


 2 octombrie 2009, 
Poligonul Capul Midia. 
Grupa de scafandri 
GNFOS acţionând de la 
bordul elicopterului Puma 
Naval în cadrul exerciţiului 
ROUEX 09. 

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2009, Constanţa. 
„Tricolor” pe apă şi cer, de Ziua Marinei Române 2009.

Foto: Ştefan CIOCAN

 7 august 2009, Cercul Militar Naţional, Bucureşti. 
Muzica Repezentativă a Forţelor Navale în concert, 

la simpozionul dedicat sărbătoririi Zilei Marinei Române 
de la Bucureşti.

Foto: Ştefan CIOCAN

 25 august 2009, Portul Constanţa, N.S. Mircea. 
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, primind de la comandantul navei, căpitan-comandorul Gabriel Moise, 
macheta Navei Şcoală Mircea.

Foto: Ştefan CIOCAN

 25 august 2009, Portul Constanţa, N.S. Mircea. 
Marea de oameni prezentă în Portul militar Constanţa 
la sosirea Navei Şcoală Mircea.

Foto: Ştefan CIOCAN
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Coperta 1: Scurtând orizontul în căutarea 
familei, la sosirea Navei Şcoală Mircea din 
marşul de instrucţie şi reprezentare 2009 
(Foto: Ştefan CIOCAN)

De la înfiinţarea sa, la 12 octombrie 
1859, Statul Major General a evoluat 
şi s-a perfecţionat ca structură militară 
de comandă la nivel strategic în 
organica Ministerului Apărării Naţionale, 
cristalizându-şi şi armonizându-şi 
misiunile, atribuţiile şi componentele de 
concepţie, comandă şi execuţie în consens 
cu exigenţele impuse de politica militară 
promovată de statul român şi în raport cu 
marile confruntări militare cărora a trebuit 
să le facă faţă.

Prin întreaga sa existenţă, S.M.G. 
s-a dovedit un factor creator de istorie 
militară. În diferite etape au fost proiectate 
structurile armatei, modul de funcţionare 
şi acţiune ale acestora, au fost gândite 
şi elaborate regulamentele de pregătire 
a efectivelor la pace şi reguli de ducere a 
luptei în situaţii de război.

Caracteristica esenţială a acestui 
eşalon de vârf al Armatei României derivă 
din flexibilitatea şi legătura intrinsecă cu 
fenomenul militar modern şi contemporan, 
fapt care l-a îndrituit să fie anticipativ şi 
receptiv la schimbări, permiţându-i să 
ofere factorilor de decizie politică soluţii 
viabile asupra nevoilor de modernizare a 
armatei naţionale.

De aceea, evoluţia S.M.G. de-a 
lungul ultimelor trei secole reflectă, în 
mare măsură, prefacerile Armatei Române 
în ansamblul său constituind, în acelaşi 
timp, o consecinţă firească a dezvoltării 
societăţii româneşti.

Dacă în perioadele de linişte şi 
pace existente în istoria Europei, S.M.G. 
şi-a concentrat atenţia asupra elaborării 
doctrinei şi a proiectelor de acte normative 
specifice mediului militar, a concepţiei 
de organizare, înzestrare şi instruire a 
armatei, de statuare a regulilor de trecere 
de la starea de pace la cea de război, pe 
timpul conflictelor armate s-a remarcat 
prin arta cu care a condus operaţiile pe 
câmpul de luptă.

Campaniile militare din războiul ruso-
româno-turc, din al doilea război balcanic, 
din Primul şi Al Doilea Război Mondial 
au reprezentat verificarea, în condiţiile 
dramatice ale frontului, a întregii activităţi 
a S.M.G. Experienţa fiecărui conflict armat 
şi cea proprie, de combatant şi aliat, a 
făcut posibilă transpunerea învăţămintelor 
în noi procedee şi tehnici de instruire, 
precum şi adaptarea tacticii şi doctrinei la 
exigenţele războiului modern.

La începutul mileniului III, S.M.G., 
generator şi etalon de competitivitate, a 
împărtăşit satisfacţia unanim exprimată 
de întregul popor a integrării ţării noastre 

ANIVERSAREA ELITEI 
ARMATEI ROMÂNE

în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea 
Europeană, actualul statut de membru 
al structurilor euro-atlantice al României 
conferindu-i un cadru complex de 
manifestare dar şi oportunităţi multiple de 
a face faţă noilor provocări ale mediului de 
securitate internaţional.

În raport cu noile exigenţe ale 
gestionării situaţiilor de criză şi de conflict 
şi cu angajamentele militare asumate de 
România, S.M.G. a gestionat propria-i 
reformă structurală şi a categoriilor de 
forţe armate din subordine, astfel încât, 
la sfârşitul  anului 2009 este în măsură să 
asigure nu numai expertizarea fenomenului 
militar contemporan, ci şi capabilităţi, 
unităţi şi subunităţi de combatanţi, 
precum şi suportul necesar oricărui tip de 
ripostă împotriva provocărilor asimetrice, 
conflictelor armate şi a terorismului, 
oriunde în lume.

Rememorând retrospectiv cei 150 
de ani de activitate, nu putem ignora 
lecţiile perpetue ale Istoriei Neamului 
Românesc, ale cărei cronici abundă în 
fapte de arme şi pilde de eroism săvârşite 
la limita superioară a patriotismului şi a 
sacrificiului suprem de Ostaşul Român, 
de la soldat la general. Este şi motivul 
pentru care istoriografia militară a dedicat 
mii de pagini unor opere de referinţă care 
eternizează gloria, curajul şi spiritul de 
jertfă al militarului român, dar şi lucrări 
speciale care reflectă trecutul S.M.G. 
Printre acestea se numără şi tandemul 
bibliofil realizat, în premieră, de Serviciul 
Istoric al Armatei – „Enciclopedia Armatei 
României” şi „Albumul Armatei României 
1859-2009”, proiect editorial de anvergură, 
care însumează studiile şi eforturile a 
peste 50 de istorici, cercetători, arhivişti şi 
muzeografi militari şi civili, ale căror opere 
au îmbogăţit în mod strălucit istoriografia 
militară românească. 

Sper ca acest fructuos demers 
ştiinţific să constituie o provocare 
pentru detalierea şi reeditarea sa, prin 
valorificarea tezaurului arhivistic militar 
care, coroborat cu studierea aprofundată 
a evoluţiei organismului militar românesc 
în ansamblu, să ofere publicului larg o 
imagine globală asupra Armatei României 
şi Statului Major General, entităţi care au 
pus în operă politica militară a statului 
român şi care, de-a lungul unei istorii 
greu încercate de războaie şi ameninţări 
la adresa securităţii şi identităţii naţionale, 
au constituit garantul independenţei, 
suveranităţii şi afirmării în libertate şi 
democraţie a naţiunii române.
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Şeful Statului Major General, amiralul dr. 
Gheorghe Marin, a efectuat, în perioada 3-8 august, o 
vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la invitaţia 
omologului său, preşedintele Comitetului Întrunit al 
Şefilor Statelor Majore, amiralul Michael Mullen. 
Programul vizitei a cuprins convorbiri oficiale între 
cei doi lideri militari, ocazie cu care au fost abordate 
aspecte ale cooperării militare bilaterale şi în cadrul 
NATO. De asemenea, amiralul dr. Gheorghe Marin 
a vizitat mai multe comandamente şi baze militare 
americane şi a participat la o ceremonie la Cimitirul 
Naţional Arlington din Washington DC. În cadrul 
unei ceremonii, amiralul Michael Mullen i-a înmânat 
omologului său român, din partea preşedintelui 
Statelor Unite ale Americii, Legiunea de Merit în 
grad de Comandor „pentru activitatea merituoasă 
în calitate de şef al Statului Major General” şi pentru 
că, prin tot ce a întreprins, „a permis îmbunătăţirea 
cooperării, înţelegerii şi relaţiilor dintre forţele 
armate ale Statelor Unite şi ale României”. (L.M.)

Şeful Statului Major General, 
amiralul dr. Gheorghe Marin, a participat, 
în perioada 18-20 septembrie, la 
reuniunea informală a Comitetului Militar 
al NATO, la nivelul şefilor statelor majore 
generale (ai apărării) din statele membre, 
ce s-a desfăşurat la Lisabona. În cadrul 
reuniunii, au fost abordate aspecte militare 
privind Noul Concept Strategic al NATO şi 
alegerea noului Director al Statului Major 
Militar Internaţional. Referitor la operaţii, 
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate 
din Europa (SACEUR) a prezentat şefilor 
apărării din ţările membre NATO stadiul 
actual şi perspectiva operaţiilor conduse 
de NATO (ISAF, KFOR, operaţii contra 
pirateriei maritime). Comitetul Militar 
este cea mai înaltă autoritate militară a 
NATO, destinat să asiste şi să consilieze 
organismele de conducere politico-
militare ale Alianţei. El este format din 
şefii statelor majore generale (ai apărării) 
din ţările membre NATO. (C.I.)

Noul an şcolar a început şi în instituţiile 
de învăţământ militar de marină. În data de 14 
septembrie, la Şcoala Militară de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a avut 
loc festivitatea de deschidere a noului an de 
învăţământ 2009-2010. La activitate au participat 
contraamiralul de flotilă dr. Niculae Vâlsan, 
locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul de flotilă dr. Aurel Popa, comandantul 
Comandamentului Flotei, comandanţi de unităţi, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi instituţiilor de 
învăţământ din Constanţa, cadre militare în rezervă 
şi în retragere, rude şi prieteni ai celor care au ales 
să devină maiştri militari. De peste un secol, Şcoala 
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu” formează maiştri militari de marină, 
un corp profesional cu roluri deosebite în structura 
Forţelor Navale. Anul acesta 38 de elevi ai anului II 
îşi continuă pregătirea teoretică şi practică, având 
şi experienţa marşului de instrucţie de la bordul 
Navei Şcoală Mircea, în timp ce 40 de elevi, între 
care patru fete, „au luat startul” în anul I de studii, 
plini de energie, emoţii şi speranţe. (O.B.)

F
ot

o:
 U

S
 D

O
D

www.nato.int

Foto: Ştefan Ciocan

Şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, a 
participat pe 9 august, la ceremonialul 
de predare-primire a comenzii Grupului 
de Cooperare Navală din Marea 
Neagră  BLACKSEAFOR, desfăşurat 
la Varna în Bulgaria. În cadrul acestei 
activităţi Ucraina a predat comanda 
BLACKSEAFOR Bulgariei care, conform 
protocolului de înfiinţare al acestei iniţiative 
regionale, va îndeplini responsabilităţile 
de conducere timp de un an. La 
ceremonial au participat şefii forţelor 
navale din ţările riverane Mării Negre, 
dar şi echipajele navelor participante la 
activarea BLACKSEAFOR, august 2009. 
La activarea august 2009, Forţele Navale 
Române au fost reprezentate de corveta 
Contraamiral Horia Macellariu, navă aflată 
sub comanda căpitan-comandorului Liviu 
Motoc. (M.P.) Foto: Ştefan Ciocan

În perioada 28 septembrie-3 octombrie se 
desfăşoară în poligoanele Cincu, Cârţişoara, Botoşeşti 
Paia, Vărsătura, Capu Midia şi Câmpia Turzii, exerciţiul 
tactic cu trageri de luptă ROUEX 09. Exerciţiul are ca 
scop asigurarea cadrului operaţional pentru evaluarea 
în vederea afirmării structurilor care finalizează 
operaţionalizarea în anul 2009 şi organizarea şi 
executarea unui exerciţiu tactic cu trageri de luptă, 
pentru prezentarea capabilităţilor de luptă şi a facilităţilor 
de instruire. ROUEX 09, la care participă structuri, până 
la nivel batalion, din forţele terestre, aeriene şi navale, 
subordonate Statului Major General, se bazează pe un 
scenariu fictiv al unei campanii incluzând acţiuni militare 
cu întrebuinţarea forţelor într-o operaţie de tip „articol 
5” de apărare colectivă a teritoriului unor state membre 
NATO. Obiectivele principale ale acestui exerciţiu sunt 
afirmarea forţelor destinate NATO care finalizează 
operaţionalizarea în anul 2009, certificate anterior, 
perfecţionarea capacităţii de planificare şi conducere 
a unităţilor pe timpul operaţiei, aplicarea şi confirmarea 
procedurilor de operare conform standardelor şi 
antrenarea participanţilor în planificarea şi desfăşurarea 
unor operaţii întrunite. (M.E.)

Pentru absolvenţii Facultăţii de Marină Militară 
a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, promoţia 
2005-2009, începutul lunii septembrie a reprezentat 
deschiderea cursului de bază pentru ofiţeri la Şcoala 
de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu”. Pentru Forţele Navale este o premieră, 
promoţia de absolvenţi 2005-2009 fiind prima care 
desfăşoară cursul de bază la Şcoala de Aplicaţie. 
Acesta se va desfăşura în perioada 1 septembrie 
2009 - 26 februarie 2010 şi este structurat pe mai 
multe module de specialitate care îmbină teoria cu 
paractica de la bordul navelor. Primul modul, partea 
generală a cursului, este format din elemente de 
legislaţie şi administraţie militară, leadership şi 
pregătire fizică. În modulul al doilea de specialitate, 
se formează şi se perfecţionează deprinderile de 
folosire în luptă a tehnicii de la bordul navelor, iar 
în modulul al treilea se vor desfăşura stagiul la 
comanda plutonului şi stagiul la navă. La sfârşit 
ofiţerii vor susţine două examene cu elemente 
teoretice şi practice şi un proiect de curs. (O.B.) Foto: cpt. Daniel Oaie

Foto: Ştefan Ciocan
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Foto: Olivia Bucioacă

Foto: Bogdan Dinu

Două nave şcoală, aparţinând Forţelor Navale 
din Grecia, Prometheus şi Ykaria au sosit în Portul 
Constanţa, pe data de 16 iulie. Vizita, de patru zile, 
desfăşurată în perioada 16 – 19 iulie, se înscrie în 
voiajul de instrucţie a studenţilor Academiei Navale 
din Grecia, care a început pe 12 iulie pe itinerariul 
Pireu, Constanţa, Novorossisk, Varna şi din nou Pireu, 
urmând ca până pe 2 august, ultima zi a marşului, 
navele să facă escale şi în Italia, Franţa şi Tunisia. Pe 
timpul escalei la Constanţa, prima de altfel din acest 
marş, cei 259 de membrii ai echipajelor, din care 
158 de studenţi ai Academiei Navale din Grecia, au 
efectuat vizite la oficialităţile locale, Comandamentul 
Flotei, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Muzeul 
Marinei Române. La bordul navelor pe lângă studenţii 
Academiei Navale din Grecia, s-au aflat patru cadeţi 
de la Academia Forţelor Aeriene şi Academia Forţelor 
Terestre din Grecia şi doi cadeţi din Statele Unite ale 
Americii. În ultima zi a vizitei la Constanţa, cele două 
nave greceşti împreună cu fregata Regina Maria au 
desfăşurat exerciţii specifice de tip PASSEX, în apele 
teritoriale ale României. (O.B.)

Vânătorul de mine Orion aparţinând Forţelor 
Navale Franceze a efectuat, în perioada 16-20 
iulie, o escală în Portul Constanţa. Pe timpul vizitei 
în ţara noastră, marinarii francezi au desfăşurat 
activităţi în comun cu scafandrii români şi cu 
marinarii din cadrul Divizionului de Nave Minare-
Deminare. De asemenea, programul escalei a mai 
cuprins vizite la Comandamentul Flotei, Centrul 
de Scafandri şi nava Grigore Antipa. Componentă 
a Forţei de Acţiune Navală cu baza la Brest nava 
Orion este al cincilea vânător de mine din clasa 
Tripartite şi a fost lansat la apă pe 6 februarie 1985, 
fiind admis în serviciul activ la 14 februarie 1986. 
Cele mai importante acţiuni la care a participat 
această navă au fost: prezenţa sa în Golful Persic 
şi în Oceanul Indian în perioada noiembrie 1987 
până în ianuarie 1988, precum şi participarea la 
acţiunile de deminare a coastelor Kuweitului din 
iunie 1991. Vânătorul de mine Orion a făcut parte 
din Gruparea Navală NATO Permanentă de Luptă 
Împotriva Minelor (SNMCMG-2) care a participat 
la exerciţiul COOPERATIVE MAKO 06 desfăşurat 
în România în anul 2006. (C.O.)

Între 21 şi 24 iulie distrugătorul american 
USS Stout a făcut o escală de trei zile în Portul 
Constranţa. Chiar în ziua sosirii o delegaţie 
condusă de comandantul navei, căpitan-
comandorul Mark J. Oberley, a efectuat o vizită 
la Comandamentul Flotei. Programul echipajului 
navei a cuprins o serie de exerciţii de vitalitate, 
boarding şi de asistenţă medicală în colaborare 
cu militarii români, vizitarea Şcolii Militare de 
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”, precum şi a obiectivelor turistice din 
municipiul Constanţa. În perioada în care s-a 
aflat în Marea Neagră nava a vizitat două porturi 
din Georgia, precum şi Constanţa şi Varna, iar în 
restul misiunii, care a avut o durată de şase luni, 
a patrulat şi în Marea Mediterană, Egee şi Ionică, 
revenind la Norfolk, portul de ataş, pe data de 
5 septembrie. A fost prima misiune a USS Stout 
după instalarea la bord a sistemului de apărare 
împotriva rachetelor balistice. USS Stout, un 
distrugător din clasa Arleigh Burke, este una din 
cele două nave de pe coasta de est a Statelor 
Unite dotate cu acest sistem. (B.D.)
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Instituţie de pretigiu în domeniul 
învăţământului naval, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân“ a fost sâmbătă 22 august, gazda 
întâlnirii a două promoţii de absolvenţi. Astfel, au 
rememorat anii studenţiei, absolvenţii promoţiilor 
1979 a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, 
Facultatea de Marină Civilă şi absolvenţii 
promoţiei 1974 ai Facultăţii de Marină Militară 
din aceeaşi instituţie, mulţi dintre ei ocupând în 
prezent funcţii înalte în instituţii ale administraţiei 
centrale sau locale, în firme civile sau la bordul 
navelor. Gazdele activităţilor au fost viceamiralul 
(rtg) Ilie Ştefan, fost comandant al Institutului de 
Marină „Mircea cel Bătrân”, în acea perioadă şi 
comandorul Dan Hăulică, actualul comandant al 
instituţiei. După strigarea catalogului, absolvenţii 
şi-au depănat realizările ultimilor cinci ani, dar şi 
amintirile anilor studenţiei. Nu au fost uitaţi nici 
colegii şi profesorii pe care i-au avut în Institutul 
de Marină şi care au plecat poate prea devreme la 
ceruri, în memoria cărora a fost ţinut un moment 
de reculegere. Împliniţi profesional, absolvenţii 
promoţiilor Institutului de marină „Mircea cel 
Bătrân“ au avut cuvinte de laudă la adresa 
instituţiei care i-a format, stabilindu-şi următoarea 
întâlnire peste cinci ani. (M.E.)

În prima zi a lunii iulie pe lacul Situghiol la 
Centrul de Pregătire Practică şi Sport al Universităţii 
Maritime Constanţa s-a desfăşurat ediţia a patra a 
Regatei Universităţilor din Constanţa. Organizată de 
Universitatea Maritimă din Constanţa, la competiţie 
au participat loturi de la instituţia amintită, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” şi Universitatea „Ovidius”. 
Probele de concurs au fost canoe 10 plus unu pe 
distanţă de 1000 de metri şi yachting – clasa Ypton 22. 
Academia Navală a participat doar la proba de canoe 
cu două loturi de studenţi din anul trei de la Facultatea 
de Marină Militară, ocupând la sfârşitul cursei locurile 
doi şi trei, locul unu fiind adjudecat de către lotul 
Universităţii Maritime Constanţa. Deşi au condus toată 
cursa, marinarii militari au cedat pe final, condiţia fizică 
mai bună a lotului Universităţii Maritime spunându-
şi cuvântul. Cei 22 de studenţi marinari s-au antrenat 
doar două săptămâni pentru această competiţie la 
Staţiunea de pregătire marinărească de la Palazu sub 
conducerea lectorului univ.dr. Naie Oprişan, antrenor 
de sporturi nautice şi nataţie. (B.D.)

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a 
fost, la sfârşitul lunii septembrie, gazda întâlnirii 
promoţiei 1984 a Facultăţii de Marină Militară, 
cu ocazia aniversării a 25 de ani de la absolvire. 
În deschidere comandorul Alexandru Mîrşu, 
locţiitorul comandantului Comandamentului Flotei, 
absolvent al promoţiei, a dat citire mesajului şefului 
Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul 
Dorin Dănilă. După strigarea catalogului, 
„sarcină” care i-a revenit comandorului dr. Marian 
Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, 
absolvenţii şi-au prezentat realizările ultimilor 
cinci ani, au vorbit despre evoluţia în carieră, 
viaţa profesională şi personală cu împlinirile 
şi nereuşitele ei şi au rememorat cu nostalgie 
momente deosebite petrecute în anii studenţiei. 
Chiar dacă ultima reuniune a promoţiei a avut loc 
în urmă cu cinci ani, pentru unii dintre absolvenţi a 
fost prima întâlnire după 25 de ani. (O.B.)
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Foto: Olivia Bucioacă
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Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Ştefan CIOCAN

Cooperare         Cooperare         
              regional\regional\

Corveta Contraamiral Horia 
Macellariu a plecat, pe 4 august, 
din Portul militar Mangalia pentru a 
participa, în perioada 4 – 27 august, 
la activarea Grupului de Cooperare 
Navală BLACKSEAFOR. Alături de 
nava românească, la această activare 
au participat fregata Barbaros din 

lala  o nou\ activare BLACKSEAFORo nou\ activare BLACKSEAFOR
Corveta „Contraamiral Horia Macellariu“ Corveta „Contraamiral Horia Macellariu“ 

Turcia, nava Sokhumi din Georgia, nava 
de comandament Slavutich din Ucraina, 
nava de debarcare a desantului Kunikov, 
Federaţia Rusă şi corveta Smeli din 
Bulgaria. Nu este prima dată când 
corveta Contraamiral Horia Macellariu 
participă la activarea Grupului de 
Cooperare Navală BLACKSEAFOR, 
echipajul având deja experienţa a 
numeroase misiuni. „Echipajul este pe 
deplin pregătit. În ultimele săptămâni 

s-au făcut evaluări de către Statul Major 
al Forţelor Navale şi Flotă şi suntem 
pregătiţi pentru îndeplinirea acestei 
misiuni”, ne declara la plecare căpitan-
comandorul Liviu Motoc, comandantul 
navei. Pe timpul misiunii, corveta 
românească, a desfăşurat exerciţii 
de luptă contra minelor, căutare şi 
salvare pe mare, asistenţă umanitară 
şi protecţia mediului. De asemenea, 
programul activării a cuprins şi vizite în 
porturile Varna, Bulgaria, Sevastopol, 
Ucraina şi Novorosiisk, Federaţia Rusă, 
în scopul întăririi încrederii şi bunei 
înţelegeri între statele participante. 

În prima escală a grupării, la 
Varna, în Bulgaria, pe data de 9 
august, a avut loc ceremonialul de 
predare-primire a comenzii Grupului de 
Cooperare Navală din Marea Neagră,  
BLACKSEAFOR. Astfel, Ucraina a 
predat comanda BLACKSEAFOR, 
Bulgariei care, conform protocolului 
de înfiinţare al acestei iniţiative 
regionale, va îndeplini responsabilităţile 
de conducere timp de un an. La 
ceremonial a participat contraamiralul 
Dorin Dănilă, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, alături de şefii forţelor 
navale din ţările riverane Mării Negre, 
şi echipajele navelor participante la 
activarea BLACKSEAFOR, august 

2009. Contraamiralul Dorin Dănilă, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale: „Acest 
moment este important pentru fiecare 
din naţiunile care preiau comanda 
BLACKSEAFOR. Firesc şi normal 
conform acordului în momentul de faţă 
Bulgaria asigură timp de un an comanda 
Grupării BLACKSEAFOR. În primul 
rând, mi-a făcut o plăcere deosebită să 
mă reîntorc pe nava cu care am navigat 
sau am participat la misiunile din Marea 
Neagră, inclusiv BLACKSEAFOR, şi o 
găsesc într-o stare, din punct de vedere 
al aspectului marinăresc, bună, spre 
foarte bună chiar, comparativ cu ceea 
ce am mai văzut şi în acelaşi timp cu 
echipaj mult întinerit.”

Corveta Contraamiral Horia 
Macellariu, comandată de căpitan-
comandorul Liviu Motoc a sosit în 
Portul militar Mangalia pe 27 august, 
după o misiune de trei săptămâni, 
încheind cu succes prima fază a celei 
de-a noua activări BLACKSEAFOR. 
Căpitan-comandorul Liviu Motoc: 
„Misiunea s-a desfăşurat cu succes, 
nu au fost probleme tehnice şi nici 
probleme de echipaj. La această 
misiune BLACKSEAFOR m-am reîntâlnit 
cu cinci comandanţi de navă şi ne-
am împărtăşit din nou experienţa. 
Am desfăşurat exerciţii de la uşor 
la complex, exerciţii de comunicaţii, 
exerciţii de apărare contra minelor, 

împotriva navelor de suprafaţă şi a 
aviaţiei. Real am executat o misiune de 
căutare şi salvare în zona Ucrainei.” 

La finalul misiunii, comandorul 
Alexandru Mîrşu, locţiitorul comandantului 
Comandamentului Flotei a formulat 
câteva concluzii cu privire la participarea 
Forţelor Navale la activarea Grupului 
de Cooperare Navală în Marea 
Neagră, BLACKSEAFOR: „Echipajul şi 
nava şi-au îndeplinit cu brio misiunile 
pe care le-au avut în cadrul activării 
BLACKSEAFOR de anul acesta. Au 

desfăşurat atât exerciţii prinse în planul 
de activităţi cât şi o acţiune reală de 
căutare şi salvare pe mare, fapt care 
ne determină să tragem concluzia că 
echipajul este pregătit şi poate să-şi 
îndeplinească misiunile cu succes. 
Echipajul are un foarte bun nivel 
moral, aceasta şi datorită faptului că 
şi-au îndeplinit toate misiunile puse 
în sarcină. De asemenea, faptul că 
şi-au dovedit utilitatea prin această 
acţiune reală a contribuit foarte mult 
la satisfacţia şi motivaţia pe viitor a 
echipajului.”

Plecarea corvetei Contraamiral Horia Macellariu din Portul militar Mangalia pentru a participa 
la activarea Grupului de Cooperare Navală BLACKSEAFOR.

Ceremonialul de predare-primire a comenzii Grupului de Cooperare Navală din Marea Neagră,  BLACKSEAFOR, la Varna, în Bulgaria.

Contraamiralul Dorin Dănilă, şeful Statului Major al Forţelor Navale, în timpul ceremonialului 
de predare-primire a comenzii BLACKSEAFOR.
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Instruc]ieInstruc]ie

O nouă serie de soldaţi voluntari din Forţele Navale şi-a 
început perioada de pregătire. Luni, 28 septembrie, la Şcoala 
de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” 
a avut loc festivitatea de deschidere a programului de pregătire 
a soldaţilor voluntari, seria septembrie 2009. 146 de soldaţi 
voluntari, între care 12 fete vor urma, pe o perioadă de trei luni, un 
program intens de instruire, structurat în două etape: instruirea 
individuală de bază şi instruirea individuală de specialitate. Dintre 
aceştia 16 soldaţi voluntari vor urma doar a doua etapă, cea a 
instruirii individuale de specialitate, întrucât au stagiul militar 
satisfăcut. Este, de altfel, pentru prima dată când la Şcoala 
de Aplicaţie se pregătesc serii de soldaţi voluntari cu stagiul 
militar satisfăcut. Sfârşitul lunii septembrie a reprezentat pentru 
soldaţii voluntari şi începutul programului de instruire în teren, în 
vederea formării deprinderilor individuale necesare ducerii luptei 
şi mânuirii armamentului din dotare. (O.B.) 

Luni, 14 septembrie la Centrul 
de Instruire Simulare şi Evaluare al 
Forţelor Navale a debutat exerciţiul 
Litoral 09, ocazie cu care a fost prezent 
locţiitorul Şefului Statului Major al 
Forţelor Navale contraamiralul de 
flotilă dr. Niculae Vâlsan. Activităţile 
au început cu o scurtă prezentare 
a rolului şi importanţei acestui tip 
de pregătire pentru Forţele Navale 
şi a continuat cu o discuţie între 
contraamiralul de flotilă dr. Niculae 
Vâlsan şi factorii implicaţi în exerciţiu. 
Data de 16 septembrie a reprezentat 
Ziua Distinşilor Vizitatori, activitate 
la care au participat reprezentanţi ai 
tuturor categoriilor de forţe având ca 
scop principal schimbul de experienţă. 
Mai multe detalii despre importanţa, 
obiectivele, dar şi participanţii la acest 
exerciţiu am aflat de la comandorul 
Virgil Asofie, directorul exerciţiului: 
„În Forţele Navale Române a avut loc 

Exerci]iul de comandament pe hart\ Exerci]iul de comandament pe hart\ 

LITORAL 09LITORAL 09
exerciţiul de comandament pe hartă 
Litoral 09, fiind cel mai important 
exerciţiu de comandament din acest 
an, iar ca obiective principale au fost 
aplicarea şi evaluarea concepţiei 
de conducere, comandă şi control, 
perfecţionarea  capacităţii 
comandamentelor privind 
planificarea şi desfăşurarea 
acţiunilor la nivel tactic 
conform doctrinelor NATO, 
aplicarea procedurilor 
NATO specifice planificării 
şi conducerii exerciţiilor, 
verificarea sistemului de 
comunicaţii şi informatică 
verificarea capacităţii  de 
acţiune specifice reacţiei 
imediate şi ridicării 
capacităţii operaţionale 
a forţelor. La acest 
exerciţiu au participat 
toate comenzile unităţilor 
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Foto: Olivia Bucioacă

şi marilor unităţi din Forţele Navale 
cu excepţia Şcolii de Maiştri Militari 
de Marină. Importanţa deosebită a 
acestui exerciţiu derivă din modul de 
organizare, planificare şi conducere 
desfăşurat de Componenta Ope-
raţională Navală care a inclus prin-
cipalele elemente ale unei operaţii 
navale în derularea ei pe un scenariu 
fictiv care presupune treceri ale 
sistemelor din responsabilitatea 
noastră de la starea de tensiune prin 
trepte graduale, la starea de criză 
până la conflict armat, cu o gamă 
largă de operaţii navale. Am realizat, 
pentru prima dată, un antrenament 
complex de verificare a capabilităţilor 
noastre de conducere pe linie 
operaţională şi pe linie de sprijin 
operaţional.Practic, tot acest efort 
de conducere s-a materializat în timp 
real printr-o simulare reală la Centrul 
de Instruire Simulare şi Evaluare 
al Forţelor Navale.” Exerciţiul s-a 
încheiat vineri, 18 septembrie, dar 
aprecierile referitoare la această 
activitate rămân în dezbaterea 
eşaloanelor superioare. (C.O.)
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După şase ani de misiuni în Irak, la 
29 iulie 2009, Ministerul Apărării Naţionale 
a organizat în Piaţa Arcul de Triumf din 
Bucureşti, o ceremonie militară cu prilejul 
încheierii misiunii Armatei României în Irak, 
cea mai complexă şi importantă operaţie 
militară, în afara teritoriului naţional, după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Peste 8400 de 
militari români care şi-au pus viaţa în slujba 
drapelului naţional în teatrul de operaţii 
din Irak s-au confruntat cu dificultăţile unei 
clime ostile şi au evoluat deseori într-un 
mediu periculos. Chiar dacă nu au acţionat 
propriu-zis în Irak, Forţele Navale au avut 
reprezentanţi în acest teatru de operaţii, un 
rol important în repatrierea tehnicii folosite 
în acea zonă având-o nava şcoală şi de 
transport Albatros.

Astfel, nava şcoală şi de transport 
Albatros aparţinând Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” a acostat duminică 16 
august la dana 44 a Portului Constanţa, 
după o nouă misiune de transport strategic, 
executată cu succes. Nava a transportat 
tehnică militară repatriată din teatrul de 
operaţii din Irak, mijloace tehnice, containere 
cu materiale şi piese de schimb. După 
descărcarea echipamentelor nava a revenit 
în dana 0 a Portului Constanţa, la locul de 
acostare permanent.

La bordul navei s-au regăsit peste 120 
de mijloace tehnice, containere cu materiale 
şi piese de schimb. Pentru efectuarea 

Misiune îndeplinit\ pentru Misiune îndeplinit\ pentru 

ALBATROSALBATROS
acestei misiuni, nava Albatros a părăsit 
Portul Constanţa, la 26 iunie, iar portul de 
îmbarcare a tehnicii, Shuaybah (Kuweit), la 
23 iulie.

Căpitan-comandorul Marius Ştefan, 
comandantul NST Albatros: „A fost o misiune 
de repatriere a tehnicii militare din teatrul de 
operaţii din Irak. După cum ştiţi, România 
şi-a încheiat cu succes misiunea în Irak şi 
tehnica a fost repatriată cu nava «Albatros». 
A fost a doua misiune pe care am îndeplinit-o 
pentru tehnica din Irak. În comparaţie cu 
prima misiune, a fost mai greu, deoarece 
condiţiile de navigaţie au fost mai rele, pentru 
că am prins şi la dus şi la întors musonul de 
vară în plină forţă – vânt SW forţa 7-8, marea 
gradul 5-6, curent la întoarcere potrivnic 
de 4 Nd. În afară de acest lucru, în zona 

golfului Aden, cu toate că se navigă pe un 
coridor recomandat, în convoi, cu o protecţie 
militară de la distanţă, nu este o zonă sigură. 
Şi acum, la ducere, o navă a fost capturată 
în apropierea noastră. A trebuit o vigilenţă 
sporită şi în perioada tranzitării acelei 
zone echipajul a trăit un stres suplimentar. 
Sunt foarte mulţumit de modul în care s-a 
desfăşurat activitatea la bord, cu toţii membrii 
echipajului au răspuns solicitărilor acestei noi 
misiuni. Am avut solicitudine din partea lor şi 
s-au comportat admirabil. În acest moment 
de final fericit aş dori să mulţumesc tuturor 
celor care ne-au ajutat atât din punct de 
vedere tehnic cât şi logistic, Statului Major 
General, Statului Major al Forţelor Navale, 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi 
tuturor celor care într-un fel sau altul s-au 
preocupat pentru îndeplinirea în bune condiţii 
a misiunii «NST Albatros».”

Ziua Marinei a fost sărbătorită şi la 
bordul NSt Albatros, aflată în acest an în 
drum spre casă. Căpitan-comandorul Marius 
Ştefan: „Cu toate că acum în stâmtoarea 
Bosfor s-au terminat lucrările la tunelul 
submarin, programarea este foarte strictă la 
traversare, şi noi am stat 24 de ore, astfel că 
Ziua Marinei ne-a găsit în marş spre Portul 
Constanţa, unde am ajuns în dimineaţa zilei 
de 16 august.” 

Pentru echipajul navei şcoală 
şi de transport Albatros, transportul 
echipamentelor din portul Shuaybah 
(Kuweit) în Portul Constanţa a 
reprezentat încă o misiune reuşită. 

Text: cpt. ing. Mihai EGOROV

Foto: Ştegan Ciocan
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Implicarea tinerilor ofiţeri în rezolvarea situaţiilor tactice în cadrul exerciţiului LITORAL 09

Căpitan-comandorul Marian Ştefan, 
comandantul NSSL Albatros.

O nou\ serie de solda]i voluntari O nou\ serie de solda]i voluntari 
pentru For]ele Navalepentru For]ele Navale
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Autoritatea Navală Română a 
organizat, la Constanţa, în perioada 
25-27 august, exerciţiul regional 
operaţional RODELTA 2009. 
Acţiunea a constat în organizarea 
unui exerciţiu complex de răspuns 
în cazul unei poluări marine majore 
cu hidrocarburi şi de căutare - 
salvare, de tip DELTA, cu implicarea 
tuturor instituţiilor care au atribuţii în 
domeniu, în Bazinul Mării Negre. La 
activităţi au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Mediului, ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, ai 
Ministerului Apărării Naţionale, 
ai Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, ai Inspectoratului 
General al Poliţiei Române şi 
cel pentru Situaţii de Urgenţă, 
dar şi observatori de la Comisia 
Europeană, reprezentanţi ai Orga-
nizaţiei Maritime Internaţionale 
(IMO), ai Agenţiei Europene de 
Sigurantă Maritimă (EMSA) şi ai 
ţărilor riverane Mării Negre. Exerciţiul 
s-a desfăşurat în cadrul Acordului 
de Cooperare la Marea Neagră, sub 
egida Secretariatului Permanent 
al Comisiei Mării Negre şi a 
Organizaţiei Maritime Internaţionale 
prin Departamentul de Cooperare 
pentru zona de Est a Europei. 

For]ele Navale Române au fost implicate în cel mai mare exerci]iu For]ele Navale Române au fost implicate în cel mai mare exerci]iu 
de c\utare-salvare pe mare şi poluare marin\ al anuluide c\utare-salvare pe mare şi poluare marin\ al anului

RMSIS GROZAVUL
la RODELTA 2009

Text şi foto: Bogdan DINU Scopul acestui exerciţiu a constat 
în verificarea viabilităţii planului de 
cooperare interministerial pe 2009, 
privind intervenţia unitară, în situaţii 
de urgenţă, pentru căutarea şi 
salvarea de vieţi omeneşti în zona 
de litoral şi pe mare. S-a urmărit 
de asemenea probarea planului 
naţional de pregătire - răspuns şi 
cooperare în caz de poluare marină 
cu hidrocarburi şi a planului regional 
de cooperare pentru combaterea 
poluării cu hidrocarburi la Marea 
Neagră (Black Sea Contingency Plan). 
Obiectivele principale ale exerciţiului 
au fost evaluarea capacităţii de 
răspuns a structurilor implicate în 
conducerea, organizarea, coor-
donarea şi desfăşurarea activităţilor 
de căutare-salvare a vieţilor omeneşti 
pe mare şi asigurarea funcţiilor 
de sprijin şi misiunilor asociate 
acestora, dar şi verificarea modului 
de anunţare, alertare şi intervenţie 
a structurilor cu atribuţii în domeniul 
poluării cu hidrocarburi pe mare şi în 
zona de litoral. 

Acţiunea propriu-zisă s-a 
desfăşurat pe 26 august, atât pe 
mare, cât şi pe uscat şi în spaţiul 
aerian, în zona Portului Midia, 
fiind găzduit de Grupul Rompetrol. 
Conform scenariului, nava Utopia, 
aflată sub operaţiuni de descărcare 

în Terminalul Maritim Midia la 14 mile 
de Portul Constanţa, a fost lovită de 
nava Ovidius. În urma impactului, mai 
mulţi marinari au căzut peste bord, 
iar alţii au fost grav răniţi Din cauza 
coliziunii s-a produs o deversare 
majoră, de circa 5.000 de tone de 
produse petroliere. În operaţiuni au 
fost implicate autorităţi şi companii 
din ţară şi străinătate, inclusiv din 
Georgia şi Turcia,  în total un număr 
de 10 nave, 7 ambarcaţiuni, 4 
elicoptere, 2 avioane şi echipamente 
pentru depoluare. Forţele Navale 
Române au participat la exerciţiu 
cu remorcherul maritim salvator 
şi intervenţie cu scafandri RMSIS 
Grozavul, care a îndeplinit şi rolul de 
centru de comandă de la faţa locului. 
Noi ne-am aflat la bordul RMSIS 
Grozavul de unde am încercat să 
ne facem o imagine de ansamblu 
a exerciţiului care nu a durat mai 
mult de 90 de minute. Locotenent-
comandorul Daniel Roşca, coman-
dantul RMSIS Grozavul: „Cel puţin 
pentru mine a fost o noutate, nu 
am mai fost implicat în exerciţii de 
genul acesta dar prin dotarea navei 
şi buna pregătire a echipajului, 
activităţile s-au desfăşurat foarte 
bine, comunicaţiile au funcţionat 
bine şi am putut duce la bun sfârşit 
misiunea pe care am avut-o în cadrul 

exerciţiului, aceea de a organiza şi 
conduce forţele implicate în salvarea 
şi căutarea pe mare.”

Noi am încercat, din RHIB-ul 
bordului, să ne facem o idee despre 
exerciţiu, lucru destul de dificil având 
în vedere zona destul de mare în care 

s-au jucat secvenţele scenariului 
şi ţinând cont şi de faptul că pe noi 
ne interesa participarea RMSIS 
Grozavul şi mai puţin exerciţiul în 
ansamblu. Oricum, am fost mai 
norocoşi decât colegii din presa civilă, 
ţinuţi într-un „ţarc” la Midia şi care nu 

au putut urmări nimic din ceea ce s-a 
întâmplat pe mare. Nefiind la primul 
exerciţiu şi chiar misiune de acest tip 
nava noastră nu s-a confruntat cu nici 
o problemă pe timpul scenariului, de 
la primirea semnalului, deplasarea 
la faţa locului, evaluarea, salvarea 
oamenilor căzuţi în mare, acordarea 
ajutorului medical la bord sau - cea 
mai spectaculoasă – simularea 
stingerii incendiului. „Din punctul meu 
de vedere exerciţiul nu a prezentat 
un grad ridicat de dificultate, toate 
activităţile s-au desfăşurat în 
condiţii foarte bune echipajul navei 
fiind pregătit în ceea ce priveşte 
misiunile de salvare-căutare pe 
mare. Misiunea a decurs perfect, 
toate activităţile au fost îndeplinite în 
barem şi cu calificative foarte bune,” a 
concluzionat locotenent-comandorul 
Daniel Roşca, comandantul RMSIS 
Grozavul. 

În lunile rămase până la sfârşitul 
anului echipajul RMSIS Grozavul îşi 
va continua pregătirea deoarece 
urmează să intre într-o perioadă de 
evaluare şi pregătire în comun cu 
personalul de la Centrul de Instruire 
şi Simulare al Forţelor Navale.

Puntea de comandă a RMSIS Grozavul în timpul desfăşurării exerciţiului. În prim plan locotenent-comandorul Daniel Roşca, comandantul navei.

RMSIS Grozavul surprins în timpul exerciţiului de stingere a incendiului.
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Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Ştefan CIOCAN

Pregătirea fizică, o prioritate pentru 
cadrele militare din Forţele Navale? Poate 
mai mult decât atât o necesitate. Ne-am 
propus în paginile care urmează să vă 
prezentăm un material despre pregătirea 
fizică a militarilor din Forţele Navale. De 
fapt, ceea ce veţi citi nu reprezintă decât 
o parte din pregătirea fizică a militarilor şi 
anume înotul la bazinul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”. Prioritare rămân într-
adevăr activităţile specifice, antrenamente, 
aplicaţii, trageri, însă şi pregătirea fizică la 
bazin, ocupă un loc important, pentru că 
înainte de toate sănătatea este prioritară, 
iar o condiţie fizică bună, alături de alte 
calităţi pe care trebuie să le aibă un militar, 
poate asigura succesul unei misiuni. Ne-am 
propus să vă relatăm în cele ce urmează 
câteva opinii ale militarilor, intervievaţi în 
timpul orelor planificate pentru pregătirea 
fizică la bazin. În ce constă pregătirea, 
câte ore sunt alocate pe lună, dacă sunt 
suficiente şi dacă reuşesc militarii să 
respecte planificarea acestor ore, veţi afla 
din materialul care urmează. 

Ne-am obişnuit să ne întâlnim 
cu infanteriştii marini în poligonul de la 
Babadag, la trageri, la ceremonialul de 
repatriere a detaşamentelor ROFND XVI 
şi XVII din teatrul de operaţii Kosovo, unde 

PREG|TIREA FIZIC| PREG|TIREA FIZIC| 
ÎN FOR}ELE NAVALEÎN FOR}ELE NAVALE

au desfăşurat o misiune în sprijinul păcii. 
De data aceasta i-am revăzut într-un cadru 
mai puţin obişnuit, la bazinul Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” în timpul orelor 
de pregătire fizică la bazin. Sublocotenent 
Ionuţ Alexe, Batalionul Infanterie Marină 
de la Babadag: „Este o zi mai specială. 
O dată pe lună, timp de două ore, fiecare 
companie vine la bazinul academiei 
navale în ceea ce priveşte instrucţia 
marinărească. Am avut în program exerciţii 
de înot, exerciţii de salvare în caz de înec, 
deprinderile militarilor în ceea ce priveşte 
apneea statică şi dinamică. Este un fel de 
recreere a militarilor după atâtea zile de 
stat în soare şi instrucţie pe câmpuri. O zi 
bine venită pentru militarii noştri.” 

Pe parcursul celor câteva zile în 
care am încercat să facem o radiografie 
a ceea ce înseamnă pregătirea fizică la 
bazinul academiei navale, am asistat şi 
la exerciţiile pe care militarii obişnuiesc 
să le desfăşoare. Locotenent-comandorul 
Casian Rogers, comandantul navei 
hidrografice maritime Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu: „Pregătirea fizică 
la bazin constă în câteva exerciţii de 
încălzire pentru prevenirea accidentelor 
musculare, înot, sărituri de la trambulină 
sub conducerea instructorului şi exerciţii 
de urcare în pluta de salvare.” Căpitanul 
Lucian Scipanov, comandantul Grupului 
de Nave Sprijin, din cadrul Batalionului 

Infanterie Marină de la Babadag, dislocat 
la Tulcea: „Am încheiat un ciclu de 
pregătire de şase luni, unde am avut două 
grupe de pregătire, o grupă de avansaţi şi 
una de începători. Cei avansaţi au predat 
ştafeta celor care vin din urma noastră şi 
ne vor lua locul în lupta cu apa, în lupta 
pentru viaţă de la bordul navei. Pentru 
noi este şi o distracţie, dar şi o pregătire 
continuă prin care vrem să ne desăvârşim 
aptitudinile de înotători, rezistenţa fizică 
şi psihică.” Comandorul Aurel Puichiliţă, 
locţiitorul şefului de stat major la Centrul de 
Scafandri: „Pregătirea constă în principal 
în formarea deprinderilor de înot, pentru 
că nu toate cadrele militare au o pregătire 
deosebită, în afară de scafandri care prin 
meserie fac acest lucru, şi deprinderi în 
apnee, în a rezista sub apă fără a respira, 

bineînţeles în limite normale.” În planul cu 
principalele activităţi, există câteva ore 
alocate pregătirii fizice la bazin, numărul 
acestora fiind mai mare sau mai mic 
în funcţie de specificul fiecărei unităţi. 
Comandorul Aurel Puichiliţă: „Atât Centrul 
de Scafandri, cât şi unitatea subordonată 
Divizionul Nave Scafandri, au planificate 
două activităţi de pregătire pe săptămână, 
deci opt activităţi de pregătire pe lună la 
bazin, a câte două ore fiecare şedinţă. 
Nu toţi putem veni pentru că totuşi spaţiul 
este limitat şi în bazin, în schimb încercăm 
să rotim acele cadre care nu au fost de 
fiecare dată, astfel încât, să beneficieze 
măcar de jumătate din orele planificate.” 
Căpitanul Lucian Scipanov: „În fiecare lună 
avem planificată o zi de pregătire, aceasta 
incluzând şi transportul de la Tulcea la 
Constanţa. În medie cam două ore pe lună, 
încercând să acoperim cu întreg personalul 
această pregătire, datorită şi costurilor 
pe care le avem. Încercăm să facem o 
optimizare a costurilor şi a performanţelor 
pe care trebuie să le obţinem în două ore de 
pregătire.” Locotenent-comandorul Casian 
Rogers: „La bazinul academiei avem două 
ore planificate lunar. În cazul în care aceste 
ore nu sunt suficiente sau au existat militari 
care nu au putut veni, pentru pregătirea fizică 
la bazin mai avem posibilitatea să venim 
odată cu Direcţia Hidrografică Maritimă în 
orele planificate unităţii.” Bucuroiu Mihaela, 
Centrul de Informatică: „Venim la bazin de 
două ori pe săptămână, pentru că în primul 
rând face bine sănătăţii. Este un prilej de 
a ne menţine în formă şi cred că ar fi bine 
ca toate femeile să participe la această 
activitate.” 

Deşi fiecare zi de instrucţie reprezintă 
un test pentru militari, totuşi trimestrial 
sunt supuşi unor testării fizice şi medicale. 
Reuşesc aceştia să treacă de baremul 
impus la fiecare testare fizică, au fost 
declaraţi apţi din punct de vedere medical 
pentru a-şi desfăşura pregătirea fizică la 
bazin? Am încercat să aflăm răspunsul 
direct de la interlocutorii noştri, militarii 
din unităţile Forţelor Navale. Comandorul 
Aurel Puichiliţă: „Ca în orice unitate, poate 
mai puţin la noi, sunt ceva probleme cu 
greutatea în principal şi aici încercăm să 
corectăm problema. Şi pentru că nu ne 

permitem să facem ore suplimentare, 
aceştia beneficiază de un program 
deosebit în ceea ce priveşte alimentaţia 
sub îndrumarea medicului şi efortul fizic 
pe care trebuie să îl desfăşoare. Alte 
probleme medicale deosebite nu sunt.” 
Sublocotenentul Ionuţ Alexe: „Testarea 
fizică se dă trimestrial. Fiecare companie 
execută verificarea fizică a militarilor, după 
care urmează, pentru a merge la bazin, 
o verificare medicală. Aceasta se face de 
regulă cu o zi înainte de a merge la bazin. 
Militarii au fost declaraţi apţi, au fost trecuţi 
pe fişă, au primit avizul medicului şi iată-ne 
aici.” Plutonier Virgil Cojocaru, infanterist 
marin: „Nu au fost probleme la testările 
fizice şi medicale, batalionul nostru este 
încadrat cu personal tânăr şi acest lucru 
reprezintă un mare avantaj.” „Locotenent-
comandorul Casian Rogers: „Am făcut 
vizita medicală şi nu au fost probleme.”

Nu toate cadrele militare ştiu să 
înoate, astfel că fiecare activitate de 
pregătire la bazin este supervizată de un 
instructor specializat şi bineînţeles de un 
cadru medical pentru acordarea primului 
ajutor. Tehnicile de înot se deprind sub 
îndrumarea instructorului, pentru cei care 
într-adevăr nu au deprinderi formate. 
Instructoii sunt în principal scafandri, 
pregătiţi dintre cei mai buni înotători, iar 
unul dintre aceştia este maistrul militar 
Octavian Plopeanu, specialist IV motoare 
termice la submarinul Delfinul: „Am făcut 
sport, sunt şi scafandru brevetat. Am fost 
unul dintre norocoşii care a participat la 
un curs la Bucureşti, la Centrul Militar de 
Pregătire al Armatei, Clubul sportiv Steaua. 
Prin paşi mărunţi, dar siguri, se poate 
învăţa înotul chiar şi la o vârstă înaintată. 
Exerciţiile sunt continue, necesită un efort 
fizic susţinut, durata fiind de două ore, iar 
într-o oră la bazin un om poate fi extenuat. 

Pregătirea trebuie făcută treptat, având în 
vedere dezvoltarea unor calităţi motrice 
necesare pentru a desfăşura diverse 
exerciţii, ţinând cont de vârsta celor care 
participă la pregătirea sportivă şi de 
pregătirea pe care aceştia au acumulat-o 
de-a lungul timpului.”

Am fost interesaţi să aflăm în ce 
măsură îşi găsesc utilitatea aceste ore de 
pregătire fizică la bazin. Dacă într-adevăr, 
după misiuni naţionale şi internaţionale, 
antrenamente şi alte activităţi specifice 
militarilor din Forţele Navale, pregătirea 
fizică la bazin este necesară. Locotenent-
comandorul Casian Rogers: „Înotul este un 
sport care solicită foarte mult musculatura, 
iar aceste ore la bazin sunt bine venite 
pentru menţinerea condiţiei fizice a 
membrilor echipajului.” Comandorul Aurel 
Puichiliţă: „Militarii sunt foarte mulţumiţi. 
Noi ne bucurăm că putem beneficia de 
această oportunitate şi, în special, pe timpul 
iernii când alte soluţii nu se întrevăd. Ne 
bucură faptul că avem asigurate condiţii, 
multe culoare, având în vedere că avem 
şi cursuri de scafandri.” Căpitanul Florin 
Zainea, locţiitor tehnic logistică la Batalionul 
Stat Major şi Deservire: „Consider că orice 
fel de pregătire fizică este folositoare, în 
special cea de la bazin pentru că înotul 
este cel mai complex sport şi ajută atât 
la dezvoltarea fizică, a musculaturii, cât şi 
la rezistenţă.” Mm IV Octavian Plopeanu: 
„Asigură coeziunea grupului, ţinând cont 
că suntem în armată şi trebuie să fim o 
echipă. Prin practicarea diverselor jocuri la 
bazin putem realiza o coeziune a grupului, 
o echipă cât mai strânsă, astfel încât, să 
ne bazăm unul pe celălalt, să destindem 
atmosfera, să ne relaxăm după o perioadă 
de pregătire, pentru că submarinul are 
condiţii speciale de lucru şi chiar sunt 
foarte utile aceste ore la bazin.”
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Aspect de la ceremonialul de sosire a Navei Şcoală Mircea din marşul de instrucţie şi reprezentare 2009
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- Domnule amiral, cum a 
evoluat Statul Major General 
în cei 150 de ani de existenţă 
şi care au fost momentele de 
răscruce din această perioadă?

- Înfiinţarea Statului Major 
General la 12 noiembrie 1859 a 
reprezentat un moment esenţial 
al modernizării sistemului militar 
naţional şi al ridicării capacităţii 
de apărare a ţării. Statul Major 
General a fost factorul generator 
al schimbărilor profunde pe care 
le-a parcurs organismul militar 
românesc de la crearea statului 
român modern până astăzi.

Privind retrospectiv, sunt 
câteva momente de răscruce 
în evoluţia armatei şi a Statului 
Major General. Astfel, în timpul 
Războiului de Independenţă, 
s-a constituit pentru prima dată 
Marele Cartier General pentru 
conducerea acţiunilor militare la 
război, reprezentând afirmarea 
capacităţii de concepţie şi conducere a Armatei României. 

Participarea la Primul Război Mondial, rezultatele păcii 
de la Paris şi noua fizionomie a continentului european, inclusiv 
harta reîntregită a României, au determinat schimbări esenţiale 
în abordarea problemei apărării teritoriului naţional. În aceste 
condiţii, Marele Stat Major s-a constituit în promotorul elaborării 
unei noi concepţii de apărare a ţării, care a fost materializată 
atât în structuri organizatorice specifice, cât şi în adoptarea 
unor noi principii doctrinare, regulamente şi manuale de luptă 
caracteristice acelei perioade. 

Cel de-al Doilea Război Mondial a fost evenimentul 
de referinţă al istoriei militare a României moderne. Studiile, 
analizele şi planurile elaborate şi, nu în ultimul rând, modul de 
concepere şi conducere a acţiunilor militare pe parcursul anilor 
de război au reliefat, pe de o parte, calitatea şi profesionalismul 
corpului ofiţerilor de stat major, iar, pe de altă parte, rămânerile 
în urmă în ceea ce priveşte dotarea pentru un război-fulger şi nu 
pentru unul de poziţie, caracteristic precedentei conflagraţii.

După cel de-al Doilea Război Mondial, sub regimul ce 
a urmat, Marele Stat Major a traversat una dintre cele mai 
dificile perioade din existenţa sa, marcată de imixtiunea 
politicului în funcţionarea organismului militar şi de impunerile 
ideologice. Cu toate acestea, Marele Stat Major a reuşit să 
menţină identitatea naţională a instituţiei militare, să sporească 
capacitatea combativă a armatei şi să asigure capacitatea de 
apărare a ţării. Încheierea Războiului Rece a influenţat hotărâtor 
demersurile României de schimbare a unui întreg sistem 
social, totalitar, supercentralizat într-unul democratic, ceea 

ce a determinat şi restructurarea 
organismului militar. 

În acest context, Armata 
României a trecut printr-un amplu 
proces de clarificări conceptuale, 
materializat în schimbări 
doctrinare, structurale, de ordin 
legislativ şi de altă natură, care 
au permis adaptări succesive la 
cerinţele politice privind integrarea 
în structurile de securitate 
euroatlantice. Statul Major General 
a fost motorul acestui proces, 
jucând un rol esenţial în trecerea 
armatei de la o structură masivă, 
greoaie, supradimensionată, cu 
responsabilităţi strict teritoriale, 
specifică războiului întregului 
popor, cu o centralizare excesivă 
la nivelul conducerii, la o armată 
modernă, bine echipată şi 
instruită, al cărei scop îl constituie 
asigurarea securităţii, integrităţii şi 
prosperităţii cetăţenilor României. 

- Ce reprezintă şi cum se 
prezintă Statul Major General în 

anul 2009?
- De la o structură formată, la înfiinţare, din numai patru 

birouri, care aveau ca sarcini principale întocmirea primelor 
regulamente pentru organizarea   şi pregătirea pentru luptă 
a trupelor, realizarea de lucrări topogeodezice şi organizarea 
dislocării trupelor, Statul Major General a ajuns în prezent 
o structură modernă, flexibilă, interoperabilă cu structurile 
similare existente în armatele statelor aliate, capabilă să 
pregătească şi să conducă forţele destinate să desfăşoare 
acţiuni militare în spaţiul de interes strategic al României, ca şi 
în cadrul misiunilor internaţionale.

Aderarea României la NATO şi Uniunea Europeană a 
determinat, pe lângă asumarea unor responsabilităţi sporite, 
modificări esenţiale în sfera structurii  armatei, care să permită 
nu numai racordarea la noile cerinţe politico-militare specifice 
noului statut, ci şi asigurarea interoperabilităţii structurilor proprii 
cu cele din  armatele celorlalte state membre ale NATO şi UE. 

Astfel, la nivelul SMG, în domeniul conducerii, comenzii 
şi controlului, s-a vizat reproiectarea structurilor existente în 
scopul optimizării actului decizional-acţional pentru asigurarea 
unei conduceri a forţelor în timp de pace, trecerea cu uşurinţă a 
sistemului de conducere de la starea de pace la cea de război, 
precum şi participarea cu eficienţă la soluţionarea unor misiuni 
în caz de urgenţe civile. Bineînţeles că aceste remodelări, care 
sunt convins că vor aduce un plus de coerenţă, de performanţă 
şi, nu în ultimul rând, de responsabilizare, sunt în deplină 
concordanţă cu prevederile Strategiei de transformare a 
Armatei României, document-cadru al modernizării întregului 
sistem militar românesc.

„Statul Major General este o structur\ 
dinamic\, flexibil\, total compatibil\ cu 
structurile similare din Alian]a Nord-Atlantic\”
Interviu cu domnul amiral dr. Gheorghe Marin, şeful Statului Major General

- Este Statul Major General, în acest moment, o 
structură compatibilă cu structurile similare din armatele 
statelor membre ale NATO?

- Reorganizarea succesivă a Statului Major General, 
redefinirea obiectivelor şi prioritizarea în permanenţă a 
acestora au asigurat cadrul necesar desfăşurării procesului de 
transformare a Armatei României, care a fost şi este asociat cu 
transformarea Alianţei Nord-Atlantice.

Eficientizarea Statului Major General a fost deopotrivă o 
cerinţă şi o preocupare permanentă a echipelor de conducere 
a acestuia în etapele restructurării şi, ulterior, ale transformării 
sistemului militar. Structura acestuia şi valoarea personalului, 
dobândită atât din experienţa teatrelor de operaţii, cât şi a 
comandamentelor şi structurilor multinaţionale, conferă în 
acest moment Statului Major General posibilitatea să conducă 
transformarea armatei folosind procese, structuri şi relaţii 
noi, organizate pe domenii principale, într-o manieră diferită 
de structurile şi metodologiile militare clasice. Această nouă 
abordare oferă posibilitatea de a acţiona novator şi responsabil 
în dezvoltarea conceptelor şi capabilităţilor într-o manieră 
coerentă şi sistematică, de a conduce procesele, a evalua 
progresele şi a rămâne flexibil şi capabil a îndeplini şi alte 
sarcini care apar.

Cu siguranţă, Statul Major General este o structură 
dinamică, flexibilă, total compatibilă cu structurile similare 
din Alianţa Nord-Atlantică atât în domeniul conceptual-
organizaţional, cât şi în cel operaţional-acţional.

- Domnule amiral, care sunt priorităţile Statului Major 
General la acest sfârşit de an şi în perspectivă pentru 
2010? 

- Pentru perioada rămasă din anul 2009, priorităţile 
Statului Major General sunt legate de continuarea programelor 
de înzestrare în derulare, dintre care ţin să amintesc elicopterele 
navalizate ce fac parte din faza I a modernizării fregatelor tip 22, 

transportorul blindat  PIRANHA III C, capabilitatea medicală ROL 
2, avionul scurt/mediu curier, sistemul integrat de comunicaţii 
şi informatică NAVCIS şi sistemul integrat de observare, 
supraveghere şi control la Marea Neagră SCOMAR.

Pentru anul 2010, Statul Major General îşi va concentra 
eforturile pentru respectarea angajamentelor asumate în calitate 
de stat membru al NATO şi UE prin îndeplinirea angajamentelor 
asumate prin Obiectivele Forţei, derularea procesului de afiliere 
a forţelor terestre la comandamentele tip „corp de armată”, 
continuarea procesului de modernizare a Armatei României. 
Acordăm o importanţă deosebită susţinerii exercitării de către 
România, în perioada 01.07.2009-30.06.2010, a co-preşedinţiei 
Grupului NATO în domeniul proliferării şi organizării reuniunii 
şefilor apărării din statele balcanice în semestrul I al anului 
2010.

Referitor la misiunile în afara teritoriului statului român, 
se va continua participarea la misiunile conduse de NATO 
şi UE în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Balcani, 
angajarea cu forţe în cadrul Forţei de Răspuns a NATO (NRF), 
operaţionalizarea forţelor şi participarea în cadrul grupurilor de 
luptă ale UE, participarea la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, 
participarea cu personal de stat major la misiuni sub egida 
ONU şi OSCE. De asemenea, avem în vedere continuarea 
procesului de operaţionalizare şi menţinerea nivelului de 
operaţionalizare a forţelor puse la dispoziţia NATO/UE afirmate, 
crearea cadrului conceptual necesar dezvoltării capabilităţilor 
la nivelul Armatei României şi, foarte important, identificarea 
activităţilor şi cerinţelor pentru trecerea la planificarea pe 
bază de capabilităţi. Tot pe lista de priorităţi a Statului Major 
General pentru următoarea perioadă de timp se află şi 
implementarea standardelor NATO în domeniul operaţional 
şi tehnic administrativ, realizarea sistemului logistic integrat, 
perfecţionarea sistemului de recuperare fizică şi asistenţă 

Cpt. ing. Mihai EGOROV
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medicală, respectarea angajamentelor în domeniul controlului 
armamentelor, al creşterii încrederii şi securităţii.

- În condiţiile actualei crize financiare, în ce măsură 
obiectivele anului 2009 au fost îndeplinite? 

- Referitor la modul în care criza financiară afectează 
îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru acest an, vă pot spune 
că la nivelul SMG şi al structurii de forţe s-au depus eforturi 
continue pentru diminuarea implicaţiilor crizei financiare, 
respectiv ale subfinanţării, asupra îndeplinirii obiectivelor 
şi sarcinilor ce ne revin. Cu resursele relativ reduse puse la 
dispoziţia armatei, până în prezent am reuşit să nu înregistrăm 
restanţe majore în domenii importante precum: restructurarea 
forţelor; îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate 
privind pregătirea, certificarea, introducerea în teatrele de 
operaţii  şi executarea misiunilor în cadrul acestora; menţinerea 
nivelului de operaţionalizare pentru structuri certificate şi 
afirmate anterior.

Am fi nerealişti dacă nu am arăta că nivelul redus al 
bugetului armatei din ultimii ani şi, în special, al celui din anul 

2009 a generat  în special întârzieri în derularea programelor 
de înzestrare  cu echipamente şi tehnică militară modernă şi de 
modernizare a infrastructurii, cu influenţe asupra îndeplinirii unor 
obiective la termenele prevăzute în documentele de planificare 
a apărării. Constrângerile bugetare au determinat şi regândirea 
modului de executare a instrucţiei comandamentelor şi forţelor. 
În acest sens, s-a urmărit eficientizarea acestui proces prin 
standardizarea pregătirii, crearea unui cadru tactic specific 
acţiunii în comun şi folosirea intensivă a mijloacelor moderne 
de instruire prin simulare. 

- România şi-a retras militarii din Irak, însă continuă 
să fie prezentă cu trupe în Balcanii de Vest, Afganistan 
şi Marea Mediterană, unde se desfăşoară operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR. Cum aţi caracteriza prezenţa 
noastră în Irak şi cât de importantă este participarea 
contingentelor româneşti la misiunile din teatrele de 
operaţii menţionate?

- Pe baza angajamentelor asumate de statul român şi 
a legislaţiei naţionale ce reglementează participarea Armatei 
României la operaţii în afara teritoriului naţional, misiunile 
executate în prezent de forţele dislocate în teatrele de operaţii 
fac parte din gama operaţiilor în sprijinul păcii şi tip coaliţie, 
sub comanda NATO, UE sau a Coaliţiei de luptă împotriva 
terorismului. În momentul acesta, în cele patru teatre de operaţii 
- Afganistan, Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Irak - sunt dislocaţi 
peste 1.300 militari, iar Statul Major General, prin structurile cu 
responsabilităţi în domeniu, exercită comanda asupra tuturor 
forţelor naţionale participante la misiuni. 

Consider participarea trupelor noastre la misiunile din Irak, 
atât în cadrul coaliţiei multinaţionale, cât şi al misiunii NATO de 
pregătire (NTM-I), un mare succes. După şase ani de prezenţă 
pe solul irakian, trupele române au arătat că sunt capabile să 
acţioneze într-un mediu complex şi s-au dovedit un partener 
util pentru forţele de securitate irakiene şi un aliat de încredere 
pentru partenerii noştri strategici. Am fost onoraţi să fim printre 
ultimele şase naţiuni cărora guvernul irakian le-a solicitat să 
continue misiunea pe baza unor acorduri bilaterale. 

Referitor la Forţele Navale, din anul 2005, România 
participă activ la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. Misiune de 
mare importanţă, este, la această dată, singura operaţie tip 
art. 5 sub mandatul NATO. Rezultatele sunt bune, prezenţa 
în teatrul de operaţii a fregatelor Regele Ferdinand şi Regina 
Maria fiind apreciată de partenerii de coaliţie.

Consider că participarea contingentelor româneşti la 
misiunile din teatrele de operaţii reprezintă atât o garanţie a 
credibilităţii faţă de aliaţii noştri, cât şi principalul element de 
evaluare a potenţialului Armatei României de a-şi îndeplini 
misiunile şi de a se constitui ca un furnizor de securitate şi 
stabilitate regională şi globală.

- Vom continua să acţionăm în Afganistan, ne vom 
modifica zona de acţiune sau misiunile?

- România consideră angajarea sa militară în teatrul 
de operaţii din Afganistan ca parte inseparabilă a eforturilor 
comunităţii internaţionale pentru eliminarea ameninţării 

terorismului, pentru promovarea stabilităţii regionale şi globale 
prin participarea la realizarea unui mediu sigur în această 
parte a lumii. Totodată, efortul militar al României contribuie 
la îndeplinirea angajamentelor politice asumate în cadrul 
organizaţiilor internaţionale şi faţă de partenerii din coaliţia 
internaţională de luptă împotriva terorismului şi este parte a 
procesului de transformare a Armatei României. Pregătirea şi 
punerea la dispoziţie a forţelor, dislocarea şi susţinerea acestora 
în teatrele de operaţii, precum şi asigurarea resurselor necesare 
pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor sunt priorităţi ale 
Ministerului Apărării Naţionale şi ale Statului Major General.

În ceea ce priveşte dimensiunea implicării noastre 
militare, trebuie menţionat că forţele armate ale României sunt 
angajate în acest teatru de operaţii, începând din anul 2002, 
atât în operaţia ENDURING FREEDOM, cât şi în misiunea 
ISAF a NATO. Participarea în cadrul NATO reprezintă, în acest 
moment, centrul de greutate al participării româneşti în acest 
teatru de operaţii. În cei şapte ani de prezenţă în Afganistan, 
în condiţiile diversificării misiunilor şi ale sporirii importanţei 
forţelor multinaţionale, efectivele militare româneşti au crescut 
semnificativ, în prezent luând în responsabilitate zone de 
operaţii corespunzătoare provinciei Zabul din regiunea de sud 
a Afganistanului.

- În perioada februarie 2008-februarie 2009, Forţele 
Navale au participat pentru prima dată, cu efective ale 
Batalionului de Infanterie Marină din Babadag, la misiuni 
în teatrul de operaţii din Kosovo. Cum  apreciaţi această 
participare? 

- Într-adevăr, Forţele Navale, prin efective ale Batalionului 
de Infanterie Marină, au fost prezente în teatrul de operaţii din 
Kosovo în perioada 2008-2009. Misiunile infanteriştilor marini, 
ce au constat în observare, patrule motorizate şi îmbarcate, 
puncte de control trafic temporare şi fixe, patrule de control, 
patrule de cercetare, patrule logistice, misiuni de escortă 
convoi şi misiuni medicale, au fost îndeplinite cu succes, fapt 
demonstrat şi de aprecierile  partenerilor de alianţă. Personalul 
participant la misiune a dat dovadă de adaptare rapidă la noul 
mediu al misiunii, de obiectivism şi tact în relaţia cu populaţia 
locală. Misiunile executate de contingentul de infanterişti 
marini au demonstrat că acest gen de forţă este de elită, fiind 
compusă din personal cu instruire dintre cele mai complexe, 
care merită toată admiraţia şi aprecierea noastră.  

Datoria infanteriştilor marini este să continue să se 
instruiască, cu acelaşi devotament şi abnegaţie, pentru 
îndeplinirea misiunilor care le-au fost atribuite, să aplice în 
acest proces lecţiile identificate în teatrul de operaţii din Kosovo, 
astfel încât în orice moment să poată fi implicaţi într-un teatru 
de operaţii, conform angajamentelor asumate de statul român.

- Anul trecut, fregata Regele Ferdinand a trecut 
examenul de certificare nivel II NATO. Ce reprezintă acest 
aspect pentru Statul Major General?

- Fregata Regele Ferdinand a încheiat un ciclul de 
pregătire, de evaluare a interoperabilităţii, de evaluare a 
capacităţilor operaţionale, activităţi desfăşurate în perioada 
2007-2008, pe parcursul instrucţiei operaţionale. În urma celor 
patru exerciţii internaţionale - CERTEX BREEZE 2007, NOBLE 
MIDAS 2007, CERTEX BREEZE 2008, NOBLE MIDAS 2008 
-, fregata Regele Ferdinand a obţinut calificativele necesare 
declarării pentru pachetul de forţe puse la dispoziţia NATO. 
În acelaşi timp, Forţele Navale au certificat şi instituţia care 
execută instruirea şi certificarea forţelor puse la dispoziţie, 
şi anume Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare, unitate 
etalon pentru Forţele Navale. 

Astăzi, România are pregătite, instruite şi evaluate forţe şi 
mijloace pentru a fi puse la dispoziţia NATO, conform planificării 
de perspectivă. Ne bazăm pe fregatele Regele Ferdinand 
şi Regina Maria, pe echipa EOD, pe patrula pentru operaţii 
speciale, pe reprezentanţi în comandamentele NATO şi în cadrul 
centrelor de excelenţă ale NATO. Astfel, certificarea şi afirmarea 
nivel II a fregatei Regele Ferdinand a reprezentat o parte a 
procesului de operaţionalizare şi integrare a Forţelor Navale 
în structurile similare ale NATO. Pentru Statul Major General, 
evaluarea în vederea afirmării unei fregate a reprezentat de fapt 
începutul unui proces de operaţionalizare a unor structuri puse 
la dispoziţia NATO/UE din cadrul Forţelor Navale, cu extindere 
în toate categoriile de forţe ale armatei, proces care continuă cu 
afirmarea altor unităţi şi subunităţi din Forţele Terestre şi Forţele 
Aeriene puse la dispoziţia NATO/UE.

- În aprilie 2001, a fost semnat acordul de constituire 
a Grupului Naval de Acţiune Comună în Marea Neagră, 
BLACKSEAFOR. Pe baza experienţei celor opt ani de 
acţiuni comune la nivel politic, decizional şi operaţional, 
consideraţi că BLACKSEAFOR a devenit un factor de 
stabilitate în regiunea Mării Negre? Ar fi oportun ca 
BLACKSEAFOR să fie o grupare permanentă şi să nu 
acţioneze, ca în prezent, numai la chemare?

- BLACKSEAFOR este o grupare navală cu rol principal de 
consolidare şi creştere a încrederii şi interoperabilităţii forţelor 
navale ale statelor riverane Mării Negre, inclusiv în domeniul 
prevenirii terorismului, prin activităţi comune de instruire în 
operaţii de securitate maritimă. Aceasta a fost concepută ca 
o forţă care acţionează „la chemare”, activată cel puţin odată 
pe an pentru exerciţii şi compusă din patru-şase nave din 
clasele distrugător, fregată, corvetă, navă de patrulare, dragor, 
navă amfibie sau navă auxiliară aparţinând ţărilor semnatare 
ale acordului de constituire. Navele staţionează în bazele lor 

Aspect din timpul exerciţiului de antrenament al fregatelor Tip 22, Regele Ferdinand şi Regina Maria cu fregata Jean Bart.
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Instantanee din timpul misiunilor executate de infanteriştii marini în Kosovo.
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Promovarea carierei militare la MILFEST 08
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de dislocare permanentă şi se reunesc pentru instrucţie în 
comun într-un port al ţării-gazdă stabilite prin rotaţie sau pentru 
participarea la misiuni reale.

Evident că, până la această dată, BLACKSEAFOR şi-a 
atins toate obiectivele pentru care a fost creată. Susţinem ca 
BLACKSEAFOR, concepută ca forţă „la chemare”, activată cel 
puţin odată pe an pentru instrucţie în comun, vizite de bune 
oficii sau pentru participarea la misiuni reale, să rămână în 
limitele acordului de constituire.

- Cât de importantă va fi participarea Forţelor Navale 
la operaţia BLACK SEA HARMONY?

- Securitatea Mării Negre constituie o componentă 
esenţială a securităţii regiunii în ansamblu. Principalele riscuri 
şi ameninţări care se manifestă în spaţiul maritim sunt în 
primul rând de natură asimetrică. Marea Neagră şi regiunea 
în ansamblu sunt zone de tranzit pentru traficul de droguri, 
arme, materiale periculoase, fiinţe umane provenind din Asia 
Centrală, Afganistan, precum şi din enclavele nonstatale din 
regiune, spre Europa Occidentală. Traficul naval ilegal din 
bazinul Mării Negre, îndeosebi prin porturile turceşti şi 
ucrainene, tinde să se amplifice. 

La toate acestea se adaugă interesul sporit al NATO şi 
UE în ceea ce priveşte securizarea frontierelor (inclusiv a celor 
maritime), în special în vederea stopării traficului ilicit de arme 
mici şi armament uşor, droguri, materiale sensibile şi cu dublă 
utilizare sau a traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale, ca 
factori predominanţi de risc neconvenţional la adresa securităţii 
spaţiului euroatlantic şi de alimentare şi sprijinire a activităţilor 
teroriste. În acest context, este necesară protecţia sporită 
a căilor de comunicaţii maritime, a spaţiilor maritime unde 
România are dreptul să-şi exercite jurisdicţia.

Ca ţară riverană Mării Negre, România are atât un 
interes direct, naţional, de asigurare a securităţii porturilor 
şi a domeniului maritim aflat sub proprie jurisdicţie, cât şi o 

responsabilitate suplimentară faţă de partenerii şi aliaţii săi din 
NATO şi UE, derivată din dubla sa calitate de stat membru 
al NATO şi al UE. România şi-a asumat responsabilitatea de 
a contribui la operaţia de apărare colectivă a NATO, ACTIVE 
ENDEAVOUR, ce se desfăşoară în Marea Mediterană cu scopul 
de a contracara utilizarea rutelor maritime în activităţi teroriste 
sau care sprijină terorismul. Asigurarea securităţii Mării Negre 
contribuie complementar la diminuarea riscurilor asimetrice în 
Marea Mediterană, ceea ce de facto se doreşte să se asigure 
prin operaţia, BLACK SEA HARMONY (OBSH). 

În ceea ce priveşte importanţa participării Forţelor Navale 
la această operaţie sunt mai multe de spus. Orice ieşire pe mare 
este un câştig pentru nivelul de pregătire a oricărui marinar, deci 
fiecare misiune executată contribuie la ridicarea nivelului de 
pregătire de specialitate, la îmbunătăţirea interoperabilităţii dintre 
forţele navale ale statelor riverane Mării Negre, a procedeelor 
şi procedurilor specifice, a schimbului de informaţii la toate 
nivelurile.

OBSH reprezintă un instrument eficient şi flexibil 
de cooperare în domeniul securităţii maritime regionale, 
beneficiind de avantajul conexiunii cu NATO în primul rând, 
aşa cum aminteam, prin intermediul schimbului de informaţii 
specifice. Participarea noastră, începută prin crearea 
mecanismelor necesare schimbului de ofiţeri de legătură la 
nivelul comandamentelor navale operaţionale ale României, 
respectiv Turciei şi implicarea în perspectivă a navelor Forţelor 
Navale Române, va conduce la sporirea securităţii maritime 
la graniţa de est a NATO, respectiv a Uniunii Europene şi, de 
asemenea, la creşterea încrederii şi securităţii între riverani în 
regiunea extinsă a Mării Negre.  

- La 13 septembrie 2006, aţi fost primul reprezentant 
al Forţelor Navale învestit cu cea mai înaltă funcţie din 
Armatei României, aceea de şef al Statului Major General. 
Ce v-aţi propus la preluarea funcţiei şi care au fost 
principalele realizări? 

- Am fost onorat de încrederea acordată. Am declarat 
atunci, o repet acum, că este un semn al recunoaşterii muncii 
de echipă şi a eforturilor Forţelor Navale pentru realizarea atât a 
obiectivelor specifice, cât şi a contribuţiei acestora la îndeplinirea 
obiectivelor generale ale Armatei României. Acum, ca şi atunci, 
salut principiul rotaţiei la comanda armatei a şefilor celor trei 
categorii de forţe. Am vrut şi cred că am reuşit ca, împreună cu 
echipa mea, să cunosc starea reală a armatei române „dincolo 
de ceea ce se prezintă în sinteze şi statistici” şi să contribui, pe 
cât posibil, la îmbunătăţirea acesteia. În opinia mea, rezultatele 
obţinute de-a lungul celor trei ani vorbesc de la sine.

Sunt mulţumit că Armata României se bucură de 
credibilitate la nivel intern şi internaţional. La preluarea 
comenzii, am precizat că voi continua procesul de transformare 
şi operaţionalizare a structurilor militare, respectând 
angajamentele internaţionale asumate. Am făcut-o împreună 
şi, conform aprecierilor la nivel naţional şi internaţional, am 
făcut-o foarte bine.

Dintre obiectivele mandatului de şef al Statului Major 
General, finalizarea procesului de profesionalizare a Armatei 
şi îmbunătăţirea managementul resurselor umane pentru 
atragerea tinerilor în instituţia militară au reprezentat şi 
reprezintă priorităţi ale activităţii mele. Apreciez că structurile 
responsabile au făcut o campanie eficientă prin atragerea unui 
număr mai mare de tineri în rândurile armatei. Am accentuat 
importanţa continuării procesului de modernizare a tehnicii de 
luptă, concomitent cu eficientizarea instruirii şi educaţiei. Pentru 
o mai bună gestionare a fondurilor, am restructurat Statul Major 
General prin reorganizarea unor structuri din compunere.

La luarea în primire a funcţiei, am declarat că se va avea 
în vedere folosirea judicioasă a fondurilor puse la dispoziţia 
armatei şi că acestea trebuie utilizate cu chibzuinţă, orice 
decizie luată respectând cu stricteţe normele legale. Având 
în vedere perioada dificilă din punct de vedere financiar prin 
care trece ţara noastră, consider că, şi aici, structurile cu 
responsabilităţi în domeniu au gestionat resursele financiare 
în mod profesionist.

- Prin prisma funcţiei pe care o deţineţi, nu puteţi fi 
decât echidistant faţă de cele trei categorii de forţe ale 
armatei. Ţinând cont însă de formaţia de ofiţer de marină, 
ce reprezintă pentru dumneavoastră Forţele Navale şi cum 
„se văd” ele, acum, de la nivelul Statului Major General?

- Dacă nu mă înşel, la Buzău, pe 18 septembrie 2006, la 
instalarea generalului Ştefan Oprea în funcţia de comandant al 
Comandamentului 2 Operaţional Întrunit, am declarat că vreau 
să fiu un şef care acordă atenţie egală tuturor categoriilor de forţe, 
că voi continua procesul de transformare şi operaţionalizare a 
structurilor militare, că voi duce la îndeplinire angajamentele 
asumate faţă de aliaţi şi parteneri, că voi finaliza procesului 
de profesionalizare a armatei şi că voi continua înzestrarea 
cu tehnică şi echipamente militare moderne şi performante. În 
opinia mea, am reuşit să fiu imparţial şi, împreună cu echipa 
de conducere şi colectivul Statului Major General, să ofer 
continuitate procesului de transformare a Armatei României.

Forţele Navale Române au avut parte de o perioadă plină 
de activităţi şi misiuni atât în domeniul pur specific maritim - 
amintesc aici operaţia ACTIVE ENDEAVOUR, BLACKSEAFOR, 
exerciţii internaţionale -, cât şi terestru, precum participarea 
Batalionului de Infanterie Marină la KFOR. Totodată, Forţele 

Activitate complexă în OPS Room-ul fregatei Regele Ferdinand pe timpul participării la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR.
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Amiralul dr. Gheorghe Marin, primind de la căpitan-comandorul Gabriel Moise, comandantul Navei Şcoală Mircea, macheta navei
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Navale Române, ca şi celelalte categorii de forţe, şi-au adus 
o contribuţie importantă la procesul de integrare a Armatei 
României în NATO şi UE atât la nivel conceptual, cât şi acţional 
şi, implicit, la recunoaşterea internaţională a valorii militarilor 
români. În opinia mea, Forţele Navale au atins nivelul maturităţii 
depline, forţa, flexibilitatea şi eficienţa necesară îndeplinirii 
întregului spectru de misiuni specifice la nivel naţional şi a celor 
specifice NATO şi forţelor maritime ale statelor membre  ale 
Uniunii Europene.

- Domnule amiral, „pentru activitatea merituoasă 
în calitate de şef al Statului Major General” şi pentru 
„îmbunătăţirea cooperării, înţelegerii şi relaţiilor 
dintre forţele armate americane şi cele ale României“, 

preşedintele Statelor Unite ale Americii v-a acordat, în 
august 2009, Legiunea de Merit în grad de Comandor. 
Apoi, „pentru profesionalismul şi abnegaţia de care aţi 
dat dovadă în întreaga carieră, pentru contribuţia avută la 
promovarea Forţelor Navale Române în rândul partenerilor 
euroatlantici“, preşedintele României v-a conferit, la 15 
august 2009, „Steaua României” în gradul de Ofiţer, cu 
însemn pentru militari. Ce reprezintă pentru dumneavoastră 
aceste distincţii?

- Aşa cum am mai menţionat şi în alte ocazii, felicitările 
şi distincţiile primite de mine în calitate de şef al Statului 
Major General reprezintă simboluri şi mesaje ale diferitelor 
personalităţi şi instituţii de recunoaştere a meritelor şi 
rezultatelor organismului militar pe care îl conduc şi căruia mi-
am dedicat toate cunoştinţele şi energia. Cele două distincţii la 
care aţi făcut referire exprimă, pe de o parte, recunoştinţa SUA 
faţă de contribuţia substanţială a României şi în mod deosebit a 
armatei, materializată, din păcate, inclusiv prin pierderi de vieţi 
omeneşti, la campania internaţională împotriva terorismului şi 

la realizarea condiţiilor de stabilitate şi securitate în diferite părţi 
ale lumii, iar, pe de altă parte, respectul instituţiei prezidenţiale, 
prin persoana preşedintelui ţării, faţă de instituţia militară şi 
personalul acesteia pentru contribuţia la consolidarea rolului 
ţării noastre în cadrul organismelor şi organizaţiilor europene şi 
euroatlantice de securitate.

- Domnule amiral, în acest an, Forţele Navale, 
alături de celelalte categorii de forţe ale armatei, au dus 
o campanie de promovare a carierei militare. În condiţiile 
societăţii actuale, ce credeţi că ar trebui făcut pentru ca 
tinerii să aleagă cariera militară? 

- Începând de la 1 ianuarie 2007, când România a 
renunţat la serviciul militar obligatoriu şi a trecut la serviciul 

militar pe bază de voluntariat, Ministerul Apărării Naţionale 
derulează anual o campanie de promovare a profesiei militare 
şi de sprijinire a procesului de recrutare, pentru a-i informa pe 
tineri despre profesia şi cariera militară.

În comparaţie cu anii anteriori, campania din 2009 şi-a 
atins obiectivele cu mai multă uşurinţă, deoarece, pe fondul 
crizei economice, tinerii au cântărit cu mai multă maturitate 
avantajele profesiei militare. Armata are o imagine favorabilă, 
este caracterizată de ordine şi disciplină, iar personalul militar 
şi civil se bucură de apreciere şi prestigiu în societate. Accesul 
în sistem este corect, transparent, asigurând şanse egale 
tuturor candidaţilor, iar selecţia se face exclusiv după criterii 
de performanţă. Tinerii au la dispoziţie multiple posibilităţi 
de specializare profesională, inclusiv cu corespondent în 
viaţa civilă. Ofertele educaţionale sunt variate şi au gradul 
lor de atractivitate. În continuare, ţine numai de iscusinţa 
comandanţilor, a şefilor de structuri să convingă tineretul că 
armata reprezintă o soluţie înţeleaptă.

Amiralul dr. Gheorghe Marin, oferind placheta Statului Major General, comandorului Marian Săvulescu, la momentul respectiv, comandant al fregatei Regele Ferdinand, 
la întoarcerea de la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 2007

Este necesar să continuăm şi chiar să dezvoltăm 
activitatea de promovare a profesiei militare prin mijloacele pe 
care le avem la îndemână. Este vorba de presa militară, de 
structurile de tradiţii militare, de relaţiile publice, de cercurile 
militare etc. Activităţile devenite tradiţionale, de genul Ziua 
Porţilor Deschise, zilele categoriilor de forţe, Tabăra de vară, 
expoziţiile de tehnică militară, vor fi în continuare momente de 
atracţie pentru tineret şi de valorificare a eforturilor noastre de 
atragere a acestuia.

Armata, care a fost şi rămâne un pol de securitate 
şi stabilitate al statului român, este în măsură să asigure în 
continuare certitudini în ceea ce priveşte locul de muncă, 
salariul, uniforma, statutul social, educaţia şi, nu în ultimul rând, 
specializările atrăgătoare. În armată, tinerii au posibilitatea să 
înveţe să facă faţă provocărilor vieţii, să aleagă şi să-şi croiască 
un viitor bazat pe onoare şi demnitate. 

- Cum va marca Statul Major General împlinirea a 150 
de ani de la înfiinţare?

- Eveniment cu o semnificaţie aparte în existenţa Statului 
Major General şi a Armatei României, sărbătorirea celor 150 
de ani este şi va fi marcată, pe măsura importanţei sale,  prin 
activităţi specifice incluse în planul propriu şi în planurile 
structurilor subordonate sub deviza „Statul Major General 
al Romaniei-150 de ani în slujba ţării”. Manifestările au fost 
declanşate încă din luna aprilie a.c. , continuă şi vor fi încheiate 
prin activităţile din 11 şi 12 noiembrie. Paleta lor este variată 
şi include de la lansări de cărţi şi organizarea de prezentări 
şi dezbateri (itinerante) în garnizoane, susţinute de istorici şi 
directori de instituţii militare de cultură, cu tematică referitoare 
la evoluţia Statului Major General, la locul şi rolul acestuia 
în conducerea armatei, până la organizarea de concerte ale 
fanfarelor militare şi de exerciţii demonstrative.

Manifestările vor culmina, în zilele de 11 şi 12 noiembrie, 
cu acordarea de distincţii militare onorifice şi de diplome 
aniversare, decernarea premiilor naţionale ale revistei „Gândirea 
Militară Românească”, dezvelirea unei plăci aniversare la 

sediul Statului Major General, prezentarea emisiunii unui 
timbru filatelic, a unor medalii şi monede aniversare, decorarea 
Drapelului de luptă, o expoziţie fotodocumentară, vernisaje etc. 
Activităţile de pregătire sunt în plină desfăşurare şi beneficiază 
de toată atenţia şi aprecierea mass-mediei militare.

- Domnule amiral, ce aţi dori să le transmiteţi tuturor 
celor care îşi desfăşoară activitatea în Statul Major General 
sau în structurile subordonate?

- Militarii şi civilii din Armata României de astăzi pot 
fi mândri că fac parte din una dintre cele mai vechi armate 
europene, o armată cu tradiţii, organizată pe principii moderne 
încă de la 1859. Avem o istorie îndelungată, avem înaintaşi 
care s-au sacrificat ca România să fie o ţară independentă şi 
unitară, modernă şi respectată pe glob.

Cea de-a 150 aniversare a Statului Major General va fi 
un prilej să-i omagiem pe generalii şi ofiţerii care au condus cu 
har şi viziune strategică trupele în războaiele în care ţara a fost 
angajată, pe soldaţii care au înţeles să dea totul pe câmpurile de 
bătălie pentru idealurile naţionale şi să rememorăm momentele 
de glorie ale armatei noastre. Totodată, ne vom îndrepta privirea 
şi spre trecutul apropiat, care a însemnat şi încă înseamnă 
conducerea unor operaţii dificile în afara teritoriului naţional, în 
Afganistan, în războiul împotriva terorismului. Ne vom aminti 
cu recunoştinţă de militarii români eroi căzuţi la datorie în 
numele idealurilor democratice şi ne vom gândi cu speranţă la 
cei plecaţi în misiune acolo unde ţara le cere. De la soldat la 
general, de la militar la civil, îi invit pe toţi să vadă în această 
aniversare o ocazie de a fi mândri că poartă uniforma militară 
sau servesc organismul militar, îi invit să fie conştienţi că, în 
vremurile de azi, dovada celui mai autentic patriotism este 
lucrul bine făcut, profesionalismul dovedit zi de zi pe câmpul de 
instrucţie, în cazarmă, la birou. 

Tuturor celor care servesc patria în Armata României 
le adresez sincere felicitări şi le urez mult succes şi forţă în 
îndeplinirea misiunilor!
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Psiholog Maricica PLĂIAN, 
Batalionul Stat Major şi Deservire
Locotenent-comandor psiholog 
Ciprian HANCIUC, 
Statul Major al Forţelor Navale

PsihologiePsihologie  
naval\naval\  

Negocierea

Negocierea este o interacţiune 
care implică existenţa a doi sau mai 
mulţi parteneri (persoană, grup, 
organizaţie, instituţie etc.) cu interese 
diferite. Presupune schimb reciproc 
de informaţii reglementat prin reguli 
implicite/explicite care au drept scop 
stabilirea unui acord şi adoptarea unei 
soluţii reciproc acceptabile pentru o 
problemă comună. Dinamica poziţiilor 
de negociere se explică prin faptul că 
fiecare parte consideră că ceea ce 
doreşte să obţină este mai valoros decât 
ceea ce are de oferit. Astfel, principiul 
schimbului constă în a renunţa la un 
anumit lucru în vederea obţinerii altui 
lucru. Partenerul de negociere va avea 
întotdeauna nevoie de ceea ce poate 
primi chiar dacă nu îşi afirmă interesul. 
A negocia înseamnă deci, a omogeniza 
poziţii diferite pornind de la intersele şi 
nevoile comune.

Negocierea înseamnă un schimb 
între parteneri, atât la nivelul procesului 
de comunicare cât şi la nivelul produsului 

Efecte şi func]ii Efecte şi func]ii 
ale negocieriiale negocierii
„Străduindu-ne să atingem inaccesibilul,
 facem imposibil ceea ce este realizabil.”

Robert Ardrey

final al negocierii. În ciuda poziţiilor 
de negociere şi a intereselor diferite, 
partenerii de negociere au scopuri şi 
nevoi comune pentru care acceptă să 
interacţioneze. Arta negocierii constă 
în descoperirea celei mai avantajoase 
modalităţi de schimb.

Efectele negocierii

Funcţiile şi obiectivul negocierii nu 
se reduc la adoptarea unei soluţii reciproc 
acceptate. Ansamblul de scopuri şi nevoi 
comune constituie nucleul de cooperare 
care trebuie dezvoltat pe parcursul 
negocierii. Dezvoltarea acestui nucleu 
care susţine întregul proces permite 
următoarele categorii de efecte: efecte 
de fond şi efecte de conţinut.

Efecte de fond: Procesul de 
negociere are drept moment final 
încheierea unui acord care exprimă 
poziţia de consens şi nevoile reciproce 
ale partenerilor. Soluţia divergenţei nu se 
va constitui întotdeauna într-o înţelegere 
minimal convenabilă pentru părţile 
implicate (poziţie de consens). Există şi 
situaţii în care poziţia de consens întârzie 
să apară şi negocierea evoluează spre 
o poziţie de ruptură. De aceea, înainte 
de a începe o negociere se recomandă 
inventarierea alternativelor existente 
în situaţia în care conflictul nu poate 
fi rezolvat. Dacă rezultatul negocierii 

constă într-una dintre cele două poziţii 
de ruptură şi nu se poate depăşi acest 
impas, se va compara ultima ofertă a 
partenerului cu alternativa optimă la 
negociere. Dacă avantajele potenţiale 
oferite de alternativa optimă sunt 
inferioare ultimei oferte a partenerului, 
se va putea reconsidera această ofertă 
şi se va „coborî” propria poziţie de 
ruptură. În aceste condiţii, consistenţa 
poziţiei de negociere este determinată 
şi de alternativa optimă la negociere. 
Cu cât alternativa pe care o avem 
este mai consistentă cu atât vom avea 
fundamentul unei poziţii de negociere 
mai ferme. Reversul acestei situaţii îl 
constituie riscul şi încărcătura afectivă 
corespunzătoare mizei disputate.

Dacă poziţia de consens întârzie 
să apară, în afara raportării situaţiei la 
alternativa optimă la negociere partenerii 
pot apela la un terţ (cu rol de arbitru), 
care să stabilească modalitatea de 
aplanare a conflictului. 

În acest caz, în prim plan se 
află efectele de fond ale procesului 
negocierii: este o formă de comunicare 
cu partenerul; păstrează şi susţine, în 
continuare, relaţii între cele două părţi; 
permite gestiunea timpului în scopul 
rezolvării conflictului; este o formă de 
profilaxie a escaladării conflictului. 

Efecte de conţinut: În cazul în care 
s-a putut atinge o poziţie de consens, 

procesul are şi efecte de legate de 
specificul situaţiei conflictuale: satisface 
nevoile vitale ale fiecărui partener, într-o 
relaţie simetrică; economiseşte resurse 
(materiale, umane etc.), atât în procesul 
negocierii cât şi ca urmare a acestuia.

Funcţiile negocierii

Funcţiile negocierii se constituie la 
interferenţa dintre efectele de conţinut, 
specifice ale negocierii cu cele de fond. 
Dintre multiplele funcţii ale acestui 
proces ne vom opri asupra restructurării, 
deciziei şi rezoluţiei.

Funcţia de restructurare
Pune problema raportului dintre 

permanenţă şi schimbare. Procesul 
negocierii se referă, în acest caz, la analiza 
raportului dinamic dintre forţele care 
menţin starea actuală şi cele care susţin 
schimbarea, respectiv starea dezirabilă. 
La nivelul individului restructurarea 

este un proces care implică riscuri – 
este vorba despre imposibilitatea de a 
prevedea consecinţele schimbării. Este 
pusă în discuţie structura sistemului şi 
de aceea, forţele care susţin schimbarea 
trebuie să fie mai puternice decât 
cele care impun permanenţa. Analiza 
funcţiei de restructurare are în vedere 
elementele care se opun schimbării şi 
susţin actualul echilibru (disfuncţional) 
al individului, organizaţiei etc. elemente 
care trebuie raportate la beneficiile 
schimbării. Cercetează factorii care 
se opun restructurării şi înţelege 

dacă atitudinea partenerului este 
conservatoare în sens profitabil, pentru 
păstrarea elementelor de eficienţă sau 
în sens artificial, în vederea conservării 
avantajelor personale. La nivel 
organizaţional, funcţia de restructurare 
se referă la operarea de schimbări la 
nivelul structural (crearea unor condiţii 
mai bune de muncă sau a noi locuri de 
muncă). În acest cadru, tendinţa spre 
permanenţă va fi susţinută în special de 
interesul personal al anumitor membri 
ai organizaţiei, în timp ce tendinţele 
spre schimbare, de factori de natură 
tehnologică, socială sau politică. 

Funcţia decizională
Decide în spiritul şi în sprijinul 

obiectivelor tale, dar nu înainte de a 
înţelege funcţia pe care o are acea decizie. 
Un element determinant al rezolvării 
oricărui conflict este procesul decizional 
prin care, din ansamblul de modalităţi 
de evoluţie şi potenţială rezoluţie a 

situaţiei, este aleasă cea considerată 
maximal adaptată şi eficientă. Decizia 
acţionează ca un filtru şi element de 
ordine al construcţiei teoretice a situaţiei 
conflictuale. Eliminând alte modalităţi de 
rezolvare a situaţiei şi modificând statutul 
soluţiei alese, din potenţial rezolutivă în 
actual rezolutivă, funcţia decizională are 
efect în structurarea realităţii. Transferul 
din potenţial în actual, din imaginar în 
real al unei situaţii nu este o sarcină 
facilă întrucât se adresează raportului pe 
care fiecare subiect îl are cu realitatea: 
funcţia decizională este un factor 

major de inserţie în realitate. De aceea 
este utilă, în acest context, discutarea 
raportului dintre utopie şi realitate. 

Utopia reprezintă o ilustrare a 
elementului neutru (în teoria grupurilor), 
a nevoii de menţinere într-un spaţiu care 
nu admite rezoluţie, întrucât admite toate 
rezoluţiile. Utopia capătă caracteristicile 
„extremismului psihic” specifice 
organizării nevrotice: concentrată pe 
extreme, fără să admită nuanţe. Există 
un tip de utopie pozitivă în care lumea 
este un paradis din care sunt excluse 
definitiv orice gen de probleme. Există 
totodată şi o utopie negativă, care 
înfăţişează lumea ca un spaţiu fără 
ieşire şi fără soluţii. Forme ale utopiei 
populează imaginarul oricărui individ 
şi constituie un spaţiu de permanentă 
tranziţie între imaginar şi real. Utopia 
reprezintă o formă de permanenţă şi 
de menţinere a unui echilibru resimţit 
deseori conflictual cu funcţie defensivă. 

Tipuri de utopie:

Utopia „introiectivă”: subiectul îşi 
atribuie vina de a nu putea să îşi atingă 
scopul (utopic). În situaţia de negociere 
subiectul va fi tentat să îşi atribuie 
responsabilitatea oricărei dificultăţi şi 
va trăi culpabil rezultatul deficitar al 
negocierii.

Utopia „proiectivă”: subiectul 
atribuie celorlalţi vina de a nu putea să îşi 
atingă scopul (utopic). Este tipul paranoid 
de manifestare în faţa conflictului, prin 
falsul argument de tip „Ba tu !”.

Foto: Ştefan Ciocan
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Utopia „va fi ..., voi avea ...”: subiectul 
găseşte modalităţi de a temporiza 
atingerea scopului. Acest tip de utopie, al 
„eternului călător spre scop” este enunţat 
de George Bernard Shaw prin următoarea 
idee: „În viaţă se întâmplă două tragedii. 
Una constă în a nu-ţi realiza dorinţele, 
cealaltă constă în a le realiza.” Utopia 
temporizatoare este, o direcţie tactică în 
negociere. Problema trecerii din lumea 
imaginarului, a potenţialului în realitate, 
pune problema consecinţelor oricărei 
acţiuni şi decizii. Orice decizie înseamnă 
asumarea unor consecinţe care se pot 
dovedi de o importanţă capitală pentru 
individ, organizaţie etc. 

Funcţia rezolutivă

Se referă la modalitatea în care se 
desfăşoară dinamic conflictul, la evoluţiile 
orientate spre reducerea tensiunii prin 
poziţia de consens. În faţa unui conflict 
sunt posibile mai multe atitudini constituite 
în funcţie de raportul subiectului cu propria 
agresivitate. Situaţia dezirabilă este cea 
în care este acceptată comunicarea: A 
doreşte să comunice cu B, iar B este de 
acord. Este vorba despre acceptarea 
conflictului şi rezolvarea creativă a 
acestuia. În acest sens, negocierea este 
procesul prin care conflictul este abordat 
într-o manieră flexibilă şi creativă, fără a 
pierde din vedere interesele organizaţiei. 
Rezolvarea conflictului şi găsirea 
unei soluţii de compromis presupune 
cunoaşterea cadrului şi a factorilor 
care au condus la apariţia conflictului. 
Aceasta înseamnă decuparea precisă a 
elementelor aflate în tensiune, în scopul 

conturării unor strategii şi tactici  rezolutive 
eficiente. Există însă şi situaţii în care 
comunicarea este respinsă. De exemplu 
cazul în care A doreşte să comunice cu B 
şi B nu este de acord. În aceste caz, B 
poate re-acţiona în următoarele maniere: 
Respinge comunicarea. Îi spune lui A (în 
diferite forme) că nu este interesant de 
conversaţie. Este cea mai bună modalitate 
de gestiune a agresivităţii şi unica manieră 
activ-agresivă. Mesajul către A va fi 
explicit: nu vreau să comunic. Este vorba 
despre negarea existenţei conflictului. 
B refuză voluntar să ia în consideraţie 
conflictul. În unele situaţii poate constitui 
o strategie prin care se câştigă timp. 
Însă tensiunile existente în relaţiile cu 
partenerii vor solicita schimbarea rapidă 
a acestei atitudini. Acceptă (involuntar) 
comunicarea. Chiar dacă B nu doreşte 
să comunice va răspunde intenţiei lui 
A fără însă a iniţia dialogul. Pentru B 
însă va fi ulterior mai dificil să respingă 
comunicarea. Mesajul către A va fi implicit: 
nu vreau să comunic, dar nu pot să îţi spun 
direct. Acceptă (voluntar) comunicarea 
şi o anulează. B anulează comunicarea 
prin contradicţii, incoerenţe, schimbarea 
bruscă a subiectului, fraze neterminate, 
stil obscur, manierism. Mesajul către A va fi 
implicit: vreau să comunic dar modul meu 
de a comunica mă împiedică. În acest caz, 
A acceptă conflictul dar se instalează pe o 
poziţie de forţă pasiv-agresivă. Este o altă 
formă de apărare în faţa conflictului care 
se construieşte pe lipsa de flexibilitate şi 
conduce la blocarea procesului rezolutiv. 
Anulează comunicarea prin respingerea 
comunicării, prin nevoia de a dormi, 
surditate, necunoaşterea limbii, alte 

insuficienţe. Mesajul către A va fi implicit: 
vreau să comunic dar ceva, dincolo de 
voinţa mea mă împiedică. Este vorba 
despre fuga de conflict şi abandonarea 
confruntării: este un tip de atitudine 
deficitară care vădeşte dificultăţi reale. 
În acest caz, existenţa conflictului este 
acceptată dar nu se doreşte sub nici o 
formă contactul cu partenerul.

Care sunt implicaţiile la nivelul 
funcţiei rezolutive a negocierii (implicit 
al conflictului) a celor patru situaţii de 
mai sus ? Se va evita prima manieră de 
reacţie, care este utilă numai în situaţiile 
în care trebuie puse limite ferme unei 
cereri. Celelalte trei maniere de reacţie 
se folosesc în raport cu strategia şi 
tactica aleasă. 

Dificultăţile resimţite de negociator 
în faţa conflictului pot determina 
comportamente contraproductive, care 
se aduc atingere chiar efectelor de fond 
ale negocierii: Manipulare prin fraudă şi 
seducţie: partenerul de negociere va fi 
determinat să accepte o ofertă, fără a fi 
la curent (a fi pus la curent) cu anumite 
consecinţe (dezavantajoase) pe care le va 
avea acest acord. Informarea ulterioară 
asupra condiţiilor reale ale ofertei va 
conduce la declanşarea unui alt conflict. 
Constrângere prin presiune şi şantaj: 
partenerul este obligat să accepte o 
ofertă defavorabilă. Relaţia cu partenerul 
va rămâne tensionată şi va determina fie 
contra-şantaj fie escaladarea conflictului.

Aceste exemple nu definesc spaţiul 
negocierii, întrucât conduc la disfuncţionalităţi 
grave ale relaţiei şi procesului de comunicare 
prin avantaje unilaterale. Obţinerea de 
avantaje unilaterale nu se înscrie în funcţia 
rezolutivă.
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EvenimentEveniment  

În ultimii ani, de Ziua Marinei Române, factorii de 
decizie de la nivelul Preşedinţiei, Statului Major General şi 
Statului Major al Forţelor Navale au acordat decoraţii, ordine 
şi embleme de onoare unor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi 
soldaţi-gradaţi voluntari, care s-au distins prin activitatea lor.

Preşedintele României, Traian Băsescu, a decorat 
sâmbătă, 15 august, cu ocazia Zilei Marinei Române, în semn 
de înaltă apreciere pentru profesionalismul şi abnegaţia de care 
au dat dovadă în întreaga lor carieră, pentru contribuţia avută 
la promovarea Forţelor Navale Române în rândul partenerilor 
euroatlantici, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad 
de Ofiţer, cu însemn pentru militari, pe domnul amiral Marin 
Gheorghe Gheorghe, cu ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de 
Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari pe domnul contraamiral 
Dănilă Nicolae Dorin şi pe domnul comandor Cucoşel Niculae 
Cristea. De asemenea, şeful statului a conferit Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de Comandor, cu însemn pentru 
militari: domnului contraamiral de flotilă Popa Constantin 
Aurel şi domnului comandor Custură Savu Ion; Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de Comandor, cu însemn pentru 
civili, doamnei Spirescu Ştefan Adriana.

Preşedintele României a acordat Ordinul „Virtutea 
Maritimă” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari: domnului 
contraamiral de flotilă Hâldan Romulus Romulus, domnului 
comandor Dospinescu Zaharia Virgil şi domnului comandor 
Georgescu Vasile Ştefan; Ordinul „Virtutea Maritimă” în 
grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, doamnei Atanasiu 
Apolo Irene-Carmen; Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad 
de Cavaler, cu însemn pentru militari: domnului comandor 
Bălăşcuţă Mircea Mircea şi domnului comandor Duţă Ilie 
Tudorel; Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, cu 
însemn pentru civili, domnului Mihail Cristu Cristian; Medalia 
„Virtutea Maritimă” Clasa I, cu însemn pentru civili, domnului 
Dorobanţu Marin Constantin; Medalia „Virtutea Maritimă” 
Clasa a II-a, cu însemn pentru militari: domnului maistru 
militar principal Drăgoiu Constantin Daniel, domnului maistru 
militar principal Franciuc Alexandru Dan-Aurel, domnului 
maistru militar principal Pascu Victor Dorin, domnului maistru 
militar clasa I Mîrşu Gheorghe Nelu, domnului maistru militar 
clasa I Simion Nicolae Vasile, domnului maistru militar clasa I 

Decora]ii de Ziua Marinei
Stroie Gheorghe Vasile, domnului plutonier adjutant principal 
Bălan Sofica Neculai şi domnului plutonier adjutant Ţuţu Ion 
Daniel. Totodată, şeful statului a conferit „Virtutea Maritimă” 
Clasa a III-a, cu însemn pentru militari: domnului maistru militar 
principal (rez.) Cuş Ion Gigi; domnului maistru militar principal 
Iacob Niculai Vasile; domnului maistru militar principal Meantu 
Constantin Ion; domnului maistru militar principal Rachieru 
Constantin Constantin; domnului maistru militar clasa I Avrinte 
Petre Petre; domnului maistru militar clasa I Diacănu Gheorghe 
Vasile; domnului maistru militar clasa I Radu Nicu Daniel; 
domnului maistru militar clasa a II-a Chesaru Ion Constantin; 
domnului maistru militar clasa a II-a Crişu Ioan Mihai; domnului 
maistru militar clasa a II-a Nicu Nicolae Marian; domnului 
maistru militar clasa a IV-a Brică Ion Aurel Ionuţ şi domnului 
plutonier major Irimia Jan Jan; domnului plutonier major Zamfir 
Iosif Marcel şi Medalia „Virtutea Maritimă” Clasa a III-a, cu 
însemn pentru civili: doamnei Olariu Vasile Anica şi doamnei 
Sabie Gheorghe Liliana.

De asemenea, un număr de ofiţeri, maiştri militari, 
subofiţeri şi soldaţi-gradaţi voluntari din cadrul Forţelor Navale 
au primit din partea şefului Statului Major General, amiralul dr. 
Gheorghe Marin, şi a sefului Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul Dorin Danilă, „Emblema de Onoare a Statului 
Major General” şi respectiv, „Emblema de Onoare a Forţelor 
Navale”. 

Text: cpt. ing. Mihai EGOROV

Inmanare de diplome şi medalii de către şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
domnul contraamiral Dorin Danilă cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei

Doamna Mariana Păvăloiu primind diploma şi medalia cu care a fost răsplatită, 
pentru activitatea sa, în cadrul Forţelor Navale Române.

Contraamiralul Dorin Dănilă, şeful SMFN, primind de la consilierul prezidenţial Iulian Fota, 
ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Mare Ofiţer, cu însemn pentru militari. 
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Text: căpitan ing. Mihai EGOROV
Foto: Ştefan CIOCAN

Îmbrăcat în haine de gală, Portul 
militar Constanţa a primit marţi, 25 
august, în acordul sirenelor navelor 
aflate în Portul militar Constanţa, 
simbolizand salutul acordat de 
acestea – şi al melodiilor interpretate 
cu har de Muzica Reprezentativă a 
Forţelor Navale, Nava Şcoală Mircea, 
la revenirea din marşul de instrucţie şi 
reprezentare din acest an executat în 
perioada 12 aprilie – 25 august. 

La ceremonial au participat 
Preşedintele României, Traian 
Băsescu, ministrul Apărării Naţionale, 
Mihai Stănişoară, şeful Statului Major 
General, amiralul dr. Gheorghe Marin, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul Dorin Dănilă, foşti 
comandanţi ai Navei Şcoală Mircea, 
reprezentanţi ai autorităţilor centrale 
şi locale, cadre militare active şi în 
rezervă, rude şi prieteni ai membrilor 
echipajului şi cadeţilor aflaţi la bordul 
velierului românesc. 

Viceamiralul (r) Ilie Stefan, fost 
comandant al Institutului de Marină 
„Mircea cel Bătrân“: „Când păşesc 
pe schela acestui veteran al marinei 
noastre nu pot să-mi reprim emoţiile 

„Virtutea maritim\ în grad de cavaler” pentru„Virtutea maritim\ în grad de cavaler” pentru

NS MirceaNS Mircea
pentru că acolo, acum 60 de ani am 
avut fericirea, ca elev al Şcolii Navale 
să-mi fac ucenicia în aspra meserie a 
mării. Pe punţile şi sub velele sale, am 
pătruns în tainele ştiinţei navigaţiei şi am 
căpătat deprinderile artei marinăreşti. 
Îmi amintesc cum la semnalul sifleei, 
dat de şeful de echipaj, ne adunam 
la front pe vergi şi la comandă sus, ne 
urcam în arboradă, pe vreme frumoasă 
sau pe furtună, ziua sau noaptea şi cu o 
mână pentru noi şi cealaltă pentru navă, 
desfăşuram sau înfăşuram velele.” 

Traian Băsescu, Preşedintele 
României: „A fost un voiaj care a pus 
pecetea pe carierele a peste 100 de 
viitori marinari. Cadeţii pe care i-aţi 
avut la bord au luat de la Nava Şcoală 
«Mircea» tot ce putea fi luat pentru 
pregătirea unui bărbat al mării. În acelaşi 
timp, cu certitudine, au lăsat pe această 
navă, de legendă, a Marinei Române, 
o bucată, o parte din sufletul lor. Aici 
le vor rămâne amintirile celui mai dur 
voiaj pe care l-au efectuat în viaţa de 
marinar. Din experienţă vă spun că, 
indiferent care au fost situaţiile prin care 
am trecut, ca ofiţer sau comandant de 
navă, cele mai dure experienţe au fost 
tot la bordul Navei Şcoală «Mircea». În 
viaţa de marinar poţi să treci prin multe, 
prin furtuni, prin incendii, prin zone de 
război, dar niciodată nu se va compara 
vreo întâmplare cu zilele, săptămânile, 
nopţile petrecute la bordul Navei Şcoală 
«Mircea». Îmi aduc aminte de emoţia 
primei urcări în arboradă, îmi aduc 
aminte de exerciţiile extrem de aspre 
din timpul nopţii cu nava (...), în vârful 
catargului, la 44 de metri deasupra 
punţii, în ruliu de fapt, erai deasupra 
apei. Îmi aduc aminte cu plăcere de 
emoţia pe care nava o stârnea în orice 
port acosta, o navă la bordul căreia au 
urcat regi, şefi de stat, miniştri, amirali, 

oameni ai mării. N-am văzut niciun om care să nu o admire, 
n-am văzut niciun om care să nu plece cu încrederea că cei 
ce se instruiesc la bordul acestei nave sunt adevăraţi oameni 
ai mării.”

Itinerariul parcurs de velierul românesc la bordul 
căruia s-au aflat 190 de membri, dintre care 65 de studenţi 
ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi 38 de elevi de la 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” a însemnat peste 14.000 mile marine parcurse şi 
escale în opt porturi dar şi participarea la etapele 2, 3 şi 4 
ale competiţiei nautice Tall Ships Atlantic Challenge 2009 din 
Oceanul Atlantic şi Statele Unite ale Americii.

Comandorul dr. Corneliu Bocai, comandantul marşului: 
„A fost un marş lung, dar pot spune acum la final că a fost un 
marş benefic; nu a fost un marş uşor pentru că la bord au fost 
103 cadeţi, iar elevii de la Şcoala de Maiştri au fost pentru 
prima dată la Nava Şcoală «Mircea», nu au cunoscut condiţiile, 
dar s-au adaptat uşor la bordul navei, alături de studenţi, fapt 
ce a dus la uşurarea marşului. Instructorii de la Academia 
Navală şi Şcoala de Maiştri, alături de echipaj au reuşit să le 
insufle tinerilor încredere, să-i facă să fie interesaţi în fiecare 
zi de ceea ce se întâmplă la bord, în special de practicile 
marinăreşti, astfel încât toate au convers spre un rezultat final 
pozitiv, încheierea marşului în condiţii foarte bune.”

 La 70 de ani de la intrarea în serviciu, prin decret 
prezidenţial, Nava Şcoală Mircea a fost decorată cu ordinul 
„Virtutea maritimă în grad de cavaler”, cu însemn pentru 
militari, de pace. 

Traian Băsescu, Preşedintele României: „Nava Şcoală 
«Mircea» împlineşte 70 de ani, 70 de ani de existenţă, şi a 
semnat certificatul de capacitate pentru cea mai mare parte 
a comandanţilor şi ofiţerilor Marinei Militare şi Marinei Civile 

Române. Gestul pe care l-am făcut astăzi este un gest de 
recunoştinţă al naţiunii române faţă de Nava Şcoală «Mircea», 
al meu faţă de Nava Şcoală «Mircea» şi faţă de cei care m-au 
ajutat să învăţ tainele meseriei de marinar. Vă asigur că am 
avut o mare surpriză aflând că în 70 de ani de existenţă nava-
şcoală «Mircea» nu a fost decorată, probabil o neglijenţă a 
timpului şi nu a oamenilor politici de care depindea acest lucru. 
Am vrut să fac o reparaţie propriei mele memorii şi o reparaţie 
pe care Nava Şcoală «Mircea» o merita din partea tuturor celor 
care până astăzi puteau să-şi amintească că există un spirit, 
materializat într-o navă, care se numeşte spiritul „Mircea”, 
generat de Nava Şcoală «Mircea». Mulţumesc încă o dată 
Marinei Militare Române, mulţumesc echipajului, mulţumesc 
cadeţilor de pe Nava Şcoală «Mircea»”.

Marşul a fost unul dificil atât pentru cadeţii aflaţi la bord cât 
şi pentru echipajul velierului românesc. Căpitan-comandorul 
Gabriel Moise, comandantul Navei Şcoală Mircea: „A fost 
într-adevar un marş lung, puţin mai scurt decât cel din 2004, 
în care studenţii s-au descurcat bine. S-au adaptat destul de 
repede la condiţiile de viaţă de la bordul unui velier, care nu 
se asemănau cu condiţiile de la celelalte nave militare, însă 
au intrat repede în program, în meridian, ca să folosesc o 
expresie marinărească, şi misiunea a fost un succes real. 
Marşul a avut mai multe provocări. În primul rând a fost 
instrucţia de care au trebuit să beneficieze la bordul navelor, 
apoi Regata la care am participat, navigaţia îndelungată cu 
vele, traversarea Oceanului Atlantic cu vele. Aici am remorcat 
o mică ambarcaţiune cu vele care a rămas fără combustibil şi 
nu putea ajunge în Bermuda; am dat dovadă de un spirit de 
într-ajutorare marinărească, aşa cum ne-a pregătit Academia 
Navală, să fim buni marinari. De asemenea, în etapa 
Bermuda-Charleston, am fost nava comandant a întregii flote 
de veliere, având la bord un oficial al Asociaţiei Internaţionale 
a Velierelor, care a monitorizat toată mişcarea pe ocean, am 
trecut Bosforul pe timp de noapte, multe, multe provocări, 
cărora le-am făcut faţă. A fost un marş reuşit, în primul rând 
pentru studenţii şi elevii aflaţi la bord; le-am şi spus că trebuie 
să ştie să exploateze zestrea de peste 14.000 Mm parcurse 
şi experienţa celor peste patru luni petrecute la bord şi sunt 
convins că vor exploata la maxim această experienţă.” 

Emoţiile revederii au fost mari pentru rudele celor care 
s-au aflat la bordul navei mai mult de patru luni, lacrimile de 
bucurie făcând parte din atmosfera din Portul militar Constanţa 
la revenirea în ţară a Navei Şcoală Mircea. Pentru cadeţii de 
la bordul lui Mircea, au urmat momentele revederii familiilor şi 
apoi încă două zile petrecute la bordul Navei Şcoală Mircea 
înainte de a pleca în binemeritata vacanţă de vară. 

Revenirea Navei Şcoală Mircea în portul Constanţa. 

Cadeţii, în timpul manevrei de acostare a NS Mircea în portul Constanţa. Familiile cadeţilor ambarcaţi la bordul NS Mircea, aşteptând acostarea navei la cheu.

Emoţia revederii pentru cadeţi şi familiile acestora.



F
ot

o:
 B

og
da

n 
D

in
u

Remorcherul Maritim Salvator Remorcherul Maritim Salvator 
şi de Intervenţie cu Scafandri şi de Intervenţie cu Scafandri 

GROZAVULGROZAVUL



32 MARINA ROMÂNÃ
numărul 7 (137) 2009 numărul 7 (137) 2009

MARINA ROMÂNÃ 33

Căpitan ing. Mihai EGOROV
Căpitan ing. Cosmin OCHEŞEL
Olivia BUCIOACĂ

În fiecare an, pe 15 august 
sărbătorim praznicul Adormirii 
Maicii Domnului şi, de asemenea, 
îi sărbătorim pe cei care şi-au unit 
destinele cu întinderile de apă, pe 
marinari. Prin Legea nr. 202 din 21 
octombrie 2008, ziua de 15 august 
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 

S\rb\toare la Dun\re şi MareS\rb\toare la Dun\re şi Mare

ZIUA MARINEI ROMÂNE 2009ZIUA MARINEI ROMÂNE 2009
prilej de reafirmare a potenţialului 
combativ şi a capabilităţilor opera-
ţionale ale Forţelor Navale Române. 

Şi, cum nu putem exprima 
în cuvinte orele de pregătire şi 
antrenament pe care fiecare membru 
al echipei Forţelor Navale le-a alocat 
acestui eveniment, fără a face decât 
o trecere sumară prin multitudinea 
de evenimente organizate, vă 
prezentăm în rândurile de mai jos 
povestea Zilei Marinei 2009, a tuturor 
momentelor festive organizate în 
cinstea acestei zile de sărbătoare, 
o sărbătoare care este deopotrivă a 
ţării, a oraşelor-porturi şi a Marinei.

Întâlnirea publicaţiilor 
de marină

În suita de manifestări 
organizate cu ocazia Lunii 
spiritualităţii Marinăreşti, Liga 
Navală Română şi redacţia revistei 
Marea Noastră au organizat joi, 23 
iulie, a noua ediţie a Consfătuirii 
anuale pentru schimb de experienţă 
a redacţiilor publicaţiilor de marină. 
În cadrul lucrărilor au fost prezentate 
analize ale activităţii fiecărei 
publicaţii ale Ligii Navale Române, 
precum şi modul în care aceste 
publicaţii au reuşit să contribuie la 
dezvoltarea spiritului marinăresc 

şi colaborarea între publicaţiile de 
marină, la dezvoltarea domeniului 
naval, la atragerea tinerilor spre 
marină şi la o mai bună percepţie 
a Ligii Navale Române în rândul 
opiniei publice. Intervenţii au avut 
şi reprezentanţii celorlalte publicaţii 
de marină altele decât cele afiliate 
Ligii Navale Române, care au 
menţionat realizările, dificultăţile 
şi măsurile care se impun pentru 
o mai bună vizibilitate a Forţelor 
Navale Române. Din păcate, criza 
financiară a dus la dispariţia unora 
din publicaţiile de marină, în timp 
ce altele şi-au redus tirajele sau 
numărul de apariţii. Adunarea a 

hotărât ca cea de-a zece-a ediţie a 
acestei consfătuiri să se desfăşoare 
anul viitor la Bucureşti. 

Simpozion Bucureşti

Seria manifestărilor oficiale 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei 
Române 2009 a început vineri, 7 
august, la Cercul Militar Naţional 
Bucureşti, unde a avut loc simpozionul 
cu tema „Ziua Marinei Române în zi 
de sărbătoare naţională”. Cu acest 
prilej, reprezentanţi ai conducerii 
Forţelor Navale şi Ligii Navale 
Române au prezentat expuneri privind 
rolul şi perspectivele Forţelor Navale 

Române, contribuţia deosebită a 
Navei Şcoală Mircea în cei 70 de ani 
în serviciul Marinei Militare şi istoria, 
prezentul şi viitorul Ligii Navale 
Române. La activitate au participat 
personalităţi din conducerea Minis-
terului Apărării Nationale şi a Statului 
Major General, reprezentanţi ai Ligii 
Navale Române, asociaţiei Clubul 
Amiralilor, cadre militare active, în 
rezervă şi retragere.

Programul zilei a mai cuprins 
lansare de carte, vizitarea unei 
expoziţii de pictură, sculptură şi 
carte cu tematică marinărească 
organizate de Muzeul Marinei 
Române în colaborare cu Muzeul 
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 Desfăşurarea Simpozionului dedicat Zilei Marinei Române la Cercul Militar Naţional Bucureşti
Acordarea de distincţii invitaţilor de către şeful Statului Major al Forţelor Navale 

domnul contraamiral Dorin Danilă.

Afluxul de vizitatori din Portul militar Constanţa prilejuit de Ziua Porţilor Deschise

Foto: Ştefan CiocanFoto: Ştefan Ciocan

Militarii Forţelor Navale răspunzând curiozităţii vizitatorilor prezenţi la evenimentSimpozionul organizat de Muzeul Marinei Române la Cercul Militar Constanţa.
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Militar Naţional, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” şi Cercul Militar 
Mangalia. De asemenea, Muzica 
Militară Reprezentativă a Forţelor 
Navale Române a oferit un inedit 
spectacol muzical, pe esplanada 
Cercului Militar Naţional.

O filă din istoria 
Marinei Române

Muzeul Marinei Române a 
organizat marţi, 11 august, la Cercul 

Militar Constanţa, Simpozionul 
omagial dedicat zilei de 15 August, 
cea mai importantă sărbătoare a 
marinarilor. La eveniment au participat 
contaamiralul de flotilă dr. Aurel 
Popa, comandantul Comandamentului 
Flotei, cadre militare active şi în 
rezervă, studenţii Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” şi elevii Şcolii 
Militare de Maiştrii Militari „Amiral Ion 
Murgescu”. Programul manifestării a 
cuprins comunicări ştiinţifice pe teme 
din istoria Marinei Române, arheologia 
subacvatică sau începuturile 
scafandreriei româneşti, hidroaviaţia 
militară română, personalitatea şi 
rolul contraamiralului Horia Macellariu 
în desfăşurarea evenimentelor din 
1944 de la Constanţa, Marina Regală 
în al Doilea Război Mondial şi situaţia 

Comisiei Europene a Dunării la 1940. 
Comunicările au fost susţinute de 
membrii Muzeului Marinei Române, 
Ligii Navale Române-filiala Constanţa 
şi Direcţiei Judeţene Constanţa pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional. Cu acest prilej a avut loc 
şi lansarea volumului Strategii ale 
războaielor maritime din Marea 
Neagră (1853-1944), semnat de 
viceamiralul (r.) Constantin Iordache. 

Ziua Porţilor Deschise 
la Constanţa

Sâmbătă, 8 august, Forţele 
Navale Române au organizat 
„Ziua Porţilor Deschise” în porturile 
militare Constanţa, Mangalia, Brăila 
şi Tulcea. Cu această ocazie publicul 
larg a putut vizita navele militare 
şi expoziţia de tehnică militară de 
marină. În Portul militar Constanţa, 

vizitatorii au avut ocazia să participe 
la expoziţia tematică organizată 
cu ocazia a 115 ani de la naşterea 
contraamiralul Horia Macellariu, la 
bordul fregatei Regina Maria şi să 
asiste la demonstraţiile artistice ale 
Muzicii Militare a Forţelor Navale.

Afluenţa de public a fost 
remarcabilă încă de la primele ore 
ale dimineţii. Vârsta participanţilor 
nu a avut limite când a fost vorba de 
a-şi satisface curiozitatea legată de 
tehnica militară de marină.

Interesant a fost şi pentru noi să 
cunoaştem copii de vârste fragede 
care odată ajunşi la bordul navelor 
să se simtă atraşi de tehnica de 
marină, de uniforme şi nu au ezitat 
să adreseze numeroase întrebări 
în satisfacerea curiozităţii specifice 

vârstei. Chiar dacă pentru colegii 
noştrii marinari de pe nave nu a 
fost greu să le ofere informaţiile 
solicitate, mai dificil a fost pentru 
însoţitorii copiilor, fie părinţi sau 
bunici, care cu greu au putut ţine 
pasul în a-i supraveghea pe copii. 
Astfel la bordul submarinului Delfinul 
am putut sta de vorbă cu o bunicuţă 
încântată de prezentarea făcută dar 
şi cu nepoţelul ei de numai patru ani 
care încerca să facă legătura între 
ceea ce vedea în realitate şi filmele 
de desene animate despre vapoare.

Chiar dacă pentru cei mai mici 
dintre vizitatori submarinul Delfinul 
sau elicopterul Puma Naval au 
reprezentat atracţiile zilei, pentru 
publicul larg au prezentat un real 
interes atât navele dar şi expoziţiile 
de tehnică militară, precum şi locurile 
de expunere a şcolilor militare. Din 

discuţiile avute cu domnul comandor 
Ion Custura, locţiitorul şefului 
instrucţie şi doctrinei din Statul Major 
al Forţelor Navale, am putut afla că 
scopul organizării acestui eveniment 
a fost atins prin prezenţa numeroasă 
a vizitatorilor dar şi prin buna 
organizare a participanţilor care pe 
parcursul întregii manifestări au dat 
dovadă de seriozitate şi interes în 
prezentarea marinei române. 

În cadrul aceloraşi  manifestări 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei 
Române, Muzeul Marinei Române 
a putut fi vizitat de către populaţia 
civilă, intrarea fiind liberă. Această 
idee s-a bucurat de un real succes, 
participarea publicului fiind la nivelul 
aşteptărilor. Am fost şi noi prezenţi 
spre a surprinde impactul acestui gen 

de activităţi în rândul vizitatorilor şi nu 
mică a fost surpriza când am văzut 
interesul manifestat într-o mai bună 
cunoaştere a marinei române şi a 
trecutului ei, interes manifestat de un 
public de toate categoriile de vârstă. 
Aşa cum am aflat şi de la căpitan 
comandorul Olimpiu Glodarenco, 
directorul Muzeului Marinei Române, 
vizitatorii au fost mai numeroşii ca 
de obicei nu neapărat datorită intrării 
libere cât mai ales apropierii Zilei 
Marinei Române şi includerea în 
suita de manifestări prilejuită de acest 
eveniment al vizitării muzeului.

Portul militar Mangalia 
cu porţile deschise...

Cu o săptămână înainte de Ziua 
Marinei şi garnizoana Mangalia şi-a 
deschis larg porţile pentru a-şi primi 
vizitatorii, sâmbătă, 8 august. În Portul 
militar Mangalia, pe dana Divizionului 
Rachete Navale, Ziua Porţilor 
Deschise a început cu ceremonialul 
tradiţional de ridicare a pavilionului, 
geacului şi marelui pavoaz în 
prezenţa unei audienţe numeroase. 
Toţi cei prezenţi au fost apoi purtaţi în 
lumea creată de marinarii de altădată, 
în lumea jocurilor marinăreşti. Trasul 
la parâmă, alergarea în sac, fuga 
cu oul în lingură, noduri marinăreşti 
şi semnale cu sifleea au fost doar 
câteva din jocurile marinăreşti care 
au făcut deliciul spectatorilor. 

Mai întâi martori apoi concurenţi, 
cei mici s-au întrecut la alergarea cu 
oul în lingură. În tot acest timp, navele 

purtătoare de rachete Lăstunul şi 
Pescăruşul, corveta Amiral Petre 
Bărbuneanu şi vedeta torpiloare 
Smeul au fost invadate de toţi cei 
interesaţi să cunoască îndeaproape 
tehnica şi armamentul de la bord, 
dar şi viaţa marinarilor. Comandorul 
Vergil Moraru, comandantul Şcolii de 
Aplicaţie a Forţelor Navale: „Avem 
musafiri din Mangalia, dar ce este 
foarte plăcut sunt musafiri din toată 
ţara şi este o chestiune deosebită să 
vezi cum unii dintre cei care au venit 
să ne viziteze navele şi expoziţia, 
să ne vadă cum desfăşurăm jocurile 
marinăreşti, au lăsat deoparte plaja şi 
au făcut acest efort. Am văzut destul 
de mulţi vizitatori din afara oraşului 
Mangalia, dar şi din Mangalia. Au fost 
vizitatori care nu au legătură directă 
cu oamenii din Forţele Navale, au 
venit din dragoste, din plăcere, din 
interes pentru a afla ce înseamnă 
marina, ce înseamnă Forţele Navale 
Române, ce înseamnă, de fapt, 
dragostea pentru mare.” Lucian 
Miloşan, unul dintre sutele de 
vizitatori: „Sunt în plin lucru aici fiind 
preocupat de miniaturi, machete. 
Am venit să strâng informaţii şi sper 
să reuşesc să le pun în practică în 
pasiunea mea. Nu am nici o legătură 
cu marina, armata am făcut-o la 
infanterie, dar m-a impresionat tot ce 
am văzut. E foarte interesant.”

Într-o atmosferă de bună 
dispoziţie, înarmaţi cu aparate de 
fotografiat, în încercarea de a lua cu 
ei o mică parte din lumea fascinantă 

a marinarilor, rude ale militarilor, 
turişti sau iubitori ai mării şi-au 
manifestat curiozitatea prin întrebări 
adresate membrilor din echipaj şi 
prin vizitarea tuturor navelor din port. 
Maria Mocanu: „Mi s-a părut foarte 
interesant. Am putut veni cu autobuzul 
pus la dispoziţie de marinari şi nu a 
mai fost nevoie să mergem pe jos. 
Este o ocazie minunată de a putea 
vizita navele. Totul este foarte animat. 
Sunt mulţumită de tot ce am văzut, 
am aflat informaţii noi. Am văzut că 
marinarii sunt implicaţi şi că îşi iubesc 
meseria şi mi-a plăcut.” Verona Ulrih: 
„Am venit de la Ploieşti şi a meritat. Şi 
anul trecut am fost şi voi veni mereu. 
M-a impresionat chiar nava pe care 
suntem, este extraordinară, îmi place 
şi echipajul, sunt băieţi frumoşi şi buni 
şi sunt mândră de ei.” Mihai Victor 
Chirstiuck: „Navele sunt interesante. 
Şi cel mai mult îmi place că fratele 
meu e marinar şi mă învaţă despre 
nave. Aş vrea să îl urmez şi să devin 
la fel ca el.” 

Expoziţia de tehnică militară, 
standul de carte marinărească 
realizat cu sprijinul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, Muzeului Marinei 
Române şi Şcolii Militare de Maiştrii 
Militari „Amiral Ion Murgescu” şi 
proiecţiile de filme au reprezentat alte 
puncte de atracţie pentru vizitatori. 
Colecţia de tehnică de navigaţie şi 
obiectele de patrimoniu care redau 
fidel istoria Marinei Române au putut 
fi vizitate, în aceeaşi zi, la Muzeul 
Marinei Române, filiala Mangalia, 
unde intrarea a fost gratuită.
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Vizitarea Muzeului Marinei Române în cadrul activităţilor Zilei 
Porţilor Deschise,eveniment care a prefaţat Ziua Marinei Române

Vizitatori interesaţi să cunoască tehnica şi armamentul de la bordul navei purtătoare de rachete 
Lăstunul, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise de la Mangalia.

Nava purtătoare de rachete Pescăruşul asaltată de vizitatori, 
la Ziua Porţilor Deschise de la Mangalia.

Aspect din timpul regatei „Cupa Bricul Mircea” la yachting.
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Concursuri de yachting

Statul Major al Forţelor Navale, 
Liga Ofiţerilor de Marină şi Yacht 
Club Bucureşti au organizat în 
perioada 8 – 9 august Regata „Cupa 
Bricul Mircea”, etapă de campionat 
naţional la yachting. Întrecerea a 
reunit la start 20 de ambarcaţiuni 
certificate şi omologate IRC 2009. 
Ambarcaţiunile cu vele s-au întrecut 
într-o cursă offshore pe traseul 
Constanţa, Portul Tomis – Capul 
Midia şi retur desfăşurată sâmbătă 
şi o cursă inshore în rada portului 
Tomis, cursă care a avut loc duminică. 
Startul a fost dat de comandorul 
Romeo Boşneagu, preşedintele Ligii 
Ofiţerilor din Marina Militară de la 
bordul SRS 576, navă aparţinând 
Centrului de Scafandri. Vremea, cu 
marea de gradul 1-2, a fost deosebit 
de favorabilă pentru desfăşurarea 
acestei regate.

Festivitatea de premiere 
a câştigătorilor regatei s-a 
desfăşurat duminică pe faleza din 
faţa Comandamentului Flotei din 
Constanţa. Pentru a doua oară 
consecutiv trofeul a fost adjudecat 
de ambarcaţiunea Hakuna Matata, 
urmată de Magic Time X şi de Life, pe 
un loc fruntaş clasându-se şi echipajul 
velierului Tomis, aparţinând Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”.

Nu a fost singura regată 
organizată cu prilejul Zilei Marinei 
Române. O altă regată, „Cupa 
Mircea“, de această dată, a avut 
loc în perioada 15-16 august, în 
organizarea Yacht Club Regal 
România şi a Statului Major al Forţelor 
Navale. Cea de-a şasea regată din 
cadrul Campionatului Mării Negre 
2009, a reunit la start 16 ambarcaţiuni 
certificate şi omologate ICC 2009. 

Întrecerile au fost organizate pe un 
traseu triunghiular, câştigătorii fiind 
premiaţi duminică, 16 august, pe 
faleza din faţa Comandamentului 
Flotei. 

Marina şi marea 
la Cercul Militar Constanţa

În cadrul Lunii spiritualităţii 
marinăreşti, Cercul Militar Constanţa 
a organizat marţi, 11 august, vernisajul 
expoziţiilor de goblen, pictură, 
grafică marină şi fotografie. Astfel, 
au fost deschise publicului, expoziţia 
semnată de maistrul militar (r.) Mihai 
Ion, o expoziţie de fotografie marină, 
de nave şi de simboluri, noduri 
marinăreşti şi pavilioane; expoziţia 
de caricatură semnată de Năstase 
Leonte şi de membrii cunoscutei 
Şcoli a lui Popa Popas. Au urmat 
expoziţiile de fotografie „Femeia şi 

marea” şi „Nelinişti marine”, realizate 
de Aurel Lăzăroiu, şeful Cercului 
Militar Constanţa. Creaţiile doamnei 
Florica Zaharia au fost reunite într-o 
expoziţie de goblen, icoane care 
o înfăţişează pe Fecioara Maria şi 
câteva tablori care stau sub semnul 
ancorei, inspirate de mare, de marină. 
Expoziţia de grafică a Ninei Vizireanu 
ne-a dezvăluit dragostea pentru mare. 
Mesajele transmise prin desene 
fiind adevărate eseuri poetice care 
încântă ochiul, dar şi sufletul. A face 
ilustraţie de carte este un pas dincolo 
de grafica de şevalet, este un act de 
creaţie complex, astfel că doamna 
Nina Vizireanu practică şi această 
parte a graficii sale mai complexe, 
ilustraţia de carte. La aproximativ o 
lună, după expoziţia de pictură de la 
Muzeul Marinei Române, Mariana 
Constantinescu Bileca a îmbogăţit 

expoziţia de la Cercul Militar prin 
câteva lucrări de referinţă. Mariana 
Constantinescu Bileca are o energie 
debordantă, o forţă extraordinară, are 
o putere de exprimare şi de seducţie 
în final şi lucrurile acestea s-au regăsit 
în fiecare pânză. Dar mai presus de 
toate, această expoziţie a reprezentat 
în primul rând „un exerciţiu de 
sinceritate şi de bun simţ”, aşa cum 
ne-a mărturisit artista. 

Muzica Militară… în concert

Prezentă la aproape toate 
activităţile organizate cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Marinei Române, cu 
o ţinută impecabilă, Muzica Militară 
a Forţelor Navale, sub bagheta 
maiorului Cornel Ignat, a susţinut 
mai multe concerte în oraşele şi 
staţiunile de la litoral. Astfel, turiştii 
şi toţi iubitorii muzicii militare au 
putut urmări reprezentaţiile artistice, 
adevărate spectacole, în staţiunile 
Mamaia, Neptun, Mangalia şi Eforie. 
De asemenea, concertele Muzicii 
Militare a Forţelor Navale, apreciate 
de cei mari, dar şi de cei mici în 
egală măsură, au putut fi ascultate 
pe itinerariul Parcul Teatrului Naţional 
– Piaţa Ovidiu. Toţi cei prezenţi au 
fost vrăjiţi de rezonanţele melodiilor 
interpretate cu stil şi eleganţă, iar 
aplauzele au pornit din inimă. Maiorul 
Cornel Ignat, şeful Muzicii Militare 
a Forţelor Navale: „Am susţinut 
concerte atât în Constanţa cât şi în 
Mangalia, Neptun, Mamaia şi Eforie 
Sud. Spectacole cu show-ul nostru 
al Muzicii Militare a Forţelor Navale, 
show care s-a bucurat de apreciere. 
Publicul a fost alături de noi şi de cele 
mai multe ori a participat la aceste 
show-uri. Orice început este mai greu 
în sensul că nu ştim ce se petrece, 
dar pe măsură ce interpretăm şi 
schimbăm ritmurile, îi antrenăm pe 
spectatori alături de noi la dansuri. 
În cadrul fiecărui show avem o horă 
mare la care participă toţi spectatorii 
şi sunt nerăbdători să ajungă la 
momentul acesta al dansului.”

Au fost câteva  zile pe care 
constănţenii şi turiştii veniţi din toată 
lumea şi le vor aminti, cu siguranţă, 
cel puţin până anul viitor la următorul 
concert al Muzicii Militare a Forţelor 
Navale susţinut cu ocazia Zilei 
Marinei Române. 

Pe ecranul instalat lângă 
Comandamentul Flotei, au avut loc 
în perioada 10-15 august, prezentări 
de filme tematice din Forţele Navale, 
realizate de grupul Mass-Media al 
Forţelor Navale.

Antrenamente 

Şi pentru ca toate momentele 
pregătite de marinari pentru public 
să iasă bine, toţi cei implicaţi în 
desfăşurarea exerciţiilor de pe 
mare au participat la un exerciţiu de 
antrenament prin simulare la Centrul 
de Instruire, Simulare şi Evaluare 
al Forţelor Navale şi la o repetiţie 
generală desfăşurată joi 13 august. 
Emoţiile au fost prezente în rândurile 
participanţilor, concentraţi însă ca 
totul să fie bine.

Crucea Marinarilor

În fiecare an, de Ziua Marinei 
Române, odată cu sărbătorirea 
Sfintei Marii – Praznicul Adormirii 
Maicii Domnului toţi cei al căror 
destin se leagă de mare aduc un 
omagiu eroilor marinari. Astfel, 
vineri 14 august,  Forţele Navale 
Române cu sprijinul autorităţilor 
locale au organizat un ceremonial 
militar şi religios în memoria eroilor 
marinari. Activitatea s-a desfăşurat 
în faţa Comandamentului Flotei locul 
unde au fost conferite diplome şi 
medalii cadrelor militare active şi în 
rezervă, soldaţilor gradaţi voluntari 
precum şi personalului civil care s-au 
evidenţiat în activitatea profesională. 
Această activitate a fost precedată 
de ceremonialul ridicării pavilionului 
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Vernisajul expoziţiilor de la Cercul Militar Constanţa. În prim plan Aurel Lăzăroiu, şeful Cercului Militar Constanţa.

Fanfara Muzicii Militare a Forţelor Navale prezentă la simpozionul dedicat Zilei Marinei Române 
în timpul reprezentaţiei din faţa Cercului Militar Naţional

Muzica Militară a Forţelor Navale în concert în staţiunea Mamaia.

Zeul Neptun a dat startul demonstraţiilor marinarilor de Ziua Marinei Române 2009.

Depuneri de coroane la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Cazinoului din Constanţa
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şi de alocuţiunile oficialităţilor. Astfel 
consilierul prezidenţial Iulian Fota 
a transmis mesajul preşedintelui 
României, domnul Traian Băsescu, 
mesaj care a punctat rolul marinarilor 
militari în istoria românilor, tradiţia 
înaintaşilor exprimând în final 
mulţumirile sale adresate marinarilor. 
De asemenea mesajul Şefului 
Statului Major General, amiralul dr. 
Gheorghe Marin a fost unul încărcat 
de emoţie şi mulţumire pentru foştii 
şi actualii marinari militari. Şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul Dorin Dănilă a ţinut 
să exprime pe parcursul alocuţiunii 
sale consideraţia pentru ceea ce au 
făcut şi fac în continuare marinarii 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
marinei militare. Un moment plin 
de încărcătură emoţională s-a 
desfăşurat la monumentul Crucea 
Marinarilor, locul unde un sobor de 
preoţi în frunte cu Înalt Preasfiinţia Sa 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a 
oficiat o slujbă de pomenire a eroilor 
marinari căzuţi la datorie. S-au 
depus apoi coroane de flori în semn 
de recunoştinţă din partea instituţiei 
prezidenţiale, a Ministerului Apărării 
Naţionale, a Şefului Statului Major 
General şi a categoriilor de forţe 
armate, din partea comandanţilor 
de unităţi, a organizaţiilor de marină 
precum şi din partea oficialităţilor 
locale. 

Expoziţie nautică 
la Constanţa

În perioada 14 -16 august a 
avut loc în Portul Constanţa, zona 
Terminalului „Pasageri” prima ediţie a 
Expoziţiei de tehnică Naval Defense 
Exhibition - Constanţa 2009. La 

festivitatea de deschidere au fost 
prezenţi consilierul prezidenţial 
Iulian Fota, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul 
Dorin Dănilă, locţiitorul secretarului 
de stat pentru armamente, generalul 
de brigadă dr. ing. Cătălin Moraru, 
personalităţi militare şi civile. 
Evenimentul a fost organizat de 
General Defense Corp în colaborare 
cu Ministerul Apărării Naţionale prin 
Departamentul pentru armamente 
şi Statul Major al Forţelor Navale, 
Ministerul Economiei şi Camera 
de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa. Expoziţia de 
tehnică navală a reunit la standuri 
55 de firme renumite din România, 
Germania, Statele Unite ale Americii 
şi Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, care au prezentat 
stadiul actual de dezvoltare a unor 
echipamente şi capabilităţi militare 
navale, precum şi tehnică şi sisteme 
de securitate

Simfonia mării

Vineri, 14 august, orchestra 
simfonică a Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet „Oleg Danovski” 
din Constanţa, a susţinut un 
concert dintr-un repertoriu de mare 
popularitate, dedicat Zilei Marinei 
Române. La concertul care a avut 
loc în Sala Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet „Oleg Danovski” 
au participat contraamiralul Dorin 
Dănilă, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, contraamiralul de 
flotilă dr. Aurel Popa, comandantul 
Comandamentului Flotei, coman-
danţi de unităţi, cadre militare 
active şi în rezervă. În semn 
de recunoştinţă contraamiralul 
de flotilă dr. Aurel Popa a oferit 
reprezentanţilor teatrului Oleg 
Danovski un coş cu flori pentru 
concertul oferit marinarilor cu 
ocazia Zilei Marinei Române.

Concepută de la început ca 
serbare naţională, sărbătoarea 

marinarilor atrage atenţia în fiecare 
an, prin programul său deosebit de 
atractiv şi pitoresc. În fiecare an 
Ziua Marinei este sărbătorită cu fast 
în toate oraşele-port, indiferent că 
este vorba de Constanţa, Mangalia, 
Tulcea, Brăila, Galaţi, Giurgiu sau 
Drobeta Turnu-Severin, programul 
activităţilor adaptându-se de fiecare 
dată specificului local.

15 august la Brăila

Ca în fiecare an Ziua Marinei 
Române a fost sărbătorită şi de 
marinarii militari de la fluviu. Astfel 
sâmbată, 15 augus, pe faleza din 
Brăila marinarii au fost prezenţi 
în ţinuta de sărbătoare pentru a 
participa la festivităţile organizate 
cu ocazia acestui eveniment.

Activitatea a început cu trecerea 
în revistă a gărzii de onoare de către 
prefectul judeţului Brăila doamna 
Gabriela Loredana Alexandru 
însoţită de Şeful Serviciului Fluvial 

comandorul Petrică Coman. Am 
putut remarca prezenţa la festivităţi 
a reprezentanţilor Jandarmeriei, 
a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă, alte oficialităţi 
locale precum şi reprezentanţi ai 
sponsorilor acestui eveniment. 
După ridicarea pavilionului pe 
acordurile imnului de Stat al 
României s-a dat citire mesajului 
ministrului Apărării Naţionale, mesaj 
din care am remarcat aprecierile 
pozitive la adresa marinarilor, 
precum şi mulţumirile transmise cu 
ocazia acestei sărbători. Memoria 
înaintaşilor a fost marcată pe 
parcursul slujbei religioase, iar 
la finalul ei a fost lăsată în apă o 
ancoră de flori în semn de omagiu 
adus eroilor marinari.

Deşi această activitate a debutat 
cu o scurtă ploaie de vară aceasta 
nu a speriat audienţa care a fost 
prezentă într-un numar impresionant. 
Punctele de atracţie pentru publicul 
larg au fost parada navelor militare 

şi civile, concursul de bărci, jocurile 
marinăreşti şi botezul marinarilor, 
toate acestea desfăşurându-se 
sub atenta supraveghere a zeului 
Neptun. Pe parcursul desfăşurării 
evenimentelor, soarele şi-a făcut 
timd apariţia întregind succesul 
acestei sărbători. Am putut  sta 
de vorba cu comandorul Petrică 
Coman, şeful Serviciului Fluvial, 
care a ţinut să precizeze: „Spre 
deosebire de alţi ani, am reuşit să 
atragem foarte multe nave civile şi 
ca noutate ambarcaţiuni turistice 
care au participat la parada navelor. 
Mă declar mulţumit de organizarea 
şi desfăşurarea acestui eveniment 
ţinând cont că nu am desfăşurat nici 
un antrenament, iar locul unde ne 
aflăm şi anume nava bază, a fost 
pregătită în numai o singură zi, iar 
implicarea financiară a fost redusă şi 
datorită comandanţilor de nave şi de 
divizioane care au gestionat foarte 
bine resursele alocate. Ziua Marinei 
Române nu a trecut neobservată 
pe la Dunăre, Brăila fiind locul unde 
concentrarea de forţe şi public a fost 
remarcabilă. 

Sărbătoare la Tulcea

Ziua Marinei Române s-a 
sărbătorit şi la Tulcea, cu mai puţin 
fast decât în alţi ani, poate şi din 
cauza faptului că manifestările s-au 
desfăşurat în portul militar şi nu pe 
faleză aşa cum ne-am obişnuit. 
Deşi au lipsit fastul şi amploarea 
manifestărilor din anii trecuţi, militarii 
din garnizoana Tulcea nu au lăsat 
să treacă neobservat evenimentul. 
În prezenţa reprezentanţilor 
Statului Major al Forţelor Navale, 
comandanţilor de unităţi, autorităţilor 
locale şi familiilor marinarilor a avut 
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Foto: cpt. Cosmin Ocheşel
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Expozitie nautica la Constanta

Orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa,
 în timpul concertului dedicat Zilei Marinei Române. Sosirea zeului Neptun în Portul Brăila cu ocazia desfăşurării activităţilor de Ziua Marinei

Defilarea navelor fluviale prin faţa oficialităţilor prezente la eveniment

Botezul marinăresc, una din activităţile aşteptate de către publicul prezent în Portul Brăila Ziua Marinei în Portul militar Tulcea.
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loc ceremonialul militar de ridicare 
a pavilionului şi marelui pavoaz la 
toate navele aflate în dispozitivul fix 
în Portul Tulcea. După alocuţiunile 
oficialităţilor şi citirea mesajului 
ministrului Apărării Naţionale, la 
bordul navei Siret participanţii au 
asistat la oficierea unui Te Deum 
de către un sobor de preoţi şi la 
lansarea la apă a ancorei de flori, 
în memoria eroilor marinari. Din 
peisajul manifestărilor dedicate Zilei 
Marinei nu au lipsit mult aşteptatele 
jocuri marinăreşti, întreaga asistenţă 
urmărind concursul de bărci, la care 
au participat militari din unităţile 
Portului militar Tulcea. Competiţia 
a fost câştigată de echipajul navei 
Siret. Ziua Marinei la Tucea a fost, 
înainte de toate, o zi a Porţilor 
Deschise, în care populaţia civilă a 
putut vizita navele şi tehnica militară 
pe tot parcursul zilei.

Desfăşurare de forţe 
la Constanţa

Punctul culminant al manifestărilor 
organizate cu ocazia Zilei Marinei 
Române a avut loc la Constanţa unde 
mii de persoane au fost prezente 
să urmărească spectacolul total din 
apă, de pe mare, din aer şi de pe 
uscat oferit de marinari. Festivităţile 
au fost organizate şi coordonate de 

contraamiralul de flotilă dr. Aurel Popa, 
comandantul Comandamentului Flotei. 
La sărbătoarea lor au fost alături 
de marinari, preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Roberta Anastase, ministrul 
Apărării Naţionale Mihai Stănişoară, 
şeful Statului Major General, amiralul 
dr. Gheorghe Marin, consilierul 
prezidenţial Iulian Fota, reprezentanţi 
ai autorităţilor centrale şi locale, ataşaţi 
militari, cadre militare în rezervă şi 
retragere. 

Mesajul preşedintelui României a 
fost citit de consilierul prezidenţial Iulian 
Fota: „Ziua Marinei se sărbătoreşte 
în România din 1902. Dincolo de 
spiritul practic al celor care au iniţiat 
această sărbătoare la mal de mare, 
evenimentele evidenţiază cele două 
faţete ale relaţiilor oamenilor apelor 
cu societatea: respectul şi preţuirea 
concetăţenilor faţă de o profesie 
aspră, plină de primejdii, dar şi de 
satisfacţii, dorinţa marinarilor de a-şi 
deschide porţile sufletului către cei din 
mijlocul cărora pleacă pentru fiecare 
misiune pe mare şi în mijlocul cărora 
se întorc cu drag şi speranţă de mai 
bine. Şcoala românească de marină 
a dat profesionişti desăvârşiţi care şi-
au probat calităţile în cele mai diverse 
condiţii, care au fost capabili să facă 
faţă rigorilor profesiei atât în ţară cât 
şi oriunde în lume. Marinarul român, 

îşi iubeşte ţara, al cărei simbol se 
regăseşte în pavilionul tricolor. Militar 
sau civil, marinarul român a înţeles că 
acolo departe, între apă şi cer, înving 
doar cei puternici, cei care au soluţii.” 

Roberta Anastase, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor: „Rolul României în 
acest spaţiu este unul foarte important, 
recunoscut şi valorizat de partenerii 
nostri. În acest context, Marina 
Română îşi asumă responsabilităţi 
nu numai pentru România, dar şi 
pentru UE şi NATO. Ştiu că nu este 
deloc uşor. Meseria de marinar este 
una din cele mai dure profesii. Este 
o şcoală în care înveţi în fiecare zi ce 
importantă este disciplina şi onoarea, 
echipa şi profesionalismul. Pentru 

ceea ce faceţi în fiecare zi, vreau să 
vă mulţumesc şi să vă felicit. Fie ca în 
casele dumneavoastră să aveţi parte 
de multă lumină şi fericire. Vă doresc 
din tot sufletul, La mulţi ani!”

Exerciţiile demonstrative 
desfăşurate atât pe mare, pe faleză, 
dar şi în aer, au fost savurate de 
publicul prezent în număr mare la 
eveniment. Şi pentru că eroii care şi-
au pierdut viaţa pe mare nu trebuie 
uitaţi niciodată, marinarii au depus 
ancore de flori în mare, concomitent cu 
desfăşurarea ceremonialului religios, 
oficiat de Înalt Preasfinţia sa Teodosie, 
arhiepiscopul Tomisiului. Startul oficial 
al manifestărilor dedicate Zilei Marinei 
Române a fost dat de zeul Neptun, care 
înconjurat de nimfe a declarat deschise 
serbările mării. Trecerea MIG-urilor 21 
Lancer şi a avioanelor IAR 99 Şoim, au 
declanşat alarma navelor din dispozitiv 
care au acţionat pentru respingerea 
atacului aviaţiei.

Secvenţele de exerciţiu s-au 
succedat apoi cu repeziciune, dragajul, 
căutarea submarinului, acţiunea sca-
fandrilor, evoluţia celor trei elicoptere 
Puma Naval şi a două elicoptere Puma 
aparţinând Forţelor Aeriene, acţiunea 
navelor fluviale pentru respingerea 
unui desant inamic. În paralel, studenţii 
Academiei Navale s-au întrecut în jocuri 
marinăreşti. Nu a lipsit nici secvenţa de 
de combatere a braconajului piscicol 
care i-a avut ca protagonişti pe colegii 
de la Poliţia de Frontieră.

Mihai Stănişoară, Ministrul 
Apărării Naţionale: „Sunt bucuros şi 
onorat că sunt astăzi aici, într-o zi plină 
de semnificaţie, o zi în care o sărbătorim 
pe Maica Domnului. Le adresez în 
primul rând, un gând de recunoştinţă şi 
admiraţie eroilor marinari ai neamului 
românesc şi în acelaşi timp, celor care 
astăzi îşi desfăşoară activitatea pe apă 
sau în legatură cu apa, trebuie să le 

Foto: Ştefan Ciocan Foto: Ştefan Ciocan

adresăm mulţumiri, recunostinţă şi un 
La mulţi ani calduros. Forţele Navale 
au un rol complex astazi şi suntem 
bucuroşi să vedem că toate misiunile 
de antrenament pe care le au sunt 
îndeplinite cu mare responsabilitate şi 
multă dăruire.” 

Ziua Marinei a presupus un 
efort concertat al tuturor celor care 
fac parte din marea familie a Forţelor 
Navale Române. Prin multitudinea de 
evenimente organizate, prin multele 
ore de lucru în cadrul Centrului de 
presă, sau pe teren, prin numărul mare 
de ziarişti acreditaţi şi prin modul pozitiv 
în care evenimentul a fost reflectat 
în presă, Ziua Marinei Române a 
fost şi proba de foc pentru specialiştii 
în relaţii publice din cadrul Forţelor 
Navale. Căpitan-comandorul Mugurel 
Pascu, şeful compartimentului Relaţii 
Publice al Statului Major al Forţelor 
Navale: „Ca în fiecare an, Ziua Marinei 
Române este proba de foc şi pentru 
personalul de relaţii publice din Forţele 
Navale. Am avut în acest an acreditaţi, 
140 de reprezentanţi ai mass-media 

şi efortul a fost unul susţinut. Noi am 
înfiinţat un Centru de Presă, am fost 
mai mulţi în acest an – 10, am reuşit 
să transmitem mesajele noastre, ale 
marinarilor, către mass-media iar 
acestea au fost reflectate corect. În 
acest an am schimbat şi strategia de 
mediatizare, încercând să fim activi 
pe informarea de presă, am oferit mai 
multe detalii, am mediatizat mai multe 
momente. Apreciez că efortul nostru 
a dat roade, mediatizarea a fost pe 
măsura straduinţelor noastre şi cred 
că şi anul acesta din punct de vedere 
mediatic, Ziua Marinei a reprezentat un 
succes.”

Activităţile organizate de Ziua 
Marinei Române s-au încheiat cu 
defilarea navelor de luptă, a elicopterelor, 
a ambarcaţiunilor participante la 
manifestări, a gărzii de onoare şi cu un 
moment artistic prezentat de Muzica 
Reprezentativă a Forţelor Navale, 
jocurile sportive şi Balul Marinarilor 
completând frumuseţea acestei zile. 

Aceasta a fost Ziua Marinei 
Române 2009.

Foto: Ştefan Ciocan
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Mediatizarea activităţilor a fost şi în acest an la înălţime. În prim plan, comandorul Viorel Stanciu, comandantul Centrului de Scafandri în dialog cu presa.

Oficialităţile participante la manifestările arganizate 
de Ziua Marinei Române, la Constanţa.

Lansarea unui membru al echipei de căutare şi salvare pe mare, de la bordul elicopterului Puma Naval. 

„Lupta” între scafandri şi infanteriştii marini 

Foto: Ştefan Ciocan
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Un sfârşit de iulie aniversar pentru 
instituţiile de învăţământ din Forţele Navale. 
La Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, a 
avut loc, în ultima zi a lunii iulie, ceremonia 
de absolvire a ofiţerilor ingineri militari şi civili, 
precum şi a maiştrilor militari ai Şcolii Militare 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”, promoţia „Întregirea Naţională 90”. 
În cadrul manifestării a avut loc şi avansarea 
la gradul de aspirant a promoţiei 2005-
2009, „Unirea Principatelor Române 150”, 
a Facultăţii de Marină Militară şi acordarea 
gradului de aspirant în rezervă absolvenţilor 
Facultăţii de Marină Civilă. La acest important 
eveniment pentru absolvenţii celor două 
instituţii, au fost alături de ei, Ionel Aurel 
Lascu, secretar de stat în Ministerul Apărării 
Naţionale, contraamiralul Dorin Dănilă, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, comandanţii 
unităţilor din Forţele Navale, reprezentanţi ai 
autorităţilor centrale şi locale, personalităţi 
ale vieţii publice şi universitare constănţene, 

Festivitatea de absolvire Festivitatea de absolvire 
la Academia Naval\ „Mircea cel B\trân”la Academia Naval\ „Mircea cel B\trân”

reprezentanţi ai asociaţiilor cadrelor militare în 
rezervă şi în retragere, rude şi prieteni. 

31 iulie, absolvirea Academiei Navale şi 
a Şcolii Militare de Maiştri Militari, o zi deosebită 
şi, cu siguranţă, nici un cuvânt nu poate spune 
mai mult decât ceea ce au simţit şi au trăit 
studenţii şi elevii în acele momente. Aspirant 
ing. Claudiu Ciprian Udrea, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”: „E un nou început. Nu îmi 
fac iluzii, ştiu că va fi greu, ştiu că trebuie să 
lupt pe viitor. E un mic concediu înainte de o 
luptă grea. După absolvire urmează să luăm 
viaţa în piept, să ne confruntăm cu realitatea 
de la navă, să ne adaptăm situaţiei, pentru 
că aici am învăţat numai lucruri teoretice, iar 
practica o vom face la navă cu adevărat, deşi 
am avut acele stagii de practică, dar nu se 
compară cu ce va urma. Şi o să fie bine, ne 
vom descurca, deoarece suntem pregătiţi.” 
Ing. Ionela Butoi, Facultatea de Marină Civilă: 
„A fost o zi deosebită pentru că au fost alături 
părinţii mei, cei dragi. O zi emoţionantă, e 
sfârşitul a cinci ani de facultate, cinci ani 
minunaţi petrecuţi alături de profesori şi colegi. 
Eu navig deja cu o firmă de crewing, am două 

voiaje de practică ca şi cadet. Acum urmează 
să-mi iau brevetul de ofiţer III şi voi continua 
pe acest drum.” Maistrul militar clasa a V-a 
Raluca Cioroianu, Şcoala Militară de Maiştri 
Militari „Amiral Ion Murgescu”: „În primul rând 
cei doi ani au reprezentat o perioadă plină cu 
excursii şi voiaje. Cel mai mult mi-a plăcut 
voiajul cu bricul «Mircea», a fost o experienţă 
extraordinară. Iar ziua de astăzi pot să afirm că 
este o trecere spre o carieră militară deosebită, 
să dea Dumnezeu cu multe succese şi multe 
realizări pe plan profesional.”  Au absolvit 525 
de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, promoţiile 2004-2009 şi 2005-2009 şi 
48 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari 
„Amiral Ion Murgescu”, iar pentru rezultatele 
excepţionale obţinute de-a lungul anilor de 
studii, au fost declaraţi şefi de promoţie: 
aspirant ing. Claudiu Ciprian Udrea, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, aspirant ing. 
Traian Mihai Ştefănescu, promoţia 2005-
2009 Facultatea de Marină Militară, ing. 
Ionela Butoi, promoţia 2004-2009 şi ing. 
Aihan Duagi, promoţia 2005-2009 Facultatea 
de Marină Civilă şi maistrul militar clasa a V-a 
Raluca Cioroianu, Şcoala Militară de Maiştri a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. 

În acest an, la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” au absolvit două promoţii 
de studenţi, 2004-2009 şi 2005-2009. Acest 
fapt se datorează alinierii învăţământului 
românesc la standardele europene, conform 
convenţiei de la Bologna care prevede pentru 
învăţământul tehnico-ingineresc o durată a 
studiilor de patru ani. 

Olivia BUCIOACĂ

Olivia BUCIOACĂ
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
a organizat în perioada 1 iunie – 9 iulie 
prima etapă a admiterii la Facultatea de 
Marină Militară, locuri fără taxă, pentru anul 
universitar 2009 - 2010. Această etapă a 
cuprins testare psihologică, vizită medicală, 
testare sportivă şi examinare aptitudinală în 
cadrul unei ieşiri pe mare. Cea de-a doua 
etapă a admiterii la Facultatea de Marină 
Militară s-a desfăşurat în perioada 14 – 18 
iulie şi a constat într-o lucrare scrisă la limba 
engleză, nota minimă pentru promovare 
fiind 6.00, şi un test grilă la matematică sau 
fizică. Pentru anul universitar 2009 – 2010 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, a 
scos la concurs, pentru Facultatea de Marină 
Militară, 43 de locuri, astfel: domeniul: 
Inginerie navală şi navigaţie, specializarea: 
Navigaţie, hidrografie şi echipamente 
navale (cursuri de zi, fără taxă) – 31 locuri, 
din care 4 pentru fete, iar la specializarea: 
Electromecanică navală (cursuri de zi, fără 
taxă) – 12 locuri. (C.O.)

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a găzduit, în perioada 
3 - 6 septembrie, cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei balcanice de 
cercetări operaţionale, BALCOR 2009. Manifestarea ştiinţifică, 
organizată în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Academia 
Română şi Universitatea Tehnică de Construcţii, a avut ca obiectiv 
general facilitarea schimbului de informaţii ştiinţifice şi tehnice din 
domeniul cercetărilor operaţionale la nivel internaţional, în special 

Cercetare ştiin]ific\ la nivel interna]ionalCercetare ştiin]ific\ la nivel interna]ional

din ţările balcanice. Cei peste 100 de participanţi din Serbia, Bulgaria, 
Turcia, Statele Unite ale Americii, Franţa, Camerun, Coreea de Sud 
şi România au prezentat lucrări ce au abordat subiecte din aria 
cercetărilor operaţionale precum: optimizări, statistici, aplicaţii ale 
cercetărilor opera ţionale în transporturi şi finanţe, teoria grafică, teoria 
jocului şi analiza riscului. 

Prof. univ. dr. Silviu Sburlan, de la Catedra de matematică, 
informatică şi ştiinţe fundamentale din Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” şi unul dintre organizatori: „Conferinţa noastră este de fapt a 
IX-a conferinţă balcanică de cercetări operaţionale. Este a III-a care 
se organizează în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Nu 
s-a mai organizat în altă parte în România, deci într-un fel a devenit o 
tradiţie ca aceste conferinţe de cercetare operaţională să fie organizate 
la noi. Mai întâi am avut o conferinţă naţională în 2004, în 2006 am 
avut al V-lea congres balcanic de cercetare operaţională care s-a ţinut 
tot aici şi iată că am ajuns acum la al IX-lea congres de cercetare 
operaţională care se desfăşoară tot la academia navală. Lucrările 
sunt popularizate peste tot în lume, încât acest congres a devenit 
cunoscut peste tot; avem invitaţi de renume din toată lumea. Deşi este 
o conferinţă balcanică putem spune că a intrat în circuitul internaţional. 
Eu mă bucur tare mult pentru că academia noastră a căpătat deja o 
poziţie între cele mai reprezentative instituţii de învăţământ superior 
organizatoare de conferinţe.” 

La Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” luna septembrie a fost dedicată 
cercetării ştiinţifice. După a IX-a ediţie 
a Conferinţei balcanice de cercetări 
operaţionale, BALCOR 2009, în perioada 
18-20 septembrie, la academia navală a 
avut loc a XVII-a Conferinţă de Matematici 
Aplicate şi Industriale CAIM 2009. Organizată 
în colaborare cu Societatea Română de 
Matematici Aplicate şi Industriale, ROMAI, 
manifestarea ştiinţifică s-a dorit a fi un 
forum pentru prezentarea noilor tendinţe în 
domeniul matematicii teoretice,  industriale 
şi aplicate, în informatică şi în domeniul 
ştiinţelor educaţiei matematice. Un eveniment 
important în lumea matematicii româneşti şi 
internaţionale, la care au participat peste 100 
de specialişti, cercetători, cadre didactice 
universitare şi preuniversitare, ingineri şi 
economişti din Statele Unite ale Americii, 
Canada, Elveţia, Italia, Israel, Iran, Rusia, 
Republica Moldova şi România. Participanţii 
au dezbătut pe parcursul celor trei zile 
probleme actuale de matematică legate de 
aplicaţii majore, în cadrul a şase secţiuni 
paralele: algebră, logică, topologie; ecuaţii 
diferenţiale ordinare şi sisteme dinamice 
finit dimensionale; analiza funcţională şi 
ecuaţii cu derivate parţiale; metode analitice 
şi numerice în mecanică şi matematică 
industrială; informatică teoretică şi educaţie 
matematică. Am fost interesaţi să aflăm care 
este opinia organizatorilor în legătură cu 
utilitatea unor astfel de conferinţe, cu tradiţie 

Conferin]a de Matematici Aplicate 
şi Industriale CAIM 2009

am putea spune în lumea matematicii 
internaţionale.  

Conf. univ. dr. Camelia Ciobanu, 
de la Catedra de matematică, informatică 
şi ştiinţe fundamentale din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” şi unul dintre 
organizatorii conferinţei: „Bucuria mea cea 
mai mare este că la această conferinţă 
participă preşedintele ICIAM, Societatea 
Internaţională de Matematică Aplicată şi 
Industrială. Este prima dată când vine la o 
conferinţă a ROMAI-ului şi dacă această 
conferinţă iese bine aşa cum ne aşteptăm, 
ROMAI va fi integrat în lumea matematicii 
internaţionale cu loc în consiliu bine stabilit. 

Avem 154 de persoane înscrise. Printre 
aceştia se află preşedintele ICIAM, Rolf 
Jeltsch din Elveţia, Tezuka Shu, prof. univ. 
la Universitatea din Kyushu, Mario Lefebvre, 
prof. la Universitatea din Montreal, Canada, 
matematicieni din Iran, Chişinău, Rusia şi, 
nu în ultimul rând, matematicieni de prestigiu 
de la noi din ţară. Scopul este ştiinţific. Ştim 
toţi că nu suntem numai cadre didactice, 
suntem şi cercetători şi atunci este absolut 
necesar să scoatem în evidenţă rezultatele 
muncii noastre. Ele nu trebuie să rămână 
la nivel de demonstraţii şi hârtii scrise pe 
birou, ci trebuie prezentate, făcute publice, 
şi în momentul în care reuşim să aducem 
o astfel de manifestare, putem să verificăm 
dacă ceea ce noi cercetăm, rezultatele pe 
care le obţinem sunt într-adevăr valabile şi 
pot fi folosite mai departe.” 
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Conferin]a Balcanic\ de Cercet\ri Opera]ionale 
BALCOR 2009  
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Absolvenţii Facultăţii de Marină Militară a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

 Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale ”Amiral Ion Murgescu”.

Admitere la ANMBAdmitere la ANMB



O navă cu stil

Velierul italian cu trei catarge, 
unul dintre cele mai frumoase veliere 
din lume, a fost construit în anul 1930 
la Castellammare di Stabia (Napoli) 
şi lansat la apă la 22 februarie 1931. 
Nava are un deplasament de 4146 
tone, o lungime de 101 m, lăţimea de 
15,5 m, înălţimea catargului mare 54 m 
şi un de pescaj 7,2 t. Suprafaţa velică 
este de 2.800 metri pătraţi, velele fiind 
din pânză naturală. Propulsia este 
asigurată de două motoare diesel.  

Cu excepţia perioadei din timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
şi din anii 1964, 1973, 1997, când 
s-a aflat în lucrări de mentenanţă, 
Amerigo Vespucci a fost continuu în 
activitate, executând în fiecare an 
marşuri de instrucţie. Cele mai multe 
dintre marşurile de instrucţie ale navei 
au fost în apele europene, dar nava a 

A cincea escal\ la Pontul EuxinA cincea escal\ la Pontul Euxin
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Text: căpitan ing. Mihai EGOROV
Foto: Ştefan CIOCAN

navigat, de asemenea, în America 
de Nord şi America de Sud, precum 
şi în Oceanul Pacific. În 2002, ea a 
întreprins o călătorie în jurul lumii.

Marşul de instrucţie 2009

Amerigo Vespucci este prin 
excelenţă nava şcoală a Marinei 
Militare italiene pentru pregătirea 
viitorilor ofiţeri. Nava poartă numele 
marelui navigator Amerigo Vespucci, 
născut la 9 martie 1454 la Florenţa, 
Italia şi decedat la 22 februarie 

1512, în Spania. La bordul navei s-au 
aflat alături de cei 244 de membri ai 
echipajului, 99 de studenţi de anul II 
de la Academia Navală din Livorno, 
aflaţi în perioada de practică dintre 
care 22 de fete şi trei studenţi străini 
din Albania, Iordania şi Peru. 

Căpitan-comandorul Claudio 
Confalonieri, comandantul navei: 
„Este a cincea vizită pe care nava 
o face în portul Constanţa, ultima 
fiind în anul 2004. Acum venim de 
la Odessa şi pe 29 august vom 
ridica ancora spre portul Iraklion din 
Grecia. Suntem la jumătatea marşului 
de instrucţie pe care-l executăm cu 
studenţii de anul II. Mă aflu pentru 
prima dată în România şi cred ca va fi 
o escală interesantă.” Nava a părăsit 
portul de bază, Livorno, pe data de 
6 iulie, marşul de instrucţie din acest 
an incluzând escale în porturile Nisa 
din Franţa, La Goulette din Tunisia, 
Civitavecchia din Italia, Istanbul din 
Turcia, Varna, Bulgaria, Odessa, 

Ucraina, Constanţa, Iraklion, Grecia şi 
Portoferraio, din Italia şi încheindu-se 
pe data de 19 septembrie.

Am menţionat că Nava Şcoală 
Amerigo Vespucci, s-a aflat pentru a 
cincea dată la Constanţa, precedentele 
escale având loc în anii 1971, 1984, 
1996 şi 2004. Deoarece în anul 1996, 
când semnatarul acestor rânduri ar 
fi trebuit să facă practica de vară la 
bordul Navei Şcoală Mircea, aceasta 
se afla în Şantierul Naval de la Brăila, 
deschiderea Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” spre parteneriate 
de pregătire cu alte institutii de profil, 
a reprezentat oportunitatea de a fi 
ambarcat – alături de trei colegi de an 
- la bordul velierului Amerigo Vespucci, 
pe timpul marşului Constanţa-Odessa 
şi retur. Şi chiar dacă perioada 
petrecută la bordul mândriei Marinei 
Italiene, comandată atunci de căpitan-
comandorul Riccardo Ricci, nu a fost 
decât de nouă zile, amintirile urcatului 
în arboradă, dormitul în hamac, 
colaborarea cu studenţii italieni şi 
vizita în frumosul port ucrainean 

sunt amintiri ce nu se pot şterge 
uşor. În cele trei zile de staţionare 
la Constanţa, comanda navei a fost 
primită de locţiitorul comandantului 
comandamentului Flotei, comandorul 
Alexandru Mîrşu, de comandantul 
Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân“, comandorul Dan Hăulică şi 
de autorităţile locale. La Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, discuţiile 
au vizat aspecte privind pregătirea 
cadeţilor la bordul navelor şcoală, dar 
şi procesul de pregătire al acestora în 
cadrul instituţiei de învăţământ. Cadeţii 
de la bordul velierului italian au putut 
vizita baza de pregătire a Academiei 
Navale şi au avut organizate întreceri 
sportive cu studenţii români. Comanda 
navei Amerigo Vespucci, s-a întâlnit pe 
perioada staţionării cu comandantul 
Navei Şcoală Mircea.  

„Stilet“ pentru şefii 
de promoţie

Joi 27 august, la bordul Navei 
Şcoală Amerigo Vespucci s-a 
desfăşurat ceremonialul de acordare 

a stiletului de către Marina Italiană, 
şefilor de promoţie 2009 ai Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”. Devenit 
tradiţional în ultimii ani, ceremonialul 
a fost emoţionant pentru oficiali şi 
cadeţi deopotrivă. În prezenţa şefului 
Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul Dorin Dănilă şi a 
ataşatului militar al Italiei la Bucureşti, 
comandantul navei a conferit această 
distincţie aspirantului ing. Claudiu 
Ciprian Udrea, şeful de promoţie al 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
şi respectiv aspirantului ing. Traian 
Mihai Ştefănescu şeful de promoţie al 
Facultăţii de Marină Militară.

Vizita Navei Şcoală Amerigo 
Vespucci nu a trecut neobservată în 
rândul marinarilor dar şi a populaţiei 
civile care a putut urca la bord în timpul 
celor trei zile de staţionare.

Nava Şcoală Amerigo Vespucci 
a ridicat ancora în dimineaţa zilei de 
29 august, îndreptându-se spre Portul 
Iraklion din Grecia, într-o nouă etapă 
de pregătire a cadeţilor aflaţi la bord, 
în stagiul anual de practică.

În perioada 26-29 august, nava Amerigo Vespucci, cea mai veche navă folosită în prezent 
de Marina Militară italiană drept navă şcoală pentru elevii Academiei Navale, a fectuat o vizită 
în Portul Constanţa.
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Pupa navei Amerigo Vespucci.

Cadeţii de la bordul navei italiene, la acostarea navei în Portul Constanţa

Comanda velierului italian în vizită în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.Schimb de cadouri oficiale între comandorul Alexandru Mîrşu, locţiitorul comandantului Comandamentului 
Flotei, dreapta şi căpitan-comandorul Claudio Confalonieri, comandantul navei Amerigo Vespucci.



Marile veliere-şcoală nu aparţin doar 
marinelor importante ale lumii. Uneori 
întâlnim veliere-şcoală superbe ale 
unor marine militare mici, „de buzunar”, 
cvasinecunoscute chiar şi marinarilor 
încercaţi. Este şi cazul navei Jadran, 
velierul emblematic al fostei Iugoslavii, în 
prezent nava şcoală a Marinei Militare a 
Muntenegrului, care s-a aflat la Constanţa 
în Portul militar între 2 şi 5 iulie în cadrul 
celui de-al 21-lea voiaj de instrucţie care 
s-a desfăşurat între 20 iunie şi 16 iulie 
pe itinerariul Tivat (care este şi portul 
de ataş al navei), Istanbul, Atena, Tivat. 
La bordul navei s-a aflat şi comandorul 
Rajko Bulatovic, comandantul Marinei 
Militare a Muntenegrului, care a fost 
primit de către contraamiralul Dorin 
Dănilă, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale Române. Şi tot la bord s-au aflat, 
alături de cei 60 de membri ai echipajului 
şi cadeţi, ofiţeri şi maiştri militari din 
Albania, Grecia, Italia, Slovenia, Serbia 
şi Muntenegru. Locotenent-comandorul 
Predrag Supic, comandantul navei-
şcoală Jadran, a declarat chiar la sosirea 
navei: „Important în acest voiaj este faptul 
că avem la bord cadeţi şi tineri ofiţeri 
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Velierul emblematic al fostei Iugoslavii 
în escal\ la Constan]a

JADRANJADRAN
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străini, cinci cadeţi din marina militară 
a Albaniei, patru din Serbia, un tânăr 
ofiţer din Marina Sloveniei, doi aspiranţi 
din Marina Greciei, iar la Constanţa vom 
ambarca un cadet din Marina italiană şi 
doi din Forţele Navale Române. Acest 
voiaj ne oferă oportunitatea să aflăm câte 
ceva despre ţările din care provin cadeţii, 
despre NATO şi procedurile NATO iar 
cadeţii străini pot afla câte ceva despre 
Muntenegru, despre nava noastră, 
despre navigaţia astronomică, cea cu 
vele, deprinderi marinăreşti şi în general 
despre viaţa la bordul unui velier.”

În timpul vizitei pe care au efectuat-o 
la Academia 
Navală „Mircea cel 
Bătrân” am aflat 
cum percep cadeţii 
străini experienţa 
la bordul navei 
Jadran. Cadetul 
Nikola Bogicevic, 
Academia Militară 
din Belgrad: 
„Experienţa mea 
pe «Jadran» nu 
poate fi exprimată 
în cuvinte. Cele 
15 zile petrecute 
la bord până acum 

au fost extraordinare pentru că este o 
navă cu o tradiţie şi o istorie extraordinară 
fiind construită în anul 1933 pentru 
marina Regatului Iugoslaviei. Este o 
onoare pentru orice ofiţer de marină 
sârb să se afle la bord. Este o experienţă 
utilă deoarece dacă înveţi metodele 
tradiţionale de navigaţie îţi va fi mult mai 
uşor pe o navă modernă.” Aspirantul 
Georgios Bourazanis, Marina Militară 
a Greciei: „Este o experienţă frumoasă 
deoarece mă aflu pentru prima oară la 
bordul unui asemenea velier. Sunt şi 
skiper aşa că mă pricep destul de bine 
la navigaţie iar la bord dublez carturile 

de navigaţie din comandă.” Aspirantul 
Gregor Leskovsek, Forţele Armate ale 
Sloveniei: „Prezenţa mea la bord nu este 
neobişnuită deoarece naţiunile noastre 
au făcut parte din vechea Iugoslavie, aşa 
că am răspuns cu plăcere invitaţiei. Sunt 
şi skiper în viaţa civilă dar sunt pentru 
prima oară la bordul unui velier şcoală. 
Este o experienţă frumoasă şi dacă 
m-ar întreba dacă aş vrea să o repet, 
răspunsul ar fi cu siguranţă afirmativ. Ne 
înţelegem foarte bine, este o atmosferă 
plăcută la bord, predau noţiuni de bază 
ale navigaţiei cadeţilor sârbi şi albanezi. 
Este chiar o experienţă plăcută.” Înainte 
de plecarea din Constanţa la bordul 
navei s-au ambarcat şi doi cadeţi români, 
studentul plutonier Cosmin Katona şi 
elevul fruntaş Iulian-Dumitrel Omocea, 
care timp de două săptămâni au 
experimentat viaţa şi practica la bordul 
lui Jadran.

A fost prima vizită a velierului Jadran 
la Constanţa în perioada postbelică şi 
de când aparţine Muntenegrului, adică 

din anul 2006 când ţara s-a separat de 
Serbia. Dar nava a mai vizitat Constanţa 
şi chiar Sulina înainte de cel de-al doilea 
război mondial, respectiv în marşurile 
din 1936 şi 1937, deci acum mai bine 
de 70 de ani. De altfel pe puntea a doua 
se găsesc mici plăcuţe de alamă prinse 
pe un perete pe care sunt gravate toate 
marşurile de instrucţie ale navei.

Jadran, al cărui nume se traduce 
aproximativ în limba română prin 
Adriatica, a fost construit la Hamburg 
şi a intrat în dotarea marinei militare a 
Regatului Iugoslaviei de atunci acum 
76 de ani, adică în anul 1933. Este o 
barchentină cu un deplasament de 787 
de tone, 60 de metri lungime (41 de metri 
la linia de plutire), 8,90 metri lăţime, 4,35 
metri pescaj şi o înălţime a catargului 
mare de 39,1 metri. Are 12 vele cu o 
suprafaţă totală de 930 de m2. Motorul 
principal este un „Burmesteir”, iar nava 
poate atinge viteza de 12 noduri. În ceea 
ce priveşte spaţiile de cazare la bord 
există şase cabine pentru o persoană, 

două duble, trei cu patru cuşete, o 
cabină cu 14 paturi şi două spaţii mai 
ample cu câte 30 de paturi fiecare. 
Fondurile pentru construcţia navei au 
provenit de la organizaţia de propagandă 
marinărească „Jadranska Straza” care 
a iniţiat o colectă publică, de la Marina 
Militară a Regatului Iugoslaviei care a 
luat un împrumut iar o parte din banii din 
reparaţiile de război. Contractul a fost 
semnat în 1926 cu şantierul H.C.Siliken 
Son din Hamburg iar lansarea la apă a 
avut loc în 1931. Datorită unor probleme 
financiare (prăbuşirea mărcii germane şi 
diminuarea reparaţiilor de război) nava 
a fost finalizată abia în anul 1933. Are 
o istorie zbuciumată şi un număr redus 
de marşuri de instrucţie, majoritatea 
regionale. Înainte de război a navigat în 
Oceanul Atlantic de mai multe ori iar în 
perioada postbelică mai puţin deoarece 
la acea vreme principala navă-şcoală 
a Iugoslaviei era Galeb. A traversat 
Oceanul Atlantic o singură dată, în anul 
1938 (20 aprilie-31 august, Dubrovnik-
Malta-Gibraltar-Madeira-Hamilton-New 
York-Boston-Santa Cruz-Ponta Delgada-
Gibraltar-Tunis-Dubrovnik). În timpul 
celui de-al doilea război mondial a fost  
capturată şi utilizată de Marina Militară 
italiană ca navă-şcoală sub numele de 
Marco Polo. După război se afla într-o 
stare deplorabilă utilizată ca pod pe 
unul din canalele Veneţiei de unde a 
fost adusă în ţară în 1946 şi reparată şi 
restaurată până în anul 1949 la starea 
iniţială. Din anul 2006 aparţine Marinei 
Militare a Muntenegrului iar ultimul 
eveniment major la care a participat a fost 
celebrarea a 200 de ani de la victoria de 
la Trafalgar din 2005 de la Portsmouth. 
Starea de uzură din prezent şi resursele 
financiare limitate ale Marinei Militare a 
Muntenegrului o împiedică să ia parte la 
marile reuniuni şi competiţii nautice ale 
velierelor. Cu toate acestea, rămâne una 
dintre cele mai frumoase barchentine.
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De la stânga la dreapta: elevul fruntaş Iulian-Dumitrel Omocea, 
studentul plutonier Cosmin Katona şi cadetul sârb Nikola Bogicevic.

Fotografie de grup la primirea oficială de la Comandamentul Flotei.

Una dintre cele mai frumoase barchentine: 
nava-şcoală Jadran a Forţelor Navale ale Muntenegrului.

DeclDeclaraţie de presă a comandantului navei, locotenent-comandorul Supic Predrag, 
imediat după acostarea velierului Jadran în Portul militar Constanţa.



- Este prima navă care poartă 
numele de Jadran (Adriatica)?

- Da, este prima navă care 
poartă acest nume şi a fost 
construită în anul 1933 la Hamburg 
în Germania şi de atunci a fost navă 
şcoală pentru cadeţii din marina 
militară dar şi din cea comercială, 
atât pe vremea fostei Iugoslavii cât 
şi în prezent în Muntenegru. 

- Ce ne puteţi spune despre 
prima vizită a navei Jadran în 
România din anul 1937?

- Nu cunosc nici eu prea multe 
detalii dar ştiu că escala a făcut parte 
din marşul de instrucţie din acea 
vară al cadeţilor de la Academia 
Navală, un marş aproape identic 
cu cel din acest an, 2009. De fapt 
prima dată a fost la Constanţa în 
1936 şi anul următor la Sulina şi din 
nou Constanţa. Itinerariul marşului 
din 1937 a cuprins Alexandria, 
Marmaris, Istanbul, Constanţa, 
Pireu şi apoi Dubrovnik.

- Nu aveţi la bord nici un 
cadet din Marina Militară a 
Muntenegrului ci doar de la 
marina comercială. Care este 
cauza?

- În Muntenegru nu există o 
academie navală, cadeţii noştri se 
pregătesc la academiile navale din 
străinătate, mai exact la cele din 
Grecia şi Statele Unite ale Americii. 
Până acum au învăţat limba şi din 
septembrie vor începe cursurile. 
Suntem o marină foarte tânără, aşa 
că avem trei cadeţi în Grecia şi doi 
în Statele Unite; în plus, în această 
toamnă vor mai pleca încă patru în 
Statele Unite. 

- Care este cauza pentru 
care nava Jadran nu participă la 
competiţii şi reuniuni ale marilor 
veliere  unde am înţeles că este 
totuşi invitată?

- Există mai multe motive. 
Pe de o parte vorbim de perioada 
comunistă unde astfel de participări 
erau foarte rare după cum probabil 
cunoaşteţi, iar pe de altă parte 
pentru prezent există probleme 

„Jadran r\mâne o nav\-şcoal\ pentru Marina Militar\ 
a Muntenegrului, cu marşuri de instruc]ie regionale.”
Interviu cu locotenent-comandorul Supic Predrag, comandantul navei-şcoală Jadran

legate de buget şi resursele 
financiare corespunzătoare dar şi 
de lipsa unui echipaj adecvat, ca 
număr, deoarece nu avem cadeţi şi 
pentru astfel de nave ai nevoie de 
un echipaj numeros şi bine antrenat 
pentru manevrarea velelor, mai 
ales în cazul participării la regate 
şi competiţii nautice.

- Am observat că aveţi totuşi 
vele sintetice din dacron, chiar 
dacă vă lipsesc alte dotări.

- Aşa este, sunt vele sintetice 
noi din dacron pe care le avem din 
anul 2004 ca urmare a unei donaţii 
a guvernului Greciei şi am navigat 
cu ele la Portsmouth, în Marea 
Britanie, la celebrarea a 200 de ani 
de la victoria de la Trafalgar 

- Marşul de instrucţie din 
acest an este unul important?

- Da, orice voiaj internaţional 
de instrucţie din timpul verii este 
important pentru navă şi echipaj, 
pentru cadeţii ambarcaţi, pentru 
marina noastră militară şi pentru 
ţară deoarece noi reprezentăm în 
primul rând Muntenegrul şi abia 
apoi marina.

- Cum sunt viaţa la bord şi 
condiţiile de cazare?

- Pentru standardele din ziua 
de azi condiţiile de cazare de la 
bord sunt destul de proaste mai 

ales că nu dispunem de instalaţie 
de aer condiţionat pentru navă. 
Avem două încăperi mari cu 30 de 
paturi şi posibilitatea de a instala şi 
hamace, dar nu dispunem de spaţii 
separate pentru femei la bord. 
Sperăm ca anul acesta în perioada 
de iarnă nava să intre în reparaţii 
şi modernizări şi să îmbunătăţim 
calitatea vieţii la bord.

- Cum vedeţi viitorul lui 
Jadran?

- Jadran rămâne o navă-
şcoală pentru Marina Militară a 
Muntenegrului, cu marşuri de 
instrucţie regionale, vom avea în 
continuare cadeţi străini la bord, 
cum este cazul acum când avem 
cadeţi din Albania, Italia, Serbia, 
Slovenia, România sau tineri ofiţeri 
din Grecia.

- Nu ne rămâne să sperăm 
decât ca N.S.Mircea şi Jadran să 
se întâlnească şi pe mare.

- Aşa este deoarece din câte 
cunosc, cel puţin pentru anii 90, cele 
două nave nu s-au întâlnit şi nu au 
navigat niciodată împreună pe mare 
şi sperăm să vedem N.S.Mircea 
anul viitor în portul nostru Kotor şi 
să avem posibilitatea să navigăm 
împreună în golful Boka, aşa cum 
s-a întâmplat de exemplu şi cu 
Amerigo Vespucci.
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Am găsit-o zilele trecute pe un raft, 
prafuită, cu faţa ridată şi cu marginile roase. 
A prins vremea între paginile ei presărate cu 
însemnări, unele în creion, dar cele mai multe 
cu stiloul. M-au cuprins îndată emoţiile şi am 
simţit, venind alene, dorul; în glasuri, imagini, 
în zboruri de speranţe. Încep s-o răsfoiesc 
pagină cu pagină, atent să nu alung amintirile, 
să nu-mi tulbur adolescenţa cuibarită printre 
rânduri, alternând realitatea cu frânturi de 
aducere aminte ca într-o temă făcută în 
grabă, înainte de venirea profesoarei.

Revăd mai întâi o clădire veche dar 
elegantă şi care degajă multă înţelepciune, 
apoi descopăr clădirea aceea mai nouă, 
cu coridoare lungi şi drepte deşi în urmă 
cu câteva zeci de ani mi se păruseră 
întortochiate şi misterioase. Oricum ar arăta 
şi din orice vremuri ar veni şcoala rămâne 
o formă cu fond pentru că şcoala este ceva 
mai mult şi mai altfel decât alte clădiri, este 
un spaţiu viu, atrăgător care rămâne mereu 
în amintire şi care închide cu sfinţenie în el 
clipa ce ireversibil fuge.

Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, 
de multe ori şi unii şi alţii necunoscute ale 
unei ecuaţii al cărui rezultat îl reprezintă 
formarea. Elevul păşeşte pragul şcolii pentru 
că trebuie, iar mai apoi descoperă ce bine 
te simţi în mijlocul unor persoane de vârsta 
ta, cu elanuri adolescentine, cu grijile primei 
iubiri şi cu dorinţa de a face lumea mai 
bună. Profesorul este aceea persoană care 

Omagiu ŞcoliiOmagiu Şcolii
îl călăuzeşte printr-un univers complicat, dar 
seducător, care îi oferă un model şi îl ajută 
să descopere şi să se descopere.

Primul zâmbet, primul buchet de flori 
dăruit din suflet învăţătoarei, primul pas 
alături de profesoară în clasă, primul sunet 
de clopoţel dus în propria mână de copil 
pentru a vesti 15 septembrie, toate acestea 
te fac să te pomeneşti într-o lume nouă, 
începătoare, plină de tainele învăţăturii, ale 
cărţilor, şi să te reculegi mai apoi în paginile 
timpului ca un erou al unei povestiri.

În anii de şcoală te simţi cel mai fericit 
şi vesel om din lume, alături de colegi şi 
prieteni, căpătând o adevărată experienţă 
a vieţii. În băncile şcolii găseşti un simplu 
refugiu al sferei tale, deoarece nu eşti în 
singurătate, sunt şi colegii şi profesorii care 
te vor susţine mereu, în fiecare clipă.

De asemenea, în anii de şcoală apar 
şi primele vise, primele dorinţe despre 
viitorul tău. Alături de glume şi prieteni te 
simţi mai curajos, stăpânit pe forţele proprii 
şi mai încrezător. În acest minunat timp 
reuşeşti să devii matur, să înţelegi ceea ce 
doreşti să devii şi conştientizezi că ai nevoie 
de educaţie căci omul „nu poate deveni om 
decât dacă este educat”.

Sociologul francez Émile Durkheim 
considera că educaţia este o acţiune 
„exercitată de generaţiile adulte asupra celor 
ce nu sunt coapte pentru viaţa socială” şi are 
ca obiect să provoace şi să dezvolte în om un 
număr oarecare de stări fizice, intelectuale 
şi morale. Durkheim afirma că „educaţia 
constă într-o socializare metodică a tinerei 
generaţii” pentru că generaţiile adulte au 
responsabilitatea de a transmite tinerelor 
generaţii nu numai experienţa de muncă, ci 

şi limba şi regulile de comportare. Iar şcoala 
este acel impozant astru care ne destăinuie 
toate aceste lucruri, ni le dezvăluie şi ni le 
dezvoltă inhibându-le în adîncul sufletului 
nostru cu măreţie, pentru a ne fi drag ceea 
ce facem şi ceea ce creăm.

Şcoala asigură pregătirea condu-
cătorilor de stat, a preoţilor, medicilor, 
profesorilor şi a inginerilor, într-un cuvânt 
a tuturor categoriilor sociale, inclusive 
a noastră a marinarilor. Cu toţii ne-am 
îndreptat paşii către ea şi i-am trecut pragul 
cu sfială şi încredere iar atunci când situaţia 
a impus am luat-o cu noi în depărtări. 
Câţi dintre noi nu-şi amintesc de orele de 
marinărie desfăşurate în largul Mării Negre 
sau de cele de astronomie nautică sau 
mecanică navală din mijlocul Mediteranei. 
Cu câtă mândrie relatau în corespondenţele 
lor studenţii şi elevii reuşitele la examenele 
susţinute astă vară la bordul Navei Scoală 
Mircea pe timpul traversadei Atlanticului. 
Toate acestea au făcut ca şcoala să devină 
prietenul devotat al spiritului nostru, iar 
simbolul ei să dăinuie pentru totdeauna 
în sufletele noastre indiferent dacă el se 
numeşte „Mircea cel Bătrân”, „Amiral Ion 
Murgescu” sau „Alexandru Ioan Cuza”. Să 
nu uităm niciodată anii petrecuţi în bancă, 
colegii şi profesorii care s-au jertfit din greu 
pentru noi şi, astăzi, în zi de sărbătoare, 
când şcoala noastră dragă trăieşte clipa 
unui nou început, să-i aducem cu toţii 
omagiul nostru plin de recunoştinţă. 

Absolvenţi de ieri, de astăzi şi de 
mâine suntem împreună martori ai unui timp 
ce trece mult prea repede, cu toate acestea 
însă, în clinchetul de clopoţel mai este încă 
loc şi pentru tictacurile noastre.

Căpitan-comandor prof.univ.dr. 
Ioan CRĂCIUN
Course Director/Instructor NATO 
School Oberammergau, Germany
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Articolul de faţă are legătură 
directă cu escala NS Mircea din vara 
anului trecut de la Fowey, o escală 
tehnică de altfel, desfăşurată între 
18 şi 21 august şi relatată pe larg în 
revista noastră în numărul 7 (129) din 
anul 2008. Fowey este un mic orăşel 
şi port la vărsarea râului cu acelaşi 
nume în regiunea Cornwal, în sudul 
Angliei undeva la jumătatea distanţei 
dintre Falmouth şi Plymouth, acesta 
din urmă aflat la aproximativ 50 de 
kilometri. Micuţa aşezare este însă 
extrem de pitorească cu dealurile 
verzi care o înconjoară şi căsuţele 
în stil victorian, şi chiar dacă iniţial 
pare greu de crezut că a mai intrat 
un astfel de velier aici, adevărul 
este cu totul altul deoarece, chiar 
dacă nu este o destinaţie regulată, 
în timp, au mai fost prezente aici 
mari veliere (un exemplu ar fi 
Sea Cloud II, cunoscutul velier de 
croazieră, „eveniment” imortalizat 
şi comercializat cu succes în cărţile 

MagazinMagazin

„Mici” festivaluri maritime„Mici” festivaluri maritime

FOWEY ROYAL REGATTA 2008FOWEY ROYAL REGATTA 2008

În contradicţie cu titlul consacrat al rubricii (aţi sesizat probabil jocul de cuvinte) vă propunem în articolul de faţă 
o relatare, chiar dacă am mai făcut-o în trecere în articolele despre marşul NS Mircea din anul 2008, despre un alt fel de 
manifestare nautică, de mici dimensiuni, organizată de o comunitate locală, dar de tradiţie şi elocventă pentru interesul faţă 
de navigaţia cu vele şi manifestări nautice, de orice fel, tipic vestului Europei din ultimele decenii preocupat tot mai mult de 
recuperarea moştenirii şi conservarea patrimoniului maritim.

Text şi foto: Bogdan DINU

poştale şi posterele care se vindeau în 
magazinele din orăşel). Şi chiar dacă 
este o aşezare mică, numai pentru anul 
în curs erau programate şase escale 
(aşa cum erau marcate ca evenimente 
în biroul agentului local) e adevărat 
că numai pentru 12 ore, ale unor mari 
nave de croazieră ai căror pasageri 
erau transportaţi cu autocarele pentru 
a vizita regiunea Cornwall, Falmouth 
sau Plymouth. De altfel una din aceste 
nave, Ocean Majesty a ancorat chiar în 
prova noastră. Din păcate turiştii care 

ajung la mal nu sunt prea interesaţi de 
evenimentele locale şi preferă să facă 
un tur al regiunii. După cum am aflat 
de la locuitori este o practică curentă 
a marilor nave de croazieră de a face 
scurte escale în astfel de mici porturi 
şi orăşele din Cornwall astfel încât 
pasagerii să poată descoperi farmecul 
tipic al acestui colţ de Anglie.

Chiar în săptămâna escalei 
noastre se desfăşura Fowey 
Royal Regata 2008, cu certitudine 
evenimentul anului pentru „somno-
roasa” aşezare, dar cu o oarecare 
afluenţă turistică, eveniment pentru 
care locuitorii se roagă tot anul să 
aibă vreme frumoasă. Din păcate, 
vara anului trecut a fost cea mai rea 
din ultimii 20 de ani, după spusele 
localnicilor, cu vreme închisă, 
ploaie şi vânt. Vremea este unul din 
ingredientele importante în succesul 
unei astfel de manifestări, mult mai 
important decât la marile festivaluri 
maritime, din punct de vedere financiar 

şi al veniturilor încasate de autorităţile 
locale. Pe timpul celor câteva zile 
ale regatei populaţia orăşelului se 
dublează iar sumele cheltuite de turişti 
şi concurenţi se adună în buzunarele 
comercianţilor iar pentru o comunitate 
mică sumele nu sunt de neglijat, 
chiar dacă într-un interviu pe care 
l-am realizat cu primarul orăşelului, 
venerabila domană Anne Boosey, a 
evitat elegant să ne ofere orice fel 
de cifre. Din acest punct de vedere 
prezenţa NS Mircea, ancorată chiar 
în faţa orăşelului, a fost de natură să 
sporească încasările transportatorilor 
şi ale primăriei prin biletele vândute 
în condiţiile în care, după cum se 
cunoaşte, vizitarea velierului şcoală 
este gratuită, oriunde se află. De 
menţionat şi prezenţa, în legătură 
directă cu regata, şi a navei HMS 
Mount Bay din Marina Regală britanică, 
ancorată la intrarea în golf şi pe care 
turiştii şi localnicii au avut posibilitatea 
să o viziteze. Adică organizatorii 
folosesc orice element de natură să 

La ancoră pe râul Fowey: N.S.Mircea şi pachebotul 
Ocean Majesty pe timpul desfăşurării Fowey Royal Regata 2008.

Navigaţie cu vele pe râu; în fundal micul orăşel Fowey. Carnavalul din timpul Fowey Royal Regata este un adevărat eveniment pentru localnici 
şi turişti, aşteptat şi pregătit pe durata întregului an.

contribuie la succesul manifestării iar 
legătura dintre comunitate şi Marina 
Regală este una de tradiţie (anul 
acesta aceeaşi navă va fi din nou 
prezentă la eveniment), chiar înainte 
de regată portul fiind vizitat de o 
altă navă militară britanică. Şi dacă 
menţionăm şi prezenţa formaţiei de 
acrobaţie aeriană Red Arows, tot de 
tradiţie, avem şi o legătură cu Forţele 
Aeriene Regale.

Portul comercial al micului orăşel 
nu dispune decât de două cheuri mici 
pentru încărcarea de caolin (extracţia 
şi exportul acestui produs având o 
tradiţie îndelungată chiar dacă în 
prezent se află în declin) iar în rest 
nu sunt decât câteva ambarcaţiuni 
pescăreşti şi mici veliere dar interesant 
este faptul că există facilităţi pentru 

aproximativ 500 de mici veliere, 
ceea ce nu este de neglijat. Iar în 
timpul regatei toate aceste locuri 
sunt ocupate, fie la pontoane, fie la 
geamanduri pe râu (mareea este una 
puternică) comandantul portului (care 
nu prea doarme în cele câteva zile, 
pentru el cele mai grele ale anului) 
având serios de lucru la ordonarea şi 
ancorarea acestora. 

Fowey Royal Regatta are loc în 
luna august (în al treilea weekend plin) 
a fiecărui an (în 2008 s-a desfăşurat 
între 18 şi 21 august iar anul acesta 
între 16 şi 22 august) şi este unul 
din evenimentele importante ale 
navigaţiei cu vele din Marea Britanie. 
Fowey Royal Regatta este chiar 
considerată de mulţi drept una dintre 
cele mai bune regate locale din Marea 
Britanie. Are o istorie îndelungată şi 
de-a lungul timpului la regată au fost 
prezenţi regina Victoria, prinţul Albert 
şi regina Elizabeth a II-a. Toate 
evenimentele din timpul regatei sunt 
organizate, conduse şi suportate 

de către Comitetul Fowey Royal 
Regatta. Acesta este o organizaţie 
de voluntari care participă benevol 
la organizarea regatei. Costurile 
acestei săptămâni sunt estimate la 
aproximativ 30.000 de lire sterline 
iar fondurile provin de la sponsori, 
din vânzarea suvenirurilor dar şi din 
colectele de stradă. Fiind o regată, 
principalele evenimente nautice sunt 
cursele din larg sau din interiorul 
portului, organizate în fiecare zi, 
inclusiv pentru copii, dar nu lipsesc 
evenimentele adiacente, unele din 
ele de tradiţie, cum ar fi spectacolul 
aviatic oferit de Red Arows, focurile de 
artificii, carnavalul din ultima seară, 
concertele de muzică sau concursul 
de prins crabi rezervat copiilor. De 
altfel manifestările rezervate copiilor 

sunt numeroase şi majoritatea turiştilor 
sunt familii cu copii tocmai din acest 
motiv. Aşadar, în mare măsură poate 
fi considerată şi o regată “de familie” 
fiind parte integrantă din “săptămâna 
carnavalului din Fowey”, cu 
evenimente zilnice pe cheul oraşului, 
procesiunile carnavalului, curse de 
bărci pentru copii, focuri de artificii, 
spectacole de acrobaţie aeriană.

În principiu se desfăşoară  curse 
spre Falmouth şi înapoi, pentru 
bărcile mai mici curse locale la ieşirea 
din golf şi în jurul geamandurilor, 
chiar pe râu pentru copii dar există 
şi o cursă “de larg” cu două trofee. 
Competiţiile nautice în sine sunt 
organizate de Royal Fowey Yacht 
Club, Fowey Gallants Sailing Club şi 
Comitetul de organizare a curselor 
din portul Fowey. De fapt Fowey 
Royal Regatta constituie o atracţie 
atât pentru posesorii de ambarcaţiuni 
care participă la competiţie (sau doar 
sunt prezenţi pe râu) cât şi pentru 
turiştii sosiţi pe uscat special pentru 

eveniment, ca să nu mai vorbim 
de localnici care savurează fiecare 
zi. Frumuseţea naturală a zonei şi 
a orăşelului cocoţat pe dealuri, a 
mareei înalte care dezgoleşte de 
două ori pe zi fundaţiile caselor de 
pe cheul oraşului până când bărcile 
se aşează pe fundul nisipos, zecile şi 
sutele de dinghies (mici ambarcaţiuni 
pneumatice colorate, folosite de 
navigatori pentru a ajunge de la bărci 
la cheu) adunate la pontoanele portului 
dar mai ales atmosfera deosebită, 
veselă de pe străduţele şi localurile 
orăşelului creată de localnici, familiile 
de navigatori sau doar turişti de o zi, 
cântecele marinăreşti care se aud 
de la mese, toate fac din Fowey, cel 
puţin timp de o săptămână, un loc 
foarte special.
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Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Muzeul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

În urmă cu 40 de ani, la 3 august 
1969, Muzeul Marinei Române îşi 
deschidea porţile, pentru prima dată, 
publicului larg. Cu această ocazie, 
deşi mai devreme cu două zile, în 
prima zi a lunii august, la Muzeul 
Marinei Române a avut loc festivitatea 
de sărbătorire a patru decenii de 
activitate, o sărbătoare a spiritualităţii 
marinăreşti şi a muzeografiei militare. 
Cum au trecut cei 40 de ani peste 

Text: Olivia BUCIOACĂ

Sala „Clio” a Muzeului Marinei Române 
din Constanţa a găzduit pe data de 22 august 
conferinţa internaţională cu tema „Arc peste 
timp: 23 august 1939 – 23 august 1944”. 
Manifestarea a fost organizată de Muzeul 
Marinei Române şi Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 
Constanţa în colaborare cu Departamentul 
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. 
Lucrările conferinţei au fost organizate pe 
două secţiuni respectiv, „23 august 1939-
23 august 2009. 70 de ani de la semnarea 
pactului dintre Germania şi Uniunea 
sovietică” şi „23 august 1944-23 august 
2009. 65 de ani de la trecerea României la 
Puterile Aliate şi Asociate”. Ambele secţiuni 
au cuprins comunicări ştiinţifice de ţinută 
fiind moderate şi de profesori universitari 
cunoscuţi din domeniu, cum ar fi Viorica 
Moisuc, Ion Şişcanu, Anatol Petrencu sau 
Valentin Ciorbea. (B.D.)

Arc peste timp

Foto: Ştefan Ciocan
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Ultimul ordin prin care fusese aprobată călătoria în 
jurul Mediteranei, a ajuns la bord la 1 iulie. „...Pregătirile 
au început febril. Se ambarcă materiale diferite, 
apă, combustibil, iar camioanele cu provizii nu mai 
contenesc.- Când plecaţi ? ne intreabă toţi pe stradă, la 
navă, acasă... - La 3 iulie. Şi 
luni 3 iulie a sosit. Este o zi 
cu soare şi cu cer senin.”(M, 
adică „Jurnalul Navei-
Şcoală Mircea. Povestioarea 
călătoriei şi schiţele de 
căpitan Gh.Isbăşescu”) 
„Primul lucru pe care îl facem  
este spălarea punţii, după 
care ne îmbrăcăm în ţinuta 
albă de serviciu, aşteptând 
sosirea Domnului Ministru 
Paul Teodorescu.” (VNN, 
adică jurnalul aparţinând 
elevului fruntaş Valasoglu 
N. Nicolae) „Zi de mare 
sărbătoare pentru noi: prima 
campanie a noului „Mircea“ 
începe.” (INV adică jurnalul 
elevului caporal Ionescu N. 
Valeriu) 

„Niciodată nava n-a 
strălucit de curăţenie ca 
în această zi de plecare. 
Pe puntea bricuită ca şi pe 
bucăţica de alamă lustruită, 
a rămas şi o părticică din 
sufletul fiecăruia. Şepcile şi 
bonetele sunt ştregăreşte 
aşezate pe sprînceana 
dreaptă. Garda sub arme 
este la scară gata să 
primească cu onoruri regulamentare pe şefii instituţiei. 
Sunetele goarnei anunţă sosirea. Echipajul la front se 
încordează, comandantul îl prezintă înalţilor demnitari 
şi nava gata de plecare. Glasul preoţilor înalţă la cer 
rugi către Atotputernicul şi la melodiile de implorare se 
asociază gândurile curate ale întregului echipaj.”(M). 

„După serviciul divin, Domnul Amiral Bărbuneanu 
expune Domnului Ministru efectivul bricului şi itinerariul 
pe care-l vom urma. Escalele sunt următoarele: 
Palermo, Toulon, Palma din Baleare, Gibraltar, Alger, 
Tripoli, Alexandria, Beyrut, Famagusta, Falero (Pireu) 
şi Constanta.” (VNN) „Ia cuvântul ministrul Aerului 
şi Marinei, generalul Paul Teodorescu. S-au spus 
apoi vorbe de sfat, pe care fiecare dintre noi avea 
să le poarte în suflet tot timpul călătoriei. „Să purtaţi 

N.S "Mircea" la 70 de ani (III)N.S "Mircea" la 70 de ani (III)

Pleac\ „Mircea“!Pleac\ „Mircea“!
cu onoare pavilionul ţării  prin locurile pe care le veţi 
vizita şi să nu uitaţi nici o clipă că reprezentaţi Patria 
noastră. Vă dorim vânt bun în vele“. Acestea au fost 
ultimele cuvinte, după care parâmele se trag la bord 
una după alta ....” (M) „După plecarea înalţilor oaspeţi, 
vine remorcherul si pornim din Constanţa în sunetele 
muzicii militare şi in fluturările albe ale batistelor celor 
rămaşi pe cheu!” (INV) 

„În fine, trecem de far. 
Este ora 12. Abia acum 
sunt sigur că într-adevăr 
facem voiajul proiectat. Să 
dea Dumnezeu să nu fim 
chemaţi prin TFF înainte 
de vreme! (premoniţie?!).” 
(VNN) Iată-ne în mare! În 
jurul nostru, distrugătoare, 
canoniere evoluează 
majestuos, ca o escortă de 
basm. Se schimbă semnale 
de bun-rămas şi drum bun, 
după care echipajul se 
adună pentru rugăciune la 
pupa. Sunetele metalice 
ale goarnei par ca niciodată 
mângâieri duioase. Privirile 
tuturor sunt îndreptate spre 
pavilionul de la pic, dincolo 
de care albastrul cerului ne 
priveşte atent, proteguitor 
ca o îmbrăţişare divină.

„Am plecat!“... şi-
ntr-adevăr, sifleele pe 
punte, cheamă echipajul 
la manevrele velelor. Este 
prima desfăşurare de 
navigaţie şi emoţia este 
mare. La comanda de 
„SUS“, trupurile sprintene, 

cu paşi mărunţi pe grijelele fără număr, aleargă spre 
înălţimi. Iată-i în arboradă, răspândiţi pe vergi, la locurile 
ştiute. „Desfăşuraţi!“ Velele cad ca nişte cârpe boţite. 
„Pentru întinderea velelor, la şcote, mure şi fungi!“ „Gata 
de tras!“ Mâinile se încleştează, trupurile se încordează. 
„Întindeţi velele!“ Merge! Dar vântul capricios, ca norocul, 
îsi schimbă neanunţat direcţia. Se ordonă „Volta în vânt.“ 
„La posturile de manevra velelor!“ Gaaata prooovaaa! 
... „Gata pupaaaa!“ „Manevrele pe punte, şcotele la 
babord!“ (M) „S-au strâns velele şi am schimbat de drum, 
către Bosfor, mergând cu motoarele ...” (VNN)

Marşul a continuat în Marea Marmara, în Mediterana 
de Vest, iar de la Alexandria itinerariul stabilit a fost 
scurtat. Nori grei aduna zeul Marte deasupra Europei şi 
Mircea a luat cap-compas portul-mamă, Constanţa.

Muzeul Marinei Române la 40 de ani
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Ziua aniversară s-a încheiat cu vizitarea 
Muzeului Marinei Române.

Anivers\rileAnivers\rile
marineimarinei

Muzeul Marinei Române, ne-a spus 
căpitan-comandorul Olimpiu Manuel 
Glodarenco, directorul Muzeului 
Marinei Române: „Aş putea spune că 
aceşti 40 de ani au trecut şi încet şi 
repede. Au trecut încet pentru că sunt 
totuşi 40 de ani în care s-a muncit 
foarte mult pentru a ridica nivelul 
acestui muzeu la unul european. Şi 
repede pentru că fiecare dintre noi 
avem impresia că timpul trece foarte 
repede, în condiţiile în care muncim 

cu devotament pentru instituţia pe 
care o reprezentăm. Muzeul este 
deschis într-o manieră nouă, elegantă, 
cel puţin europeană, dacă nu la nivel 
mondial, asta din experienţa proprie, 
din ceea ce au scris vizitatorii în cartea 
de onoare a muzeului nostru. Iată că 
am reuşit să facem după trei ani de 
muncă asiduă un muzeu frumos.” La 

manifestare au participat reprezentanţi 
ai Statului Major al Forţelor Navale, 
comandanţi de unităţi, reprezentanţi ai 
instituţiilor de cultură şi de învăţământ 
militar şi civil, ai administraţiei publice 
locale şi ai bisericii. În cadrul festivităţii 
a avut loc un Te Deum oficiat de un 
sobor de preoţi, au fost susţinute 
alocuţiuni şi s-au înmânat diplome şi 
plachete aniversare, personalităţilor 
prezente. 

N.S.Mircea în vara anului 1939.
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O după-amiază de sfârşit de 
septembrie, cu cerul înalt şi albastru, 
în care soarele jos ne trimite o lumină 
caldă, blandă. Mă apropii de fereastra 
din afara căreia se iţesc ghemotoace 
smeurii – flori vesele de muşcată. În 
minte formulez întrebări, dar pe oricare 
aş rosti-o, îmi pare stridentă în această 
clipă de pace. Nobila mea gazdă îmi 
ghiceşte gândul şi propune: - Aş reveni 
la prima parte a vieţii mele, în care 
copilăria şi-a avut locul său. Curtea 
de la Budeşti era atotcuprinzătoare, 
cu animale – vaci, porci, boi pentru 
tracţiune -, păsări de tot felul, printre care 
şi păuni. Herghelia cu cai de rasă era 
printre preocupările prioritare ale tatălui 
meu, care, după cum am mai spus,  a 
fost ofiţer de cavalerie în Regimentul 
de Roşiori al Reginei Maria. Tata a 
făcut agricultură modernă, la lucrările 
din câmp a folosit tractorul; a cultivat 
plante medicinale, mac, muştar, rapiţă, 
in, cânepă şi sfeclă de zahar pentru 
fabrica de la Roman. Mai există oare? 
Cerealele erau numai cât să acopere 
nevoile familiei şi pe cele ale lucrătorilor 
pământului. De asemenea, pentru untul 
obţinut în acea vreme prin metoda 
tradiţională de batere a putineiului, tata 
cumpărase din Danemarca centrifuga. 
Suntem în  anii `20, când începusem 
să percep şi eu lumea ce mă înconjura. 
Să ne întoarcem la începutul veacului 
XX, când părinţii mei s-au cunoscut la 

LEON GHIKALEON GHIKA 
Prin]ul-marinar (III)
Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Muzeul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”

o sindrofie. Era în anul 1906, mama 
era elevă  de liceu, avea 15 ani, iar 
tata aproape 25. Pentru adolescenta 
Manuela Bogdan a fost „coupe de 
foudre”, dar tânarul Ghika a luat-o drept 
cine era - un copil. La puţin timp, el s-a 
căsătorit cu Lucia Drăghici, cu care a 
avut un fiu, Valentin-Dinu. Din orgoliu, 
mama, la 15 ani şi trei luni, s-a măritat, 
cu dispensă, cu un văr primar, Dimitrie 
Bogdan. Acesta era un înveterat 
cartofor, moştenitor al unei averi 
imense, din care a pierdut enorm de 
mult. La căsătorie s-a făcut separare de 
avere, astfel că moşia Ghika - Budeşti, 
cumpărată de la străbunicul Ghika-
Brigadier (numele îi venea de la faptul 
că fusese general în armata Rusiei) 
avea să revină Ghikuleştilor. În anul 
1912, Leon Ghika a divorţat de prima 
soţie, iar mama după trei zile a făcut la 
fel. În acelaşi an s-au căsătorit. Mama 
a avut din căsătoria cu Dimitrie Bogdan 
doi copii, o fată şi un băiat. Primii ani ai 
copilăriei mele i-am petrecut împreună, 
la curtea de la Budeşti, sub privirile 
calde ale mamei, dar şi ale bunicii Lucia 
Kogălniceanu-Bogdan, o femeie pe cât 
de urâtă, pe atât de inteligentă. Dar 
viaţa noastră tihnită a fost greu lovită. 
Mai întâi s-a prăpădit de astm sora, la 
12 ani, apoi fratele, Lupu Bogdan. La 
11 ani, Lupu călărea cu dibăcie, dar 
într-o zi câinele ce-l însoţea a lătrat si 
calul, speriat, l-a aruncat. Piciorul i-a 
rămas prins în scară şi aşa a fost târât 
până la curte, unde a ajuns un maldăr 
de carne. Tot restul vieţii sale, mama a 
purtat văl negru până-n pământ, iar faţa 

i s-a făcut ca de ceară.  Mie şi surorii 
mele, Manuela, ni s-a interzis să facem 
echitaţie. Dar, cu timpul, la insistenţele 
mele, doar trăiam între cai frumoşi, de 
rasă, tata s-a făcut că nu vede şi am 
învăţat să călăresc pe deşelate, adică 
fără şa. Părinţii mei s-au iubit toată viaţa 
şi aşa ne-au rămas în amintire surorii 
mele şi mie, tuturor celor care i-au 
cunoscut. Pe când aveam şase ani,  a 
fot adusă o institutoare cu care trebuia 
să învăţ carte în casa părintească. Dar 
stătea mai mult la cafea şi dulceţuri, iar 
eu „am profitat“ de indulgenţa arătată. 
Astfel că atunci când, în februarie 
1925, am susţinut examenul  de 
capacitate, am primit nota 2. Tata m-a 
chemat la dânsul şi mi-a explicat cât 
de importantă este învăţătura pentru 
mine în viaţă. A accentuat faptul că 
trebuie să-mi fac o profesie, deoarece 
nici herghelia, nici cultivarea plantelor 
nu le consideră pentru mine definitorii. 
Şi apoi eu doream să devin marinar şi 
pentru aceasta trebuia să învăţ în primul 
rând matematică. Ruşinat de lecţia 
primită, mi-am construit într-un brad 
aflat în parcul  de la Budesti, o băncuţă 
din scândură şi nu coboram întreaga zi 
decât la masă. Aşa se face că în luna 
iunie, când m-am prezentat la examen, 
am obţinut nota maximă şi astfel am 
fost primit la Liceul Internat din Iaşi, în 
clasa a doua din cursul inferior. Timp de 
şase ani am fost printre primii.

- Iaşiul v-a marcat?
- Desigur, este un oraş care te 

leagă pentru tot restul vieţii. Am locuit în 
apropierea liceului, pe strada Lăţescu 
şi printr-o poartă secundară, intram cu 
băieţii, printre ei Sergiu Celibidache, 
în curtea şcolii, unde jucam fotbal. Am 
avut profesori renumiţi, unii dintre ei au 
predat apoi la Universitate. M-au atras 
ştiinţele exacte, dar şi istoria, geografia. 
Îmi amintesc cu respect de  profesori, cu 
drag de colegi şi de oraş. Mi-a rămas în 
memorie Iaşiul cu superbele case vechi, 
pierdute în grădini cu arbori seculari, 
cu teii grei de floare, cu tufe de arbuşti 
şi de trandafiri, cu romanticul Copou, 
cu „mondena“ stradă Lăpuşneanu, cu 
caldarâmul pe care parcă aud şi acum 
tropotul cailor şi huruitul trăsurilor, dar şi 
ascuţitele claxoane ale automobilelor... 
Ştiţi, după război, primul drum l-am 
făcut la Iaşi. Îi dusesem dorul mai bine 
de trei ani. Aşa că am luat o permisie de 
trei zile şi am călătorit „dintr-o bucată“. 
Dar, tristeţe mare... Totul era o ruină, în 
locul  casei în care trăisem ani frumoşi, 
era un teren viran... Seara am plecat şi 
de atunci nu l-am mai văzut, imaginea 
de la sfârşitul războiului m-a urmărit 
multa vreme.      

Pentru a accede în carieră pe funcţii de comandă, şi aici mă 
refer la funcţii de comandant de batalion, ofiţer de stat major în cadrul 
comandamentelor marilor unităţi sau categoriilor de forţe este necesar 
ca un ofiţer să urmeze cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat Major 
din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I”. Este şi cazul locotenent-colonelului 
Alexandru Jugaru care alături de alţi ofiţeri 
din Forţele Navale, pe 24 iulie, a absolvit 
cursurile Facultăţii de Comandă şi Stat 
Major din cadrul Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”, ca şef de promoţie. Despre 
importanţa absolvirii Universităţii Naţionale de 
Apărare şi despre evoluţia în cariera militară, 
am aflat de la locotenent-colonelul Alexandru 
Jugaru, în prezent şef birou în compartimentul 
informatică la Statul Major al Forţelor Navale. 
„Consider că este un lucru deosebit şi 

conform motto-ului Universităţii Naţionale de Apărare Labor In probus 
omnia vincit (Munca stăruitoare învinge toate greutăţile) am reuşit. A 
fost greu, uneori deosebit de greu, dar cu ajutorul profesorilor, cărora 
le mulţumesc, şi nu în ultimul rând prin muncă personală, stăruitoare 

şi consecventă, am reuşit. Absolvind cursurile 
Facultăţii de Comandă şi Stat Major consider 
că voi face faţă noilor provocări ale războiului 
modern şi ale sarcinilor care se vor ivi în cadrul 
Statului Major al Forţelor Navale. Pe viitor 
meseria armelor presupune urmarea altor 
cursuri şi aici mă refer la cursul postuniversitar 
de perfecţionare în conducerea Forţelor 
Navale din cadrul Universităţii Naţionale de 
Apărare. Un curs care permite ofiţerului de 
stat major să meargă mai departe, să rămână 
în sistem şi să obţină următorul grad şi anume 
gradul de colonel.” (O.B.)

9 septembrie 2009, fregata  Regele Ferdinand. Comandantul 
navei, căpitan-comandorul Mihai Panait, împreună cu întreg 
echipajul prezent la bord, a primit oaspeţi de seamă: comandorii în 
retragere Nicolae Mujicicov şi Doru-Alexandru Ionescu, promotia 
1942 „Desrobirea” a Scolii Navale „Mircea“. Aceştia au venit, primul 
de la Bucuresti, iar celălalt din Constanţa, pentru a depăna amintiri 
din vremea când şi-au făcut stagiul la bordul distrugătorului Regele 
F e r d i n a n d . 
Stagiul ca 
elevi gradati şi 
apoi ca ofiţeri, 
l-au îndeplinit 
la vreme de 
război. Dar 
cu atât mai 
pregnante au 
rămas imaginile 
şi mai ales 
c a m a r a d e r i a 
ce s-a cimentat 
în momente 
s p e c i a l e . 
Starea sănătăţii 
nu le-a permis altor doi confraţi de-ai lor, contraamiralul (rtg) 
Raymond Stănescu din aceeaşi promoţie 1942, şi comandorul 
(rtg) Elizel Anghelescu, din promoţia 1943, să participe la această 
întâlnire. Mesager al salutului către echipajul fregatei pentru 
domnul contraamiral Stănescu a fost comandorul Mujicicov. De la 

Veterani la fregata Regele FerdinandVeterani la fregata Regele Ferdinand
Iaşi, unde mă întâlnisem în urmă cu şase zile cu domnul comandor 
Anghelescu, am fost eu. Şi tot din acel dulce târg am adus trei 
albume foto, cu multe şi inedite imagini de la bordul distrugătorului 
Regele Ferdinand. Ele  au fost dăruite Muzeului Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân“ de către doamnele inginer Ileana Ciobanu 
şi Mihaela Grasu, nora şi respectiv nepoata celui care a fost 
comandor inginer mecanic Dumitru Ciobanu (1903-1979). Acesta 

a făcut parte din 
comisia română 
de supraveghere 
a lucrărilor de 
construcţie a 
distrugătorului în 
Şantierul Naval 
de la Neapole şi 
apoi din echipajul 
navei. Revenim 
la momentul 
9 septembrie 
2009, când 
c o m a n d a n t u l 
fregatei a înmânat 
diplome de 

excelenţă celor doi veterani, şi prin dânşii şi celorlalţi foşti membri 
ai echipajului distrugătorului Regele Ferdinand, aflaţi în viaţă. 
Tradiţia onorează şi obligă, de aceea istoria trebuie cunoscută 
şi pe cale orală de la cei care au fost părtaşi sau înfăptuitori în 
momente de neuitat. (M.P.)

Veteranii marinei, din păcate mai puţini, dar cu sufletul plin 
de iubire pentru nave şi marinari, îşi doresc să fie alături de ei în 
momente importante ale vieţii marinăreşti. Astfel, la sosirea NS 
Mircea din cea de a treia traversadă atlantică au fost prezenţi 
pe cheu, veniţi de la Bucureşti cu un microbuz pus la dispozitie 
prin grija SMFN. 
Comandorul (rtg) 
Mircea Caragea, 
nonagenar, a 
spus: „Trăiesc cu 
bucurie mo mentul 
dar şi cu nostalgie 
că nu mai pot urca 
în arborada lui 
„Mircea”. Amin-
tirile mă năpădesc. 
Acum 70 de ani 
reveneam, la 
începutul lunii 

Ultimul supravie]uitor al marşului N.S.Mircea din 1939Ultimul supravie]uitor al marşului N.S.Mircea din 1939
septembrie, din marşul efectuat în Mediterana. Primirea ce ni 
s-a făcut nu a fost atât de grandioasă ca cea la care asistăm, dar 
eram la fel de veseli ca şi cadeţii de astăzi, că am ajuns acasă, 
dornici să povestim cele văzute şi petrecute. Nu ştiam că războiul 
bate la uşă ... Pe „Mircea” îl aflu la fel de frumos şi îl iubesc la fel 

de mult. La mulţi 
ani, iubite Mircea!“ 
P.S. Domnul co-
mandor (rtg) 
Mircea Caragea 
face parte din 
promoţia 1940 
a Şcolii Navale 
„Mircea” şi a rămas 
singurul participant 
la primul marş al 
N.S. Mircea din 
vara anului 1939. 
(M.P.)Conacul familiei Ghika de la moşia Budeşti.

 Comandorul (rtg) Mircea Caragea alături de foşti comandanţi 
ai navei pe 25 august 2009 (în mijloc, foto stânga) şi în anul 
1939 (al doilea din stânga, foto dreapta)

„Labor in probus omnia vincit”„Labor in probus omnia vincit”
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Luna august a fost la Mangalia o 
lună dedicată lansărilor şi standurilor 
speciale de carte, întâlnirilor cu scriitori, 
critici şi istorici. La 1 august, în parcul 
Cercului Militar din Mangalia a avut loc 
deschiderea oficială a Târgului Estival 
de Carte. Târgul a fost deschis tuturor 
iubitorilor de carte pe toată durata lunii 
august şi a fost organizat de Interpress 
Todor Company, cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Mangalia, al Forţelor Navale 
Române şi al Asociaţiei Pro Familia. Oficiile 
de gazdă i-au revenit, firesc, domnului 
Gheorghe Todor, iniţiatorul acestei 
manifestări unicat. „Sunt 18 ani de când 
se organizează şi probabil că va fi ultima 
ediţie de o asemenea amploare. Este un 
târg puţin atipic faţă de târgurile pe care 
le cunoaşteţi, pentru că spre deosebire 
de celelalte târguri în care participă 
grosul editurilor din România, acest 
târg este, în primul rând, un eveniment 
cultural la care participă scriitorii, se 
fac lansări de carte, se discută. Este un 
eveniment şi un conglomerat cultural, nu 
este un târg comercial, nu este un târg 
axat pe vânzare. Am făcut o estimare, 
pe parcursul celor 18 ani au fost peste 
cinci milioane de spectatori şi vizitatori ai 
târgului. A participat absolut toată floarea 
culturii româneşti, toţi marii scriitori români 
au trecut pe la târgul estival de carte. Este 
primul târg din România şi primul târg 
particular din Europa de Est.”

Programul celei de-a XIII-a ediţii 
s-a anunţat încă de la început unul 
foarte încărcat, cu multe nume celebre 
şi volume noi. Chiar a doua zi, după 
deschiderea oficială a târgului, a avut loc 
prima lansare de carte, „Balul fantomelor” 
sub semnătura lui Radu Paraschivescu. 
„Pentru cineva care a făcut armata pe 

Târg Estival de Carte Târg Estival de Carte 
la Cercul Militar Mangaliala Cercul Militar Mangalia

For]ele Navale şi CulturaFor]ele Navale şi Cultura

Olivia BUCIOACĂ vremea lui Ceauşescu este o imagine S.F. 
Noi atunci la armată învăţam că nu avem 
nevoie de cultură şi dacă eram prinşi în 
timpul şedinţelor de învăţământ politic 
citind altceva decât regulamente militare 
ori eram snopiţi, ori eram arestaţi, ori ni se 
aruncau pe foc cărţile pe care le deţineam 
asupra noastră. Cu plăcere constat că 
lucrurile au căpătat o altă osatură, că 
oamenii au devenit flexibili şi că într-adevăr 
nu trebuie să privim armata şi cultura drept 
o contradicţie în termeni sau două lucruri 
care se resping, dimpotrivă, literatura şi 
în general cultura abundă în oameni de 
instrucţie militară, care însă au fost pictori, 
actori, au fost scriitori, sculptori, deci nu 
cred că există o incompatibilitate, sunt 
două lucruri, două noţiuni, două zone care 
poate că nu s-au peţit suficient, dar care 
încep acum să se ceară măcar în logodnă, 
dacă nu în căsătorie.” 

Denisia Comănescu a prezentat 
cele mai bine vândute volume ale editurii 
Humanitas Fiction, şi alţi doi scriitori au 
fost protagoniştii unei noi lansări de carte: 
Alex Ştefănescu, volumul „Cum te poţi 
rata ca scriitor” şi Florin Piersic jr. „Opere 
cumplite”. Mircea Cărtărescu a fost şi el 
prezent în cadrul Târgului de Carte de la 
Mangalia cu un dublu CD şi audio-book-
urile „Vreau să-ţi spun, frumoasă Zaraza” 
şi „Travesti”. Au avut loc şi lansarea 
volumului „Memoria filmului, memoria 
cărţii“ şi vernisajul expoziţiei de portrete 
literare a graficianului Mihai Pânzaru Pim. 
Tot în cadrul Târgului de carte, scriitorii 
cetăţii Callatis au avut trei seri rezervate 
discuţiilor cu cititorii, în perioada 26 – 28 
august. 

Printre atâţia scriitori şi lansări 
de carte, Forţele Navale Române s-au 
regăsit la Târgul de carte cu un stand 
de prezentare adresat în special tinerilor 
care doresc să urmeze o carieră militară. 

Gabriel Comloşanu, şeful Cercului Militar 
Mangalia: „Sunt scrierile celor care au 
activat şi activează în marină, câteva 
elemente reprezentative pentru Liga 
Navală Română şi pentru Muzeul Marinei. 
De asemenea, ambianţa marină dă o 
tentă nouă acestui târg de carte. Pentru 
noi, consider că este un lucru important, 
Forţele Navale vor avea şi imaginea unor 
oameni care se ocupă de carte, de cultură 
şi de ceea ce este frumos pe pământul 
acesta. Când mă gândesc la ce oameni 
vor veni la serile speciale am emoţii, dar 
sunt convins că vom reuşi să dialogăm, 
să le arătăm ce înseamnă ospitalitatea 
marinarilor, în acelaşi timp să facem o 
imagine frumoasă tinerilor care vor să 
vină să îmbrăţişeze cariera de militar în 
Forţele Navale.” 

Din fericire publicul de carte a rămas 
la fel de fidel. Şi poate buna promovare, 
vremea de afară, plăcerea lecturii care 
încă nu a fost extirpată din fericire au făcut 
ca un public numeros, extrem de receptiv 
şi dornic de dialog, să participe sâmbătă 
seara, la inaugurarea Târgului Estival 
de Carte Mangalia 2009. Emilia Dabu, 
scriitoare: „Este o mare bucurie că Forţele 
Navale s-au implicat în partea de cultură, 
de spiritualitate. De fapt au fost implicate 
dintotdeauna, numai că abia acum se 
realizează acest vis al nostru. Nu numai 
atât, dar sunt foarte multe spectacole de 
cultură care se desfăşoară în acest cerc 
militar de excepţie de la Mangalia şi fie 
ca Dumnezeu să ne ocrotească mereu şi 
să ne bucurăm de fiecare dată de lansări 
de carte, pentru că în Forţele Navale 
există o mare înţelepciune a scriitorilor 
din domeniul acesta, a pictorilor marinari 
şi a oamenilor de ştiinţă şi nu sunt 
promovaţi aşa cum trebuie. Românii 
dincolo de faptul că sunt nişte curajoşi, 
nişte marinari extraordinari sunt şi nişte 
oameni de cultură extraordinari. Şi sunt 
fericită că se întâmplă aşa ceva aici, la 
Cercul Militar din Mangalia.”

Preşedintele Uniunii Scriitorilor 
din România, Nicolae Manolescu a 
încheiat seria lansărilor de la Târgul de 
Carte de la Mangalia cu „Istoria critică a 
literaturii române“, sâmbătă, 29 august. 
Iar duminică, 31 august a avut loc Gala 
Premiilor Târgului Estival de Carte.

În cadrul manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Zilei Marinei Române, 
la bordul fregatei Regina Maria 
a avut loc, pe data de 5 august, 
vernisajul expoziţiei omagiale „De la 
Comandant al flotei la deţinut politic 
- Contraamiralul Horia Macellariu - 
apărător şi salvator al Constanţei”. 
Expoziţia de documente, obiecte 
personale şi tablouri a fost dedicată 
comemorării a 115 ani de la naşterea 
celui care a condus, într-o perioadă 
deosebit de încărcată de evenimente 
1943-1944, Comandamentul Forţelor 
Navale Maritime.

Expoziţia a cuprins portrete 
înfăţişându-l pe contraamiralul 
Horia Macellariu, lucrări de artă 
achiziţionate de acesta, din Franţa 
şi Malta, documente şi cărţi poştale 
personale. De asemenea, au fost 
expuse şi fotografii care înfăţişau 
momente importante din activitatea 
profesională a contraamiralului, 
dar şi obiecte care i-au aparţinut 
şi care evocau personalitatea 
şi viaţa tumultuoasă pe care a 
dus-o. Evenimentul s-a desfăşurat 
în prezenţa contraamiralului de 
flotilă dr. Aurel Popa, comandantul 
Comandamentului Flotei, comandanţi 
de unităţi, cadre militare în rezervă, 
studenţi ai Academiei Navale „Mircea 

De la Comandant al flotei la de]inut politicDe la Comandant al flotei la de]inut politic

Contraamiralul Horia Macellariu, 
ap\r\tor şi salvator al Constan]ei

cel Bătrân” şi bineînţeles a doamnei 
Mariana Păvăloiu, fără sprijinul 
căreia această expoziţie omagială 
nu ar fi putut avea loc. Doamna 
dr. Mariana Păvăloiu, custodele 
muzeului Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”: „O expoziţie în amintirea 
unui om care a fost în primul rând un 
om de onoare, demn, a fost un marinar 
profesionist şi care s-a format în 
primul război mondial ca tânăr ofiţer, 
apoi în şcolile franceze, iar în cel de-
al doilea război mondial a condus 
importantele nave ale Forţelor Navale 

Olivia BUCIOACĂ

Maritime şi însuşi Comandamentul 
Forţelor. Amiralul Macellariu s-a 
născut acum 115 ani, la Craiova şi a 
urmat din pasiune Marina. A slujit-o 
şi din păcate recunoştinţa urmaşilor 
n-a fost pe măsură şi el a făcut 16 
ani de detenţie grea şi doi ani a stat 
pribeag. Poate expoziţia noastră prin 
mulţimea documentelor suplineşte 
lipsa obiectelor, pentru că în anii 
în care a stat fugar şi în detenţie, 
familia a trebuit să arunce tot ceea 
ce amintea de cariera strălucită 
a acestui om. A fost membru al 
Legiunii de Onoare. A fost membru 
al Ordinului Crucea de Fier, a 
primit Mihai Viteazul şi nu a primit 
numai el, ci majoritatea ofiţerilor din 
marile unităţi pe care le-a condus. 
A primit Comandamentul Forţelor 
Navale Maritime în timpul războiului, 
stindardul lui Mihai Viteazul, foarte 
rar dat unui corp de armată. A 
strălucit Marina, a strălucit Horia 
Macellariu. Fie-i odihna uşoară.”  

Expoziţia a putut fi vizitată şi 
de locuitorii municipiului Mangalia, 
Cercul Militar din localitate 
dovedindu-se, la mijlocul lunii august, 
o gazdă primitoare pentru expoziţia 
de documente, obiecte personale 
şi tablouri care i-au aparţinut 
contraamiralului Horia Macellariu.

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Deschiderea Târgului Estival de Carte în parcul Cercului Militar Mangalia.

 Iubitorii de carte prezenţi în număr mare 
la Târgul Estival de Carte.

Prezentarea exponatelor de către doamna dr. Mariana Păvăloiu. 
Prezent la expoziţie contraamiralul Dorin Dănilă, şeful Statului Major al Forţelor Navale.

Expoziţia dedicată contraamiralului Horia Macellariu vizitată de ofiţeri din Forţelor Navale şi de publicul larg, 
cu ocazia Zilei Porţilor Deschise
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Orizontal: 1) Navă de război, iute, ce serveşte ca 
avangardă într-o escadră. 2) Uniune (reg.) – Întinsul plajelor 
la Marea Neagră. 3) Caic! – Odgon. 4) Piesă rotundă 
utilizată la rularea unui sistem tehnic – Eroul eponim al 
CARIEI. 5) La rame! 6) Singuratic – La edec! – A apare în 
zare. 7) În larg! 8) Inşi – În balon! 9) Escale! – Guri mari de 
vărsare ale fluviilor. 10) Stadiu – Căuc! – În banc! 11) Nave 
mari ce transportă materiale metalice.

Vertical: 1) Navă de război, protejată cu o platoşă şi 
dotată cu artilerie grea – În temă! 2) La bric! – Ne fac să 
râdem. 3) Plecat la mare – Schemă. 4) Ascunse în navele 
scufundate (unele) – Deasupra, la cliper! 5) În milă! – La 
duel! – Într-o seară! 6) Vas mic pentru lichide – Dat înapoi. 
7) Transmisă la descendenţi – Pânză subţire. 8) Zeu asen, 
fiu al lui Odin şi Jord din „Amurgul Zeilor” (mit. scand.) – 
Duşi cu ... pluta. 9) Cântecel pe lac. 10) Vâslă – Program 
de lucru. 11) Lăţit – Carene în dreapta!

Dicţionar: UIM, EAR, TOR.
La 5 orizontal, mijloc şi la 7 orizontal, mijloc: revista 

noastră.
Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din numărul trecut, ECHIPAMENT MARINĂRESC:

Orizontal: 1) UNIFORMA - AC. 2) NAFRAMA - FIR. 3) DS – OS - TRICO. 4) ATENTIE – NIT. 5) USTE – LEI - A. 6) 
CROI – DOC - TL. 7) AI – ELOT - IU. 8) M – ARAC - DENS. 9) ALBASTRA – IT. 10) SEA – AIA - ICO. 11) ASCET – COLAC.

Vertical: 1) UNDA – CAMASA. 2) NASTURI – LES. 3) IF – ESO - ABAC. 4) FRONTIERA – E. 5) OASTE – LASAT. 
6) RM – I - DOCTI. 7) MATELOT - RAC. 8) A – R – EC – DA - O. 9) FINI – IE – IL. 10) AICI – TUNICA. 11) CROTAL - STOC.

SEMNAL EDITORIAL

75 Gorche Foch I 1933-2008. O 
revistă aniversară dedicată navei Gorch 
Foch I editată de asociaţia cu acelaşi 
nume, „Gorch Foch I Tall-Friends”, care 
se ocupă de reabilitarea şi conservarea 
navei, aflată în prezent la Stralsund, în 
Germania. Apărută şi cu sprijinul oficiului 
de turism al primăriei oraşului Stralsund, 
de unde şi promovarea turistică din 
paginile sale (un lucru bun asocierea navei 
cu oraşul) din revistă puteţi afla istoria 
navei, cu toate etapele (respectiv partea 
germană, era sovietică şi revenirea în 
Germania, în anul 2003, graţie eforturilor 
asociaţiei), datele tehnice, prezentarea 
navei în stadiul în care se află în prezent, 
calendarul activităţilor asociaţiei şi un 
catalog al suvenirurilor legate de navă care 

pot fi comandate. Revista s-a distribuit 
gratuit anul trecut cu ocazia activităţilor 
legate de aniversarea a 75 de ani de la 
intrarea în serviciu a navei.

Yachting Pleasure, nr.44, aprilie-
mai 2009, 12 lei, disponibilă la chioşcurile 
de difuzare a presei. Au trecut ceva ani 
de când nu am mai semnalat o astfel de 
publicaţie, pe atunci era Yacht Magazin, 
acum şi-a schimbat numele, parcă sunt 
mai multe reviste de profil, ceea ce 
nu e rău. O revistă elegantă parcă pe 
măsura elitelor (a se citi proprietarilor 
de ambarcaţiuni) care par a reprezenta 
publicul ţintă. Salonul Nautic Internaţional 
Bucureşti (am fost şi noi acolo) ocupă mai 
mult de 25 de pagini din revistă, urmat de 
foarte multe prezentări de ambarcaţiuni 
şi târguri de profil, competiţii nautice şi 
jurnale de bord, secţiune de shopping şi 
chiar câteva pagini cu rezumate în limba 
engleză ale unor articole.  O revistă care ne 
place (nu ne referim aici doar la calitatea 
grafică şi a tiparului) pe care am răsfoit-o 
cu plăcere şi fiecare îndrăgostit de mare, 

În acest an, la 23 iulie, de Ziua Presei 
Militare, Armata României a sărbătorit 150 
de ani de la înfiinţarea primei publicaţii 
militare din România, „Observatorul 
militar”. Ziua Presei Militare a fost marcată 
la Cercul Militar Naţional, marţi, 22 iulie, 
unde au fost omagiate generaţiile de 
ziarişti în uniformă care şi-au asumat, 
de-a lungul timpului, misiunea de a fi 

vocea instituţiei militare. Chiar dacă şi în 
acest an, aspectul general al activităţii a 
fost de sărbătorire a celor care au lucrat la 
Observatorul Militar (logic, ţinând cont de 
numărul anilor de la apariţie, aniversaţi) şi 
care în prezent lucrează la Trustul de Presă 
al Armatei, salutăm iniţiativa celor care şi-
au amintit de faptul că vrem sau nu vrem 
să recunoaştem prea des, presa militară 
nu este doar apanajul profesioniştilor 
din Trustul de Presă al Armatei. Pentru 
că, se face presă militară şi la Iasi, Cluj, 
Timisoara, Bucureşti sau Constanţa, de 
către pasionaţi de litere, de imagini sau de 
cuvântul vorbit la radio, dar care aparţin 
structurilor de presă ale categoriilor de 
forţe. Dincolo de premiile şi decoraţiile 
pe care le-a primit echipajul media al 
Trustului de Presă al Armatei, nu putem 
omite „Emblema de Onoare a Statului 
Major General”, care a fost conferită 
redacţiilor categoriilor de forţe, deci şi 
Grupului Mass-Media al Forţelor Navale 
şi Diplomele de Excelenţă acordate de 
şeful Direcţiei Informare şi Relatii Publice 
a MApN, tuturor structurilor de presă 
militare existente în Armata Romaniei, dar 
şi colegului nostru Bogdan Dinu, pentru 
„contribuţia activă în promovarea imaginii 
instituţiei militare”.

În speranţa că presa militară va 
continua să aibă libertatea de opinie şi 
va continua să fie şi pe viitor un vector 
de imagine puternic, dar şi o oglindă a 

23 iulie – Ziua Presei Militare

Foto:Petrică Mihalache, TPA

călătorii şi ambarcaţiuni, de orice fel, va 
găsi cu siguranţă aici câteva subiecte 
de care să fie mulţumit. Şi, să nu uităm, 
„omul universal” de la Yachting Pleasure 
care pare a fi Ionuţ Tudose a realizat 
şi primul catalog nautic anual, prima 
expoziţie nautică indoor din România, 
este la a doua revistă... şi nu se opreşte 
aici. Aşteptăm surprizele promise.

Les cathedrales des mers, Le 
Figaro, hors-série, 2008, 7,90 euro în 
Franţa. Un număr special al celebrei 
reviste dedicat marilor veliere, acelor 
„catedrale ale mării” şi marilor festivaluri 
nautice ale anului trecut de la Rouen, 
Brest, Douarnenez. Sunt prezentate toate 
velierele de la Armada de Rouen, cu date 
tehnice şi fotografii, prefaţate de secţiunea 
„Invitaţie la călătorie”, o pledoarie în 
imagini pentru navigaţia cu vele (cine nu 
are un catalog al marilor veliere se poate 
mulţumi cu această revistă, la un preţ 
redus), articole şi secţiuni specifice cum 
ar fi „Vechile veliere, pasiune franceză”, 
„Chasse-Marée, o revistă ca un simbol”, 

„Arhitecţii vântului şi ai mării”, „La şcoala 
cadeţilor”, „Velierele ecranului” sau „Vara 
marilor veliere” despre ceea ce a fost vara 
anului trecut pentru Franţa din punctul de 
vedere al festivalurilor maritime. Nu lipsesc 
tipologia ilustrată şi clasificarea velierelor, 
navele militare ale Marinei Regale 
franceze sau semnalarea unor cărţi şi 
reviste de specialitate sub titlul „Plăceri şi 
lecturi”. Chapeau, cum zic francezii sau 
Jos pălăria!; naţiune maritimă, conştiinţă 
marinărească.

Gorch Foch 50 Jahre august 
2008, preţ 1 euro în Germania. O altă 
revistă aniversară apărută anul trecut 
şi dedicată sărbătoririi a 50 de ani de la 
intrarea în serviciu a velierului şcoală 
al Marinei Militare germane, Gorch 
Foch, o altă navă-soră a N.S. Mircea. O 
revistă de 52 de pagini, integral color, cu 
fotografii frumoase, bine machetată dar 
din păcate doar în limba germană, cu o 
calitate slabă a hârtiei aşa cum nu ne-
am fi aşteptat şi apărută cu sprijinul mai 
multor firme din domeniul naval şi trusturi 
de presă germane. Găsim un foarte scurt 
istoric al navei, un interviu cu actualul 
comandant al navei, căpitan-comandorul 
Norbert Schatz, o hartă cu porturile 
vizitate (în 50 de ani a ajuns pe cinci 
continente, 57 de naţiuni şi 175 de porturi 
dar lipseşte cu desăvârşire o cronologie 
măcar a celor mai importante marşuri), 

o pledoarie pentru existenţa velierelor 
şcoală, multă publicitate (mascată sau ca 
atare), date tehnice şi planurile navei şi 
arboradei, amintiri de la botezul navei, un 
articol despre galionul navei (reprezentat 
de un albatros), altul despre fetele de 
la bord, despre navele surori ale clasei, 
despre numele navei (Gorch Fock este 
pseudonimul literar al lui Johann Wilhelm, 
poet-marinar mort în 1916 la bordul navei 
Wiesbaden) sau despre reparaţiile navei. 
Există şi un CD cu tematică identică 
disponibil la vânzare. (B.D.) 

activităţii fiecărei structuri din compunerea 
armatei (chiar dacă uneori acest lucru 
deranjează), vă reamintim că Grupul 
Mass-Media al Forţelor Navale realizează 
pe lângă revista Marina Romană, 
emisiunile de radio şi televiziune, Scutul 
Dobrogei. Le puteţi urmări, pe postul de 
radio, Radio Constanţa şi pe posturile 
de televiziune Tv Neptun Constanţa, 
Tv Galaţi-Brăila şi Tv Accent Tulcea, 
programul de difuzare fiind postat pe 
site-ul www.navy.ro. (M.E.) 



 15 august 2009, Faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa. 
Aspect din timpul „botezului marinăresc” executat 
de studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
de Ziua Marinei Române.

Foto: Ştefan CIOCAN

 27 august 2009, Constanţa, 
Nava Şcoală Amerigo Vespucci.
Aspirantul ing. Claudiu Ciprian Udrea, şeful de promoţie 
al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi aspirantul 
ing. Traian Mihai Ştefănescu şeful de promoţie al Facultăţii 
de Marină Militară, cu stiletul primit de la marina italiană.

Foto: Ştefan CIOCAN

 15 august 2009, Faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa. 

Studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, îmbrăcaţi 
în costume de epocă, au adus un plus de farmec 

manifestărilor organizate de Ziua Marinei Române 
la Constanţa.

Foto: Ştefan CIOCAN

 8 august 2009, Portul Militar Constanţa.
Copiii au fost cei mai interesaţi de armamentul 
şi tehnica expuse în cadrul Zilei Porţilor Deschise 
în porturile de la Dunăre şi mare.

Foto: Ştefan CIOCAN

 7 august 2009, Cercul Militar Naţional, Bucureşti. 
Muzica Repezentativă a Forţelor Navale în concert, la simpozionul dedicat sărbătoririi Zilei Marinei Române de la Bucureşti.

Foto: Ştefan CIOCAN
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