prin adresa 
nr. 7643 A din 28 iunie 1937, Direcţia 
Administraţiei de Stat din Ministerul 
Internelor îl înştiinţa pe primarul municipiului 
Constanţa de faptul că „Federaţia Română 
de Sporturi Nautice, cu sediul în Bucureşti, 
str. Eugeniu Carada nr. 7, ne aduce la 
cunoştinţă prin adresa nr. 206/1937, că 
luând iniţiativa determinată de Federaţia 
Română de Sporturi Nautice, a organizat 
prima caravană nautică din ţară sub numele 
„Caravana Marele Voievod Mihai”, sub 
patronajul Măriei Sale Voievodului Mihai. 
Această caravană, la care vor lua parte 

Comandor 
dr. Marian MOŞNEAGU, 
Serviciul Istoric al Armatei
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toate asociaţiile sportive nautice civile şi 
militare din ţară, va pleca de la Giurgiu în 
ziua de 5 iulie a.c. şi va ajunge după 12 
etape la Constanţa şi în parcurs caravana 
va trece prin următoarele localităţi de pe 
malul Dunării: Giurgiu, Olteniţa, Turtucaia, 
Silistra, Rasova, Hârşova, Brăila, Măcin, 
Galaţi, Tulcea şi apoi Constanţa. În aceste 
oraşe, caravana va poposi şi vor face 
concursuri nautice pentru o propagandă 
eficace. Comunicându-vă cele ce preced, 
avem onoare a vă ruga să organizaţi 
comitete în localităţile menţionate pentru 
primirea caravanei şi oferirea de premii, 
altele decât bani sau trofee comemorative, 
precum şi să luaţi măsuri pentru cantonarea 
participanţilor”, iar cu adresa nr. 9460 A din 
2 august 1937 înştiinţa toate primăriile: 
„Liga Navală Română, asociaţie de cultură 
şi propagandă a Ministerului Apărării 
Naţionale, ne aduce la cunoştinţă prin 
adresa nr. 1349/1937 că şi anul acesta se 
va sărbători în întreaga ţară la 15 august 
tradiţionala Ziua Marinei, când vor avea loc 
serbări cu caracter marinăresc, conferinţe 
despre Dunăre, Mare şi Marină, iar în toate 
bisericile din ţară se va face pomenirea eroilor 
marinari căzuţi pentru patrie în războaiele 
din 1877, 1913 şi cel al întregirii neamului. 
Comunicându-vă cele ce preced şi potrivit 
creării numitei Instrucţiuni, avem onoare a 
vă ruga să daţi şi acum tot concursul Dvs. 
pentru ca serbarea Patronului Marinei - 15 
August - să se desfăşoare în acelaşi cadru 
măreţ ca şi în anii precedenţi, de comun 
acord cu autorităţile militare, cu preoţimea 
şi cu reprezentanţii şcolilor din localitate”.

Cu prilejul Zilei Marinei din 1939, 
comandantul Marinei Regale, viceamiralul 
Petre Bărbuneanu a emis următorul ordin: 
„Ziua de 15 august, Patronul Marinei se va 
serba de toate unităţile cu fastul deosebit, 
la care vor lua parte în mod obligatoriu 
toţi ofiţerii, maiştrii şi trupa. M.S. Regele, 
Supremul nostru Comandant, care în Înalta 
Sa dragoste pentru Marină patronează 
anul acesta, după cum a patronat în fiecare 
an, această serbare tradiţională, trebuie 
să fie înconjurată de toţi marinarii, adică 
toţi să ia parte la solemnităţile unde ele se 
desfăşoară. Dacă M.S. Regele renunţă în 

această zi la repausul Său pentru a fi în 
mijlocul marinarilor, este de la sine înţeles 
că fiecare ofiţer de marină trebuie să-şi 
cântărească conştiinţa, judecând dacă nu 
trebuie să renunţe la odihnă în această zi 
solemnă pentru a corespunde sublimului 
gest al Suveranului, care îmbrăţişează 
şi ocroteşte cu neţărmurită dragoste 
Marina Sa. Serbarea se va desfăşura 
la toate unităţile de apă şi de uscat prin 
servicii religioase, când se vor pomeni 
numele eroilor marinari şi se vor arunca 
în apă ancore de flori la unităţile navale. 
La ora 8.00 se va ridica marele pavoaz şi 
salutul regulamentar. Serbarea va începe 
la ora 09.30. La ora 10.00 se va citi de 
comandanţi alăturata cuvântare pe care 
comandantul Marinei o ţine M.S. Regelui 
la Constanţa. Ofiţerilor şi invitaţilor [li] se 
va servi câte o mică gustare din fondurile 
alocate sau din economiile de care dispun 
corpurile iar la trupă se va îmbunătăţi 
hrana. După solemnitate se vor desfăşura 
diferite concursuri la care pot participa şi 
cluburi înscrise în F.R.S.N., când se pot 
acorda şi mici premii în obiecte sau bani. 
Seara se pot produce iluminaţii şi jocuri de 
lumină, acolo unde navele au posibilităţi în 
asemenea producte. Trebuie să se dea de 
[către] marinari toată amploarea cuvenită 
acestei serbări, care este primită cu căldură 
de toată suflarea românească. Ţinuta la 
serbare de ceremonie în alb”.

Având în vedere evenimentele 
dramatice din vara 
anului 1940, ministrul 
Aerului şi Marinei, 
c o n t r a a m i r a l u l 
adjutant Nicolae Păiş 
îl asigura printr-o 
telegramă pe regele 
Carol al II-lea: „Marina 
Românească, în 
ziua Sfintei Marii, 
ridicând rugi în slava 
celor ce au murit 
pentru Patrie, cu 
credinţa în viitor, prin 
mine se pleacă cu 
devotament în faţa 
Majestăţii Voastre, 

asigurând-o că este gata fără şovăială să-şi 
facă datoria pentru Tron şi Ţară”.

Prin adresa nr. 918/1 august 1941, 
Secretariatul Central Bucureşti al Ligii Navale 
Române transmitea tuturor prefecturilor: „În 
fiecare an, Liga Navală Română a păstrat 
tradiţia ca Patronul Marinei, Sfânta Maria, 
să aibă loc, cu un fast deosebit, în toate 
localităţile din ţară. În anul acesta, faţă de 
împrejurările în care ţara se găseşte, când 
întreaga atenţie trebuie îndreptată spre 
frontul bătăliilor dezrobitoare, Ziua Marinei, 
vineri, 15 august a.c. va avea proporţii mai 
reduse. În consecinţă, Ziua Marinei va fi 
sărbătorită în ţară după situaţia locală, 
constând din un serviciu divin la toate 
bisericile din fiecare localitate a judeţului, 
când se va face pomenirea eroilor marinari 
căzuţi în campaniile din 1877-1878, 1913, 
1916-1919 şi în actualul război. Vă rugăm 
să binevoiţi a aproba darea dispoziţiilor şi 
autorizaţiilor comitetelor de organizare a 
serbărilor de Ziua Marinei în localităţile 
unde asemenea manifestare va fi”.

Prima Zi a Marinei sărbătorită după 
încheierea celui de-al doilea război mondial, 
i-a permis ministrului subsecretar de stat 
pentru Marină, amiralul Petre Bărbuneanu, 
să adreseze tuturor marinarilor următorul 
Ordin de Zi: „În această zi a Marinei, toată 
suflarea marinărească a României îşi 
prăznuieşte patronul. De la vâslaşul care-
şi plimbă liniştit ambarcaţiunea până la 

comandanţii cei mai mari în grad din Marina 
de Război şi de Comerţ, toţi îşi închină 
astăzi gândul către Cel de Sus, care i-a 
ajutat să treacă cu bine şi încercările 
acestui an. Marina Regală, urmând pilda 
Regelui democrat al României, s-a înscris 
în marea luptă a Naţiunilor Unite pentru 
zdrobirea duşmanului comun. Efectuând 
transporturi, dragând căile de navigaţie, 
studiind cu multă asiduitate sisteme de 
dragaj pe apă şi în aer, realizate şi în 
curând puse în practică sau executând 
cu sfinţenie clauzele Armistiţiului, Marina 
Română şi-a adus contribuţia la victoria 
comună. Călăuziţi mereu de marea lor 
dragoste de ţară, marinarii nu au precupeţit 
jertfa vieţii lor atunci când minele insidioase 
ale adversarului hitlerist barau drumul 
navelor noastre. Se cuvine să închinăm 
un gând acelora dintre camarazii noştri 
care, cu preţul vieţii lor, au deschis acest 
drum al victoriei şi al păcii. Marinari, La 23 
august 1944, România a revenit pe calea 
aspiraţiilor ei fireşti, alături de Marile Naţiuni 
Unite, alături de Uniunea Sovietică. Marina 
Regală, ca şi trupele de uscat, a luptat 
pentru a scăpa ţara de sub jugul hitlerist. 
Morţii ei arată credinţa lor în destinul ţării, 
pe calea deschisă de Marile Naţiuni Unite. 
Anul acesta sărbătorim Ziua Marinei sub 
semnul libertăţii şi al democraţiei. Drumul 
nostru este trasat de marile principii ale 
iubirii între popoare, al dispariţiei urii rasiale, 
al încetării speculării omului de către om. Ca 
o făclie luminoasă, aceste lozinci trebuie să 
vă călăuzească paşii ca să realizăm Marina 
în care ţara îşi pune astăzi nădejdile”.

O concesie de inspiraţie 
sovietică

Prin Decretul nr. 309/1953 au fost 
instituite Ziua Forţelor Aeriene Militare ale 
R.P.R. şi Ziua Marinei Militare a R.P.R.: 
„Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. 
decretează:

Art. 1 - În scopul manifestării dragostei 
şi ataşamentului militarilor Forţelor Armate 
ale Republicii Populare Române şi maselor 
largi populare faţă de Forţele Aeriene 
Militare şi Marina Militară ale R.P.R., care 
urmând exemplul Forţelor Aeriene Militare 
şi Marinei Militare ale U.R.S.S., stau de 
strajă hotarelor patriei noastre, se instituie:

Ziua Forţelor Aeriene Militare ale 
R.P.R., care se sărbătoreşte în fiecare an în 
prima duminică a lunii septembrie;

Ziua Marinei Militare a R.P.R., care 
se sărbătoreşte în fiecare an în prima 
duminică a lunii august.

Art. 2 - Ziua Forţelor Aeriene Militare şi 
Ziua Marinei Militare sunt sărbători militare 
şi populare. Ele se sărbătoresc în cadrul 
Forţelor Aeriene Militare şi Marinei Militare, 
potrivit regulamentelor militare şi ordinelor 
Ministrului Forţelor Armate ale R.P.R”.

Prin Ordinul Nr. M 6 din 1 august 
1954, ministrul Forţelor Armate ale R.P.R., 
generalul de armată Emil Bodnăraş se 

adresa matrozilor şi soldaţilor, cartnicilor 
şi sergenţilor, ofiţerilor şi amiralilor: 
„Astăzi poporul nostru muncitor şi Forţele 
sale Armate sărbătoresc Ziua Marinei 
Republicii Populare Române. Vă salut şi 
vă felicit cu prilejul Zilei Marinei Republicii 
Populare Române. Urez marinarilor militari 
şi oamenilor muncii din şantierele de 
construcţii navale noi succese în întărirea 
continuă a Forţelor Maritime Militare ale 
statului nostru democrat popular. [...]”. 

O tradiţie pentru eternitate
După Revoluţia din decembrie 1989, 

Marina Română a reluat tradiţia sărbătoririi 
zilei sale la 15 august. Astfel, prin Ordinul 
de Zi nr. 15/8 august 1990, ministrul 
Apărării Naţionale, generalul-colonel Victor 
Stănculescu sublinia: „La 15 august, de 
Sfânta Marie, patroana tradiţională a 
marinarilor de pretutindeni, sărbătorim Ziua 
Marinei Române. Această aniversare se 
prezintă ca o evocare simbolică a muncii, 
jertfelor şi înfăptuirilor marinarilor români, 
care, din cele mai vechi timpuri, au făcut să 
fluture la catarg pavilionul scump al ţării pe 
toate meridianele Oceanului Planetar şi au 
adus o importantă contribuţie la înfăptuirea 
marilor evenimente istorice din viaţa patriei 
şi a poporului. [...] Moştenitoarea unor 
bogate tradiţii, Marina Română a făcut încă 
o dată dovada unui înalt patriotism prin 
participarea activă la victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989, în urma căreia poporul 
şi-a recâştigat demnitatea şi libertatea. 
Aniversăm acest eveniment din viaţa 
marinarilor militari pătrunşi de hotărârea 
fermă de a ridica nivelul pregătirii militare 
şi de specialitate, în vederea îndeplinirii 
misiunii de bază a armatei de a apăra vatra 
străbună, independenţa şi suveranitatea 
României.  Dragi ostaşi, elevi, studenţi, 
subofiţeri, maiştri militari şi ofiţeri marinari! 
Profund conştienţi de marea răspundere ce 
vă revine ca apărători ai graniţelor maritime 
şi fluviale ale patriei, mândri că purtaţi cu 
cinste şi demnitate la catarg pavilionul 
României, angajaţi-vă cu toate forţele în 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce vă 
revin pentru creşterea capacităţii combative 
a marilor unităţi, unităţilor şi navelor, în 
perfecţionarea măiestriei marinăreşti şi 
fiţi gata să daţi riposta hotărâtă oricărui 
agresor care ar atenta la independenţa şi 
integritatea teritorială a scumpei noastre 
patrii. În întreaga voastră activitate să 
depuneţi tot interesul pentru cunoaşterea 
şi mânuirea corectă a tehnicii de luptă 
şi armamentului din dotare în scopul 
îndeplinirii misiunilor ce vă revin. În condiţiile 
generoase oferite de complexul proces 
revoluţionar de democratizare şi înnoire 
pe care-l parcurge România şi armata 
ei, nu precupeţiţi nici un efort în ridicarea 
continuă a nivelului pregătirii de luptă şi 
tehnice de specialitate, întărirea ordinii şi 
disciplinei bazate pe norme democratice 
şi principii regulamentare, pentru a fi în 

măsură să folosiţi cu înalt randament şi la 
capacitatea maximă navele Marinei Militare 
în orice condiţii hidrometeorologice. Cu 
prilejul acestei tradiţionale sărbători, vă 
adresez cele mai sincere felicitări şi vă urez 
să obţineţi succese deosebite în activitatea 
viitoare”.

Prin Legea nr. 202 din 21 octombrie 
2008, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 
728 din 28 octombrie 2008, ziua praznicului 
Adormirii Maicii Domnului a fost desemnată 
sărbătoare naţională, Ziua Marinei Române 
devenind astfel moment de înălţare spirituală 
şi de preamărire a jertfei eroilor apelor, motiv 
de etalare a frumoaselor tradiţii marinăreşti şi 
prilej de reafirmare a potenţialului combativ 
şi a capabilităţilor operaţionale ale Forţelor 
Navale Române.
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Apariţia şi dezvoltarea structurilor de relaţii publice şi presă 
militară s-a bazat, în special, pe imperativul necesităţii menţinerii 
şi promovării imaginii structurilor militare precum şi pe cel care 
decurge dintr-o bună informare internă a audienţelor proprii.

Presa de marină modernă a fost înfiinţată în 15 iunie 1990, 
odată cu înfiinţarea redacţiei revistei Marina Română. Apoi în anul 
1991, a fost înfiinţată prima redacţie teritorială radio-tv, pentru 
crearea şi menţinerea imaginii publice a instituţiei militare în zona 
de sud-est a ţării. Pe data de 9 ianuarie 1998, s-a difuzat pe postul 
de televiziune MTC Constanţa, prima emisiune de televiziune 
Scutul Dobrogei. Mijloacele de presă aflate la dispoziţia Statului 
Major al Forţelor Navale, redacţia revistei Marina Română şi 
redacţia Radio-TV Scutul Dobrogei au fost reunite începând cu 
15 ianuarie 2002 în Grupul Mass – Media al Forţelor Navale, cu 
sediul la Hotelul Militar Constanţa. 

Pentru informarea corectă şi oportună a publicului, GMMFN 
furnizează informaţii înregistrate şi date pentru redacţiile radio-
Tv ale posturilor locale de radio şi televiziune, cu respectarea 
prevederilor legale privind protecţia informaţiilor şi apărarea 
prestigiului şi onoarei organismului militar.

Grupul Mass - Media al Forţelor Navale realizează în 
prezent trei produse mediatice astfel:

– Revista Marina Română a fost înfiinţată în 15 iunie 1990. 
Revista apare odată la două luni, într-o ţinută grafică modernă, 
integral color, adresându-se atât personalului din unităţile militare 
cât şi publicului larg. Poate fi accesată în format .pdf la adresa 
www.navy.ro. Revista Marina Română se editează în 6 numere 
pe an (o dată la două luni), plus două numere speciale pe an. 

– Emisiunea săptamânală de radio, Scutul Dobrogei, are 
durata de 15 minute şi este difuzată pe postul „Radio Constanţa” 
în fiecare miercuri.

– Emisiunea de televiziune Scutul Dobrogei, poate fi 
urmărită pe postul „TV Neptun Constanţa”, post de televiziune care 
poate fi recepţionat şi pe satelit prin reţelele Boom Extrasatelit, 
DiGi TV, DiGi Cablu şi RCS-RDS. De asemenea emisiunea 
Scutul Dobrogei se difuzează şi pe posturile de televiziune „TV 
Brăila-Galaţi”, şi „TV Accent Tulcea”, acoperind zona de interes 
a Forţelor Navale. Programul de difuzare al emisiunilor poate fi 
accesat la adresa www.navy.ro.

Toate produsele mediatice realizate de Grupul Mass-
Media al Forţelor Navale sunt postate pe Internet, la adresa 
www.navy.ro. 

Grupul Mass-Media al For]elor Navale

Mulţi dintre noi au crescut ascultând 
poveşti despre mari exploratori care ne-
au ajutat pentru prima dată să înţelegem 
că Pământul este rotund şi să localizăm 
cu acurateţe continentele pe el. Am 
realizat, totuşi, că întinderea de apă 
este cea mai mare figură de relief de 
pe Pământ, şi i-am dat dreptate marelui 
scriitor britanic Sir Arthur C. Clarke atunci 
când afirma că „este un non-sens să 
numeşti această planetă Pământ când 
e mai mult decât evident că ea este un 
imens ocean”. Care ne-a vrăjit pe toţi, 
pe mine, pe tine, deopotrivă pe cei care 
s-au născut pe malul mării sau care au 
cunoscut-o venind în vacanţă pe litoral, 
pe copiii care cu greu înţeleg de ce Marea 
Neagră nu e albastră sau vârstnicii care 
cu înţelepciunea lor disting între marea 
turiştilor şi cea a celor care îşi trăiesc 
bucuriile, necazurile, neliniştile şi emoţiile 
printre valuri. Pentru ei bărbăţia, curajul şi 
disciplina sunt cuvintele de ordine, altfel, 
marea nu te iartă. 

Am citit undeva că marinarii sunt ca 
astrele, doar dimineaţa în zori şi seara la 
crepuscul rămân oameni, au suferinţe, 
speranţe, dorinţe, iubesc, se întristează, 
se dedică. În miezul zilei sau la miez de 
noapte sunt insuportabili …. prin măreţie 
…. sau insomnii. Meseria şi vântul îi învârte 

pe toate feţele şi îi şlefuieşte ireversibil. 
Marea îi încearcă, îi căleşte şi le dă curaj. 
Marinarul trebuie să aibă curaj, dacă nu 
are, nu rămâne marinar, pentru că marea 
îl respinge. De sus îl forţează cerul cu 
arşiţă sau furtună, de jos îl înspăimântă 
marea cu talazul şi abisul. Este nevoit 
să accepte această ordine a disciplinei 
impuse pentru că orice greşeală îi poate fi 
fatală. Marea nu negociază cu nimeni. Te 
ademeneşte răbdătoare şi adâncă, dacă 
nu o domini, te înghite. Cale de mijloc 
nu există decât acolo departe, pe plajă. 
Puţine meserii sunt atât de dure, de aceea 
la fiecare întoarcere la tărm marinarul se 
mai naşte odată.

Viaţa aspră de pe mare sudează 
echipajul, îl apără de primejdii, şi îl 
ţine închegat atât la bine cât şi la greu. 
Căpitanul dă comenzi clare, iar mateloţii 
aşteaptă ordine precise. Ei ridică sau 
aruncă ancora, pun cârma la stânga, sau 
la dreapta şi pornesc sau opresc motorele 
principale. Nimic nu se negociază, 
nici aruncarea ancorei şi nici pornirea 
motoarelor principale, iar dacă pun cârma 
cu zece grade în plus la tribord sau babord 
nu câştigă nimic la avansare. 

Cu toate acestea viaţa pe mare 
le oferă marinarilor o multitudine de 
oportunităţi, o sumă care tinde spre infinit, 
un infinit din care ei trebuie să îşi aleagă 
cu grijă drumul. De regulă, dacă există 
posibilitatea ei aleg să ocolească furtuna, 
iar dacă nu există această posibilitate, 
singura soluţie este atacarea valurilor 

frontal. De regulă, o furtuna nu are decâ 
un singur val mare, urmat de alte valuri 
mai mici, iar marinarii iscusiţi ştiu că după 
valul cel mare trebuie sa facă faţă valurilor 
mici şi să aibă suficiente resurse pentru 
când va trece furtuna. Şi, astfel, povestea 
lui Sinbad merge mai departe purtându-i 
pe marinari din nou peste mări şi ţări, în 
cele mai captivante şi mai antrenante 
aventuri. Cât sunt pe mare trăiesc 
sentimentul ciudat al aşteptării întâlnirii cu 
pamântul, pentru ca apoi, foarte repede, 
să-şi dorească să pornească din nou la 
drum. Se apleacă peste bord, privesc 
spuma valurilor tăiate de prora şi se pierd 
în urma ei. Să fii marinar este ca şi când 
ai trăi cel mai frumos vis, un vis clădit 
pe emoţii clătite în lacrimi, laminat într-o 
disciplină de fier şi călit în furii de uragan. 

Marinarule, ştiu că astăzi, în zi de 
sărbătoare, îţi duci cu mândrie mâna 
la chipiul albit de vremuri, îţi aminteşti 
de lacrima pe care ai vărsat-o ieri şi te 
gândeşti la zâmbetul zilei de mâine. 
Retrăieşti experienţa care te-a întărit, 
care ţi-a tras perdeaua de pe ochi şi care 
ţi-a deschis drumul către victorie. Să nu 
renunţi niciodată la visul tău chiar dacă 
vei descoperi că sunt şi vapoare care se 
scufundă printre cele câteva zeci de mii 
care ajung în siguranţă la destinaţie, chiar 
dacă vei vedea că poţi să stai calm sau să 
te enervezi sau că alţii vor să îţi trăiască 
propria ta viaţă. Nu le da prilejul pentru că 
în fond viaţa înseamnă mai mult decât un 
cap plecat şi o privire plină de regrete. 

Căpitan-comandor prof.univ.dr. 
Ioan CRĂCIUN
Course Director/Instructor NATO 
School Oberammergau, Germany
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 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.
Asistenţa a fost numeroasă la sărbătoarea 
marinarilor din anul 2008.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.
Zeul Neptun, nu poate lipsi de la nicio sărbătoare 
a marinarilor. Însoţit de ninfe, acesta declară deschise 
manifestările organizate de Ziua Marinei Române 
2008.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.
Aspect din timpul unei secvenţe„ de luptă” 
desfăşurată între scafandrii de luptă 
şi infanteriştii marini.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.
Jocurile marinăreşti au fost întotdeauna 

apreciate de oficialităţi şi al publicul participant la 
activităţile organizate de Ziua Marinei Române 2009. 

În imagine studenţii de la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” întrecându-se 

la alergarea cu oul în lingură.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.

Muzica reprezentativă a Forţelor Navale a încântat 
asistenţa prezentă la manifestările organizate 

de Ziua Marinei Române 2008.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2008, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa.
Aspect din timpul manifestărilor organizate 
de Ziua Marinei Române 2008. În imagine, 
elicopterul IAR 330 Puma Naval, lansând 
flare-uri.

Foto: Ştefan CIOCAN
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