


 6 decembrie 2010, Portul Constanţa. 

„În ceaţă!” Fregata Regele Ferdinand acostează în Portul Militar Constanţa la finalul unei misiuni reuşite.

Foto: Mihai Egorov 
 1 decembrie 2010, Arcul de Triumf, Bucureşti. 

Detaşamentul Forţelor Navale trecând pe sub Arcul de Triumf, la Parada organizată de Ziua Naţională a României.

Foto: Valentin Ciobârcă, SMG

 1 noiembrie 2010, Portul Souda Bay, Creta. 

Instantaneu din timpul antrenamentului executat 
de militarii grupei de boarding a fregatei 

Regele Ferdinand la Centrul NMIOTC din Souda Bay.

Foto: F221

 29 octombrie 2010, 
Portul Constanţa. 

Copiii îşi petrec taţii 
cu lacrimi în ochi, la 
plecarea fregatei Regele 
Ferdinand la operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR.

Foto: Mihai Egorov

  23 decembrie 2010, 
Comandamentul Flotei, Constanţa. 

Serbarea pomului de Crăciun oferită 
copiilor eroilor din Forţele Navale 

căzuţi la datorie şi copiilor 
camarazilor răniţi în timpul 

îndeplinirii misiunilor.

Foto: Ion Burghişan, 
Comandamentul Flotei

Ochiul Flotei
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Sfârşitul de an, alături de ma-
gia sărbătorilor de iarnă, este şi 
o perioadă în care obişnuim să 
analizăm şi să evaluăm eficien-
ţa muncii şi a efortului depus. 
Acesta este un lucru normal în 
viaţa fiecărui om, în viaţa fiecă-
rei organizaţii, este modul prin 
care ne adaptăm acţiunile, în 
funcţie de rezultatele pe care le-
am obţinut până în prezent, pen-
tru a putea face faţă provocări-
lor care ne aşteaptă anul viitor.

În anul împlinirii unui secol 
şi jumătate de existenţă, Forţe-
le Navale şi-au îndeplinit toate 
misi unile încredinţate, dovedind 
o bună capacitate de planifica-
re, organizare, coordonare şi 
execuţie la toate nivelurile. Cu 
toate că am fost nevoiţi să ne 
restrângem o parte din activi-
tăţile pe mare, înlocuindu-le cu 
pregătirea la cheu sau cu instru-
irea pe simulator, profesionalis-
mul dumneavoastră a făcut ca 
şi anul acesta să îndeplinim cu 
succes angajamentele asumate 
în cadrul Alianţei NATO/UE şi al 
iniţiativelor regionale. 

Operaţia NATO ACTIVE EN-
DEAVOUR, iniţiativa regiona-
lă BLACKSEAFOR, exerciţiile 
multi  na ţionale BLACKSEA RO-
TATIONAL FORCE 10, JACKAL 
STONE 10 şi COMBINED EN-
DEAVOUR, marşul de instrucţie 
al Navei Şcoală Mircea, dar şi 
exerciţiile naţionale DACIA 10, 

Realizări şi perspective 
pentru Forţele Navale 

MESAJUL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR NAVALE 
CU OCAZIA CRĂCIUNULUI ŞI A ANULUI NOU - 2011

CETATEA 10, LITORAL 10, VEC-
TORUL 10 şi ROUSOFEX 10,  au 
fost activităţi complexe care au 
solicitat la maximum pe cei im-
plicaţi şi au pus în valoare capa-
bilităţile de care dispun Forţele 
Navale.

Începem un nou an cu 
încrederea că ne vom îndeplini 
toate obiectivele şi misiunile 
planificate, contribuind astfel la 
sporirea prestigiului de care se 
bucură Armata României.

Am convingerea că prin or-
ganizarea judicioasă şi desfă-
şurarea în siguranţă a tuturor 
activităţilor, prin folosirea la 
maximum a timpului alocat an-
trenamentelor pe mare, fluviu şi 
în teren, şi nu în ultimul rând prin 
angajare fermă, devo ta ment, 
seriozitate şi muncă susţinută 
vom asigura standardele de per-
formanţă ce definesc Forţele 
Navale în cadrul Armatei Româ-
niei şi al Alianţei NATO.

Cu ocazia sărbătorilor de iar-
nă doresc să mulţumesc perso-
nalului Forţelor Navale pentru 
eforturile susţinute depuse, în 
realizarea obiectivelor planifi-
cate şi a misiunilor încredinţa-
te. Tuturor celor care v-aţi legat 
destinul de întinderile de ape, 
familiilor dumneavoastră cât şi 
celor ce vă sunt dragi, vă do-
resc sănătate, fericire şi multe 
realizări în Noul An. 

LA MULŢI ANI!



În luna decembrie s-a finalizat activitatea de autoevaluare a 
unităţilor din Forţele Navale, activitate începută în luna octom-
brie cu analiza desfăşurată de instituţiile militare de învăţământ 
de marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Mi-
litară de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”. La activităţile la 
care au participat reprezentanţi ai Statului Major General şi ai 
Statului Major al Forţelor Navale, a fost analizată activitatea 
desfăşurată de fiecare structură a Forţelor Navale în parte, par-
ticiparea navelor la misiuni internaţionale, insistându-se pe ne-
cesitatea corelării şi adaptării misiunilor la resursele existente 
şi pe o mai bună gestionare a acestor resurse. La activitatea de 
analiza activităţii desfăşurate de Forţele Navale în anul 2010, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Aurel 
Popa, a prezentat aspectele privind restructurarea Forţelor Na-
vale şi misiunile îndeplinite, a evidenţiat eforturile personalului 
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în condiţiile unui an 
2010 dificil din punct de vedere al asigurării resurselor bugeta-
re şi a prezentat domeniile în care implicarea personalului din 
Forţele Navale trebuie să fie mai mare. Pe baza obiectivelor 
principale stabilite, cu resursele umane, financiare şi materiale 
pe care le-au avut la dispoziţie, Forţele Navale şi-au îndeplinit 
misiunile. (C.O.)
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ŞtiriŞtiridin fl otădin fl otă

Ministerul Apărării Naţionale a organizat  pe 23 octombrie 
ceremonii de depunere a jurământului militar pentru studenţii 
anului I ai instituţiilor militare de învăţământ superior, maiştrii 
militari din Şcolile Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri, pentru 
subofiţerii care au urmat cursuri de formare pe filieră indirectă 
şi pentru soldaţii voluntari. În Forţele Navale evenimentul s-a 
desfăşurat între şi sub egida marii sărbători marinăreşti din 22 
octombrie şi Ziua Armatei Române din 25 octombrie, ceea ce 
nu a făcut decât să crească emoţiile pentru tinerii militari. Elevii 
din anul I ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” au depus primii jurământul în prezenţa  
reprezentanţilor de la SMG şi SMFN, comandanţilor de unităţi, 
reprezentanţilor şcolilor şi grupurilor şcolare care au parteneriate 
cu instituţia militară şi un public numeros format din familiile 
elevilor. După momentul solemn al depunerii jurământului de 
către cei 39 de băieţi şi 4 fete din anul I, comandantul şcolii, 
comandorul Marian Bardan, a înmânat fiecăruia insigna oficială 
a depunerii jurământului militar şi chiar o floare pentru fiecare 
fată. În premieră, defilarea de la sfârşitul ceremonialului de 
depunere a jurământului s-a derulat pe muzica imnului şcolii, 
de fapt a imnului Corpului Maiştrilor Militari de Marină. (B.D.)

Prin Decretul Prezidenţial 
nr. 1154 din 29 noiembrie, contra
amiralul dr. Aurel Popa, şeful Statu-
lui Major al Forţelor Navale, a fost 
înaintat la gradul de viceamiral.

Prin Decretul Prezidenţial 
nr. 995 din 21 octombrie, comando-
rul dr. Alexandru Mîrşu, comandan-
tul Flotei, a fost înaintat la gradul de 
contraamiral de flotilă.

Şcoala de Apli-
caţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral 
Constantin Băles-
cu” din Mangalia 
a organizat cere-
monialul depunerii 
jurământului militar 
pe data de 23 oc-
tombrie şi a încheiat 
seria ceremonialu-
rilor din Dobrogea 
şi din Forţele Na-
vale. Actuala serie, 
formată din doar 
37 de soldaţi vo-
luntari, dintre care 
4 fete, a depus ju-
rământul militar în prezenţa membrilor fa-
miliilor, foarte numeroşi, care au ţinut să fie 
alături de ei în această zi şi au primit, fieca-

re, insigna care atestă că de acum înainte 
se află legaţi de drapel şi ţară, după care 
au putut să defileze mândri prin faţa celor 
dragi. (B.D.)

Joi 7 octombrie, Academia Navală „Mircea cel Bă-
trân” a fost gazda întâlnirii promoţiei 1955 a Şcolii Mili-
tare Superioare de Marină. În aula Academiei Navale 
au fost prezenţi 36 din cei peste 200 de absolvenţi ai 
promoţiei 1955 şi patru din profesorii care ne-au format 
ca marinari şi ne-au îndrumat cu seriozitate în viaţa de 
zi cu zi. Cuvântul de deschidere a aparţinut viceami-
ralului (rtg.) Constantin Iordache, urmat apoi de rec-
torul instituţiei gazdă, comandorul Vergil Chiţac. S-au 
dat citire mesajelor primite de la şeful Statului Major 
General, şeful Statului Major al Forţelor Navale, s-a 
citit catalogul, iar în memoria colegilor decedaţi s-a 
ţinut un moment de reculegere. Din cadrul absolvenţi-
lor promoţiei 1955 a Şcolii Militare Superioare de Ma-
rină, cinci au ajuns amirali, unul general, 17 coman-
danţi de cursă lungă, patru diplomaţi, trei primari, iar 
alţii au urcat treptele carierei militare ocupând diferite 
funcţii. S-au depănat amintiri din şcoală şi de la bor-
dul navelor pe timpul ambarcării, s-au făcut fotografii, 
s-au schimbat impresii. Următoarea întâlnire a pro-
moţiei a fost stabilită pentru anul 2015. (.P.)

Foto: Mihai Egorov

Marţi, 28 decembrie, la sediul Ministerului Apărării Naţio-
nale s-a desfăşurat ceremonia militară prilejuită de învestirea 
generalului-maior Ştefan Dănilă în funcţia de şef al Statului 
Major General, în locul amiralului dr. Gheorghe Marin. Cere-
monialul de învestire s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui 
Traian Băsescu, a ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea, 
a şefilor SRI, SIE, STS, a procurorului general al României, ai 
membrilor Guvernului, precum şi ataşaţilor militari în România 
şi a comandanţilor marilor unităţi ale Armatei României. Pentru 
serviciile deosebite aduse instituţiei militare şi pentru rezultatele 
remarcabile în mandatul în fruntea SMG, Preşedintele Româ-
niei, domnul Traian Băsescu l-a decorat pe şeful Statului Ma-
jor General, amiralul dr. Gheorghe Marin, cu Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad de Comandor, cu însemne pentru 
militari. Momentul culminant al ceremonialului a constat în pre-
darea-primirea steagului de luptă al SMG şi a comenzii de către 
fostul şef al Statului Major General către noul şef al instituţiei. 
Mandatul generalului-maior Ştefan Dănilă la comanda Statului 
Major General a început pe data de 1 ianuarie 2011. (M.E.)

Joi, 23 decembrie, la Comandamentul 
Flotei din Constanţa a avut loc Serbarea 
Pomului de Crăciun, oferită copiilor eroilor 
din Forţele Navale căzuţi la datorie şi co-
piilor camarazilor răniţi în timpul îndeplinirii 
misiunilor. La eveniment au participat, ală-
turi de familiile invitate, cadre militare active, 
în rezervă şi în retragere. Viceamiralul dr. 

Aurel Popa, şeful 
Statului Major al 
Forţelor Navale a 
mulţumit tuturor 
pentru prezenţa 
la Comandamen-
tul Flotei, în jurul 
bradului de Cră-
ciun, apreciind că 
familia Forţelor 
Navale s-a reunit 
pentru a aduce 
copiilor un strop 
de bucurie. Bucu-
roşi şi surprinşi de 
prezenţa lui Moş 
Crăciun, copiii au 
recitat poezii, au 
cântat colinde şi 
i-au încântat pe 
cei prezenţi cu 
„giumbuşlucurile” 
lor. Şeful Statului 

Major al Forţelor Navale i-a asigurat pe cei 
prezenţi că Forţele Navale vor fi alături de 
aceşti copii pe parcursul dezvoltării lor, vor 
sprijini familiile eroilor din Forţele Navale că-
zuţi la datorie şi a camarazilor răniţi în timpul 
îndeplinirii misiunilor şi vor păstra această 
tradiţie a pomului de Crăciun. (M.E.)
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Ziua de 25 Octombrie va rămâne mereu 
în amintirea poporului nostru prin importanţa 
sa istorică. Ea constituie un bun prilej pen-
tru a rememora şi cinsti faptele de vitejie ale 
înaintaşilor, ale celor care au făcut suprema 
jertfă pe câmpurile de bătălie pentru elibe-
rarea ultimei brazde de pământ de sub ocu-
paţie străină, ale tuturor celor care, prinşi în 
vâltoarea marii conflagraţii a Secolului XX, 
şi-au făcut cu cinste datoria faţă de patrie. 
La 25 octombrie 1944, marile unităţi române 
au eliberat oraşul Carei, fiind aşezată borna 
de hotar pe ultima brazdă din teritoriul Ro-
mâniei. Ziua Forţelor Armate Române a fost 
sărbătorită pe 2 octombrie în primii ani după 

sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Din anul 1959, 25 octombrie a fost stabilită 
ca ziua în care se aniversează eliberarea 
definitivă a teritoriului naţional temporar ocu-
pat în urma Dictatului de la Viena.

25 octombrie, Ziua Armatei României, 
a fost sărbătorită prin arborarea Drapelului 
Naţional la toate sediile instituţiilor militare, 
ridicarea Marelui Pavoaz la bordul navelor 
militare maritime şi fluviale şi prin organiza-
rea unor ceremonii militare şi activităţi co-
memorative în toate garnizoanele din ţară, 
în toate ţările în care România are acreditaţi 
ataşaţi ai apărării şi în teatrele de operaţii. 
În cadrul manifestărilor, a fost prezentat 

Ordinul ministrului apărării naţionale, dom-
nul Gabriel Oprea, emis cu prilejul Zilei 
Armatei României. Militarii din garnizoana 
Constanţa au participat la ceremoniile mili-
tare desfăşurate la Monumentele Eroilor din 
Primul şi Al II-lea Război Mondial din Cimiti-
rul Central. La aceste activităţi au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 
publice locale, Bisericii Ortodoxe Române, 
organizaţiilor non-guvernamentale, vetera-
nilor de război, cadrelor militare active, în 
rezervă şi în retragere, precum şi grupuri de 
copii. Activităţi similare s-au desfăşurat şi în 
celelalte garnizoane de marină: Mangalia, 
Brăila, Tulcea şi Babadag. (B.D.)

25 OCTOMBRIE
ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI

Ziua Naţională a României, zi care 
marchează prin simbolistica ei momentul 
sacru al reunirii tuturor provinciilor româ-
neşti în interiorul aceloraşi graniţe, a fost 
sărbătorită în toate garnizoanele de mari-
nă. În cinstea sărbătoririi Zilei Naţionale a 
României, Forţele Navale au participat cu 
efective la ceremonialuri militare şi religi-
oase în garnizoanele Bucureşti, Constanţa, 
Mangalia, Brăila şi Tulcea, iar la bordul 
navelor maritime şi fluviale militare a fost 
ridicat Marele Pavoaz. La Constanţa, For-

ţele Navale împreună cu alte instituţii ale 
statului au organizat un ceremonial militar 
şi religios cu depuneri de coroane de flori 
la Monumentul din Cimitirul Central dedi-
cat Eroilor Români căzuţi în Primul Război 
Mondial. De asemenea, Forţele Navale au 
participat la Parada Militară organizată la 
Arcul de Triumf, din Bucureşti, cu aproxi-
mativ 200 de militari marinari şi cu tehnică 
navală formată din două instalaţii mobile 
de lansare rachete şi două ambarcaţiuni 
de intervenţie rapidă cu scafandri. (C.O.)

1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Foto: Ion Burghişan

Foto: Ion Burghişan

Foto: Daniel Oaie

Foto: Petrică Mihalache, TPA

Foto: Cătălin Ovreiu, TPA Foto: Cătălin Ovreiu, TPA

Foto: Valentin Ciobârcă
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Foto: Petrică Mihalache

Foto: Cristian Spătariu

Foto: Dragoş IchimFoto: Daniel Oaie

Foto: Cristian Spătariu

Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Bucureşti. Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Bucureşti.

Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Bucureşti.

Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Constanţa.

Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Constanţa.

Ceremonii organizate de Ziua Armatei României la Mangalia.

Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Bucureşti. Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Bucureşti.

Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Constanţa. Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Constanţa.

Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Mangalia. Ceremonii organizate de Ziua Naţională a României la Brăila.

Ceremonii organizate de Ziua Naţională 
a României la Bucureşti.



Lt. cdor ing. Mihai EGOROV
Bogdan DINU
Olivia BUCIOACĂ
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La 22 octombrie 1860, domnito-
rul Alexandru Ioan Cuza a dat Înaltul 
Ordin de Zi numărul 173, prin care 
a decretat unirea definitivă a floti-
lelor de pe întregul curs al Dunării 
într-un singur corp, sub comanda 
colonelului Nicolae Steriade. După 
acel moment, Corpul Flotilei a evo-
luat şi transformat ajungând astăzi, 
după 150 de ani să reprezinte Forţele 
Navale Române, o structură moder-
nă, capabilă să acţioneze pe uscat, 
pe mare, în aer şi sub apă, cu capaci-
tăţi de proiecţie în afara Mării Negre, 
un instrument important al statului 
român la pace, criză şi război.

Împlinirea a 150 de ani de la 
înfiinţarea Forţelor Navale Române 
a fost marcată în toate garnizoanele 
în care există unităţi de marină, 
prin organizarea unor simpozioane, 
prin cinstirea eroilor marinari, prin 
lansări de carte sau dezveliri de plăci 
comemorative.

Simpozion itinerant 
al Muzeului Marinei Române
Muzeul Marinei Române a 

organizat în toate garnizoanele de 
marină simpozionul itinerant cu tema 
„Forţele Navale Române 1860-2010. 
150 de ani de istorie naţională”, pe 

22 octombrie 1860 – 22 octombrie 201022 octombrie 1860 – 22 octombrie 2010

FORŢELE NAVALE – FORŢELE NAVALE – 
150 DE ANI DE ISTORIE MODERNĂ150 DE ANI DE ISTORIE MODERNĂ

4 octombrie desfăşurându-se la 
Mangalia, pe 6 octombrie la Constanţa 
şi pe 11 octombrie la Tulcea şi Brăila. 
Simpozionul a fost susţinut la Cercurile 
Militare din Constanţa, Mangalia şi 
Tulcea şi la Comandamentul Serviciului 
Fluvial Brăila de directorul Muzeului 
Marinei Române, căpitan-comandorul 
Emanuel Olimpiu Glodarenco şi muze-
ografi din cadrul aceleiaşi instituţii în 
prezenţa unui public numeros format din 
personalul unităţilor militare şi invitaţi. În 
cadrul simpozionului au fost susţinute 
evocări privind evoluţia Forţelor Navale 
Române de-a lungul celor 150 de ani de 
istorie, personalităţile Marinei Militare 
Române şi momente semnificative ale 
participării Marinei la Primul şi cel de-al 
Doilea Război Mondial. De asemenea, 
a fost prezentat un semnal editorial 
realizat la apariţia celui mai recent 

număr al anuarului Muzeului Marinei 
Române dedicat momentului aniversar, 
150 de ani de la înfiinţarea Forţelor 
Navale Române. 

Tot cu acest prilej, Muzeul Marinei 
Române a participat cu titlurile apărute 
la Editura Muzeului Marinei Române şi 
la târgul de carte „Polemos” organizat 
de Editura Militară la Cercul Militar 
Naţional. Menţionăm că între 2006 şi 
2010 au apărut la Editura Muzeului 
Marinei Române 21 de titluri, cele mai 
multe de carte militară. Până pe 25 
octombrie, cei interesaţi au putut vizita 
expoziţia „Marina Română – o istorie în 
imagini” din holul de onoare al Muzeului 
Marinei Române dedicată aceluiaşi 
moment aniversar. 

    Simpozion şi spectacol 
pentru marea familie 
a marinarilor militari

Aula mare a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare pentru numerosul 
public care a ţinut să fie prezent la 
evenimentul din data de 21 octombrie, 
care a marcat debutul oficial al 
manifestărilor dedicate sărbătoririi a 
150 de ani de la constituirea Forţelor 
Navale Române. Au fost prezenţi, pe 
lângă conducerea actuală a Statului 
Major al Forţelor Navale, veterani şi 
ofiţeri marinari în retragere, studenţi, 
invitaţi, reprezentanţi ai asociaţiilor şi 
organizaţiilor de marină, într-un cuvânt 
ceea ce noi numim marea familie a 

Forţelor Navale. Cuvântul de deschidere 
al simpozionului „Forţele Navale - 150 
de ani de istorie modernă” a fost rostit 
de contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, după 
care au susţinut comunicări, pe teme 
istorice, nume cunoscute din marina 
română. Este vorba de comandorul 
dr. Corneliu Bocai, şeful Instrucţiei şi 
Doctrinei de la Statul Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul (rtg.) George 
Petre de la Liga Navală Română, filiala 
Constanţa (care a prezentat o lucrare, 
Marina Militară Română, aparţinând 
domnului Dan Şambra), comandorul 
dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului 
Istoric al Armatei Române (Marina Regală 
Română în perioada interbelică), doamna 
dr. Mariana Păvăloiu, reputat istoric al 
Marinei (care a prezentat succint cartea 
„Forţele Navale Române, 150 de ani de 
istorie modernă-monografie" , fiind unul 
dintre autori) sau căpitan-comandorul dr. 
Olimpiu Glodarenco, directorul Muzeului 
Marinei Române (care a prefaţat lansarea 
de a doua zi a volumului "Istoria Statului 
Major al Forţelor Navale Române 1860-
2010 - monografie”). Manifestarea s-a 
încheiat cu un spectacol susţinut de 
formaţiile şi ansamblurile Cercurilor 
Militare. Finalul a aparţinut Muzicii 

Militare a Forţelor Navale care a încântat 
publicul cu un concert extraordinar, ca de 
obicei sub bagheta locotenent-colonelului 
Cornel Ignat.

Ceremonii omagiale 
la Constanţa

Vineri, 22 octombrie, pe faleza din 
faţa Comandamentului Flotei din Con-
stanţa, s-a desfăşurat ceremonialul de 
acordare a unor distincţii militare şi pre-
zentarea  mesajelor cu ocazia sărbă-
toririi împlinirii a 150 ani de existenţă a 
Forţelor Navale Române. La activităţi au 
participat reprezentanţi ai Statului Major 
General, ai autorităţilor locale, ai institu-
ţiilor militare şi civile, ai ligilor/asociaţiilor 
cadrelor militare în rezervă şi retragere, 
precum şi ale veteranilor de război.

În acordurile imnului naţional a fost 
ridicat pavilionul la catarg, iar în me-
moria marinarilor militari dispăruţi de-a 
lungul timpului au fost aruncate ancore 
de flori în mare şi a fost ţinut un moment 
de reculegere. S-a dat citire Ordinu-
lui ministrului apărării naţionale pentru 
această sărbătoare a marinarilor, urmat 
apoi de mesajele şefului Statului Major 
al Forţelor Navale şi al şefului Statului 
Major General, prezentat de generalul 
de flotilă aeriană Ştefan Dănilă, locţiitor 
al şefului Statului Major General.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şe-
ful Statului Major al Forţelor Navale: 
„Astăzi, 22 octombrie 2010, sărbătorim 
150 de ani de când prin ordinul Domni-
torului Alexandru Ioan Cuza luau fiinţă 
Forţele Navale Române. Faţă de isto-
ria de aproape două milenii a poporului 
nostru aceşti 150 de ani cu siguranţă nu 
reprezintă mult, dar pentru noi, marinarii 
militari, înseamnă un secol şi jumătate 
de istorie şi afirmare a unei arme ce şi-a 
demonstrat utilitatea atât în apărarea 
fruntariilor de apă ale ţării cât şi în pro-
movarea valorilor naţionale pretutindeni 
în lume. Cei 150 de ani de existenţă ai 
Forţelor Navale aproape se suprapun 
cu perioada istoriei moderne a statului 
român. Marinarii militari au primit bote-
zul focului în „Războiul de Independen-
ţă”, şi-au adus tributul de sânge în lup-
tele pentru „Reîntregire”, şi-au îndeplinit 
cu demnitate datoria în campaniile celui 
de-al Doilea Război Mondial şi au fost 
alături de popor pe timpul Revoluţiei din 
1989. […] Competenţa profesională a 
echipajelor, demonstrată pe timpul misi-
unilor executate, precum şi dăruirea în 
muncă au făcut ca Forţele Navale Ro-
mâne să se prezinte astăzi ca o struc-
tură modernă, capabilă să acţioneze pe 
uscat, pe mare, în aer şi sub apă, cu 

Simpozionul itinerant al Muzeului Marinei Române,
 în garnizoana Tulcea.

Invitaţii prezenţi la simpozionul „Forţele Navale-150 de ani de istorie modernă”. Ridicarea pavilionului.

Simpozionul „Forţele Navale – 150 de ani de istorie modernă” 
desfăşurat pe data de 21 octombrie la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Concertul susţinut de Muzica Militară a Forţelor Navale la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
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capacităţi de proiecţie şi în afara Mării 
Negre. Îndeplinirea principalelor misiuni 
şi obiective de-a lungul celor 150 de ani 
reprezintă garanţia că efortul conjugat 
al echipajelor şi comandamentelor va 
fi concentrat şi în viitor pentru îndepli-
nirea obligaţiilor specifice, conform sta-
tutului de membru al Alianţei. La acest 
moment aniversar, doresc să mulţu-
mesc şi să transmit sentimentul meu 
de recunoştinţă şi consideraţie pentru 
eforturile susţinute şi activitatea depu-
să de-a lungul anilor, de către întregul 
personal din Forţele Navale şi le doresc 
multă sănătate, bucurii şi cât mai multe 
rezultate în activitatea viitoare”.

Pentru merite deosebite în activita-
tea desfăşurată, mai mulţi amirali, ofi-
ţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi 
voluntari şi personal civil contractual, 
activi sau în retragere, au primit „Em-
blema de merit în serviciul Armatei Ro-
mâniei”, „Emblema de onoare a Forţelor 
Navale Române”, sau au fost avansaţi 
în grad. Defilarea gărzii de onoare a în-
cheiat practic prima parte a activităţilor.

Un moment plin de încărcătură emo-
ţională a avut loc la Monumentul „Cru-
cea Marinarilor”, unde a fost oficiată o 
slujbă de pomenire a eroilor marinari 
căzuţi la datorie şi au fost depuse co-
roane de flori în semn de recunoştinţă 
pentru sacrificiul eroilor marinari. 

În aceeaşi zi, la Hotelul Militar a avut 
loc şi o dublă lansare de carte: „Forţele 
Navale Române, 150 de ani de istorie 
modernă-monografie”, scrisă de dr. Ma-
riana Păvăloiu şi cdor. (r) Marian Sârbu, 
lucrare prezentată de prof. univ. dr. Ion 
Bitoleanu  şi  „Istoria Statului Major al 
Forţelor Navale Române 1860-2010 - 
monografie”, lucrare aparţinând Muzeu-
lui Marinei Române, care a fost prezenta-
tă de comandorul dr. Marian Moşneagu, 
şeful Serviciului Istoric al Armatei.

Împlinirea a 150 de ani de la înfiin-
ţarea Forţelor Navale Române a fost 
marcată şi la Brăila, Mangalia, Tulcea şi 
Babadag unde vineri, 22 octombrie, s-au 
desfăşurat ceremonialuri militare şi de-
puneri de coroane de flori la monumen-
tele reprezentative din fiecare oraş.

Epilog la Statul Major 
al Forţelor Navale

Îmbrăcat în haine de sărbătoare, 
Statul Major al Forţelor Navale a găzduit 
momentul de încheiere a manifestărilor 
organizate pentru sărbătorirea a 150 
de ani de la înfiinţarea Forţelor Navale 
Române, odată cu dezvelirea unei plăci 
aniversare. La acest eveniment des-
făşurat joi, 28 octombrie, au participat 
reprezentanţi ai Statului Major General, 
statelor majore ale categoriilor de forţe, 
din alte structuri centrale ale Ministeru-
lui Apărării Naţionale precum şi perso-
nalul Statului Major al Forţelor Navale, 
cadre militare în rezervă şi retragere.

Contraamiralul dr. Aurel Popa: „Re-
memorând contextul istoric al înfiinţării 
Flotilei unice a României, marcat de 
placa aniversară, merită menţionat Or-
dinul de Zi pe toată Oastea Română 
din ambele Principate, dat de ministrul 
de Război, generalul Florescu, la 6 oc-
tombrie 1860, prin care se hotăra ca 
până la definitiva organizare a Corpu-
lui Flotilei, toată flotila de pe Dunăre să 

formeze un singur corp. Aprobând cele 
cuprinse în raportul ministrului de răz-
boi, la 22 octombrie 1860, domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, prin Înaltul Ordin 
de Zi numărul 173, decreta «reunirea 
flotilelor dupe întregul curs al Dunărei» 
într-un singur corp, numindu-l pe colo-
nelul Nicolae Steriade în postul de co-
mandant suprem al întregului corp, iar 
pe căpitanul Constantin Petrescu în cel 
de ajutor al său. […] Placa aniversară 
realizează un arc peste timp în istoria 
Forţelor Navale şi va rămâne ca mar-
tor al evenimentului pentru mult timp, 
aducându-ne tuturor aminte că tradiţiile 
de luptă ale marinarilor datează de la 
22 octombrie 1860”.

Ministrul apărării naţionale, dom-
nul Gabriel Oprea, a adresat un mesaj 

personalului Statului Major al Forţelor 
Navale, mesaj prezentat de comando-
rul dr. Cornel Bocai, şeful Instrucţiei şi 
Doctrinei din Statul Major al Forţelor 
Navale. Ministrul apărării naţionale a 
apreciat rolul FNR în cadrul Armatei 
României. „Aceşti oameni curajoşi şi-au 
făcut datoria, cu devotament şi dem-
nitate, şi au lăsat în urmă nu numai 
faptele lor de arme, ci şi o moştenire 
extrem de valoroasă: mândria de a 
fi militar român şi de a face parte din 
elita Forţelor Navale. Astăzi, datoria 
noastră de onoare este să aducem un 
pios omagiu eroilor marinari, acelor te-
merari care de-a lungul timpului şi-au 
dat viaţa pentru apărarea Patriei noa-
stre şi au scris, prin sacrificiile lor, isto-
ria navigaţiei româneşti. Noi, cei care 
formăm astăzi marea familie a Armatei 
Române, trebuie să respectăm memo-
ria şi onoarea eroilor noştri marinari şi 
să amintim faptele lor de curaj. Placa 
aniversară dezvelită astăzi fixează, în 
perspectiva trecerii ireversibile a timpu-
lui, un moment al devenirii viguroase a 
Marinei Militare a României, având  me-
nirea de a spune generaţiilor viitoare 
că numai prin eforturi şi sacrificii, prin 
muncă asiduă, prin lucrul bine făcut, 
se poate construi durabil şi numai aşa 

Armata României poate exista şi dăinui 
ca pilon de stabilitate al neamului no-
stru. Cu acest prilej important pen-
tru toată instituţia militară, precum şi 
cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la 
înfiinţare,  vă adresez, dumneavoastră, 
personalul de ieri şi de azi al Statu-
lui Major al Forţelor Navale, cele mai 
calde felicitări, împliniri profesionale şi 
satisfacţii personale, sănătate şi bucurii 
alături de familii şi de toţi cei dragi. La 
mulţi ani! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”.

După momentul dezvelirii plăcii ani-
versare, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale a acordat „Emblema de onoare a 
Forţelor Navale” unor cadre militare din 
cadrul Statului Major al Forţelor Navale.

Acesta a fost de fapt ultimul moment 
organizat de Statul Major al Forţele 
Navale pentru a marca aniversarea a 
150 de ani de la înfiinţarea Forţelor Na-
vale Române. 

Înfiinţate la 22 octombrie 1860, prin 
Înaltul Ordin de Zi numărul 173 al dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza, Forţe-
le Navale Române reprezintă astăzi o 
structură modernă, capabilă să acţione-
ze pe uscat, pe mare, în aer şi sub apă, 
cu capacităţi de proiecţie în afara Mării 
Negre, un instrument important al statu-
lui român la pace, criză şi război.

Garda de onoare, la sărbătorirea a 150 de ani de la înfiinţarea Forţelor Navale Române. Oficialităţile prezente la Constanţa la momentul aniversar al Forţelor Navale.

Generalul de flotilă aeriană dr. Ştefan Dănilă, locţiitorul şefului 
SMG, oferind „Emblema de Onoare a Statului Major General”.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN oferind „Emblema 
de Onoare a Forţelor Navale” viceamiralului (r) Dorin Dănilă.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN oferind „Emblema 
de Onoare a Forţelor Navale” doamnei dr. Daniela Cişmigiu.

Activităţi omagiale în garnizoana Brăila. Activităţi omagiale în garnizoana Mangalia. Omagiu adus eroilor marinari 
la Monumentul Marinarilor din Constanţa.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
oferind „Emblema de Onoare a Forţelor Navale” contraamiralului de flotilă Cristea Cucoşel.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
oferind „Emblema de Onoare a Forţelor Navale” căpitan-comandorului Gabriel Şerbănoiu.

Contraamiralul dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale dezvelind placa omagială, la sediul SMFN.

Placa omagială la sediul SMFN.
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Interviul revistei

„Obiectivul fundamental al Statului Major General, 
pentru anul 2011, constă în continuarea procesului 
de transformare a Armatei României în vederea 
realizării unei structuri de forţe moderne, dislocabile, 
fl exibile şi sustenabile”
Interviu cu domnul amiral dr. Gheorghe MARIN, şeful Statului Major General, 
septembrie 2006 – decembrie 2010
Locotenent-comandor 
ing. Mihai EGOROV

Foto:Bogdan Dinu

În poligonul Babadag, la exerciţiul DACIA 10.

- Domnule amiral, suntem deja la ora 
bilanţurilor activităţilor desfăşurate în anul 
2010 în toate unităţile militare. Cum a fost 
acest an pentru Statul Major General?

- Pe parcursul anului 2010, Statul Major 
General şi-a concentrat eforturile pentru res-
pectarea angajamentelor asumate în calita-
te de stat membru NATO şi UE, participarea 
la misiuni în afara teritoriului statului român, 
precum şi pentru continuarea procesului de 
operaţionalizare şi menţinerea nivelului de 
operaţionalizare a forţelor. Totodată au fost 
luate măsuri pentru continuarea programe-
lor majore de achiziţii şi continuarea proce-
sului de restructurare şi modernizare a Ar-
matei României. De asemenea, Statul Major 
General a contribuit, cu acţiuni şi măsuri 
specifice, la îndeplinirea unor obiective din 
responsabilitatea celorlalte structuri centrale 
ale Ministerului Apărării Naţionale, respectiv 
optimizarea cooperării cu ţările participante 
în diferite formate de parteneriat; remode-
larea învăţământului militar; remodelarea 
sistemului informaţiilor pentru apărare; continuarea optimizării mana-
gementului resurselor umane; continuarea reorganizării sistemului me-
dical; optimizarea sistemului de management al resurselor de apărare 
şi continuarea creşterii calităţii vieţii personalului.

Astfel, în consens cu prevederile Strategiei de Transformare a 
Armatei României, obiectivul fundamental al Statului Major General în 
anul 2010 a fost continuarea implementării obiectivelor specifice etapei 
a II-a, etapa integrării operaţionale în NATO şi UE, planificată să se 
deruleze până în anul 2015. În acest sens, Statul Major General a dis-
pus măsurile  necesare şi a acţionat pentru: participarea în operaţiile şi 
misiunile conduse de NATO şi pregătirea contribuţiei Armatei României 
la Forţa de Răspuns a NATO (NRF) revizuită; continuarea procesului 
de operaţionalizare şi menţinerea nivelului de operaţionalizare a struc-
turilor destinate NATO, afirmate, precum şi operaţionalizarea şi evalu-
area forţelor cu termen de punere la dispoziţia NATO în 2011; iniţierea 
procesului de afiliere la structura de forţe NATO (corpuri de armată); 
îndeplinirea cerinţelor „Obiectivelor Forţei 2008”; dezvoltarea capaci-
tăţii proprii de a gestiona şi continua procesul de integrare în NATO; 
coordonarea procesului de transformare a Armatei României cu pro-
cesul de transformare a NATO; continuarea procesului de acceptare 
şi intensificarea implementării acordurilor de standardizare ale NATO, 
precum şi asigurarea expertizei de specialitate necesare exercitării de 
către România, în perioada 01.07.2009-30.06.2010, a copreşedinţiei 
Grupului NATO în domeniul proliferării.

Trebuie menţionat faptul că pe parcursul anului 2010 s-au între-
prins măsurile şi acţiunile necesare pentru pregătirea şi susţinerea for-
ţelor participante la misiuni în afara teritoriului naţional, alăturându-ne 
eforturilor comunităţii internaţionale pentru asigurarea stabilizării în 
zonele de conflict din teatrele de operaţii din Balcani şi Afganistan. În 
contextul creşterii în Afganistan a importanţei misiunilor pe care le au 
de îndeplinit forţele statelor membre NATO, România şi-a mărit sem-

nificativ nivelul de participare cu efective mi-
litare, începând cu acest an fiind prezentă 
cu 2 batalioane de manevră şi alte structuri 
de comandă şi sprijin, în provincia Zabul din 
sudul Afganistanului. De asemenea, Statul 
Major General a derulat activităţi pentru par-
ticiparea la dimensiunea militară a politicii 
Europene de Securitate şi Apărare (PESA) şi 
la misiunile Uniunii Europene, care au vizat 
adoptarea de măsuri de susţinere a nivelului 
de participare la operaţiile de management al 
crizelor conduse de UE, a contribuţiei la pro-
cesele de dezvoltare a capabilităţilor militare 
ale UE. 

- Care sunt priorităţile Statului Major 
General în următoarea perioadă?

- Obiectivul fundamental al Statului Major 
General, pentru anul 2011, constă în conti-
nuarea procesului de transformare a Armatei 
României în vederea realizării unei structuri de 
forţe moderne, dislocabile, flexibile şi suste-
nabile, cu capacitatea de a fi angajată într-un 
larg spectru de misiuni, atât pe teritoriul naţi-
onal, cât şi în afara acestuia, precum şi par-
ticiparea la adaptarea cadrului legislativ în 
domeniul apărării, care să permită afirmarea 

intereselor României în cadrul comunităţii europene. De asemenea, 
se va acorda o atenţie deosebită pentru perfecţionarea sistemului de 
management al resurselor umane la nivelul Statului Major General şi 
structurilor subordonate şi realizarea unui sistem coerent de promo-
vare a profesiei militare, recrutare şi selecţie a personalului militar în 
activitate, precum şi a rezerviştilor voluntari, pentru asigurarea coeren-
ţei prevederilor strategiilor sectoriale aprobate în domeniul apărării şi 
realizarea sinergiei acţiunilor desfăşurate de mai multe structuri pen-
tru dezvoltarea sau modernizarea aceluiaşi domeniu şi de asemenea, 
pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de statul român în cadrul 
NATO şi UE şi faţă de alte organisme şi organizaţii internaţionale.

Statul Major General va acţiona în continuare pentru îmbunătăţirea 
capacităţii operaţionale şi de reacţie imediată a forţelor Armatei României, 
perfecţionarea sistemului de comandă-control al structurii de forţe a 
Armatei României, continuarea implementării prevederilor Strategiei 
logistice a Armatei României, realizarea sistemului de comunicaţii şi 
informatic al Reţelei Naţionale Integrate a Punctelor de Comandă de 
nivel strategic, asigurarea sprijinului autorităţilor administraţiei publi-
ce centrale şi locale în caz de urgenţe civile, creşterea nivelului de 
securizare al obiectivelor prin implementarea sistemelor integrate de 
securitate, continuarea procesului de standardizare şi realizare a inte-
roperabilităţii în Armata României. Nu în ultimul rând, eforturile noastre 
se vor îndrepta şi asupra procesului de  implementare a prevederilor 
Planului-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi mo-
dernizare a Armatei României, cu precizarea că prin desfăşurarea ac-
tivităţilor planificate pentru anul 2011, în cadrul Forţelor Navale se va 
finaliza procesul de restructurare a acestei categorii de forţe a Armatei 
României. În aceeaşi notă va continua şi procesul de fundamentare 
a cerinţelor tehnice şi operaţionale, precum şi a necesarului de siste-
me/echipamente militare planificate a se moderniza sau achiziţiona în 
vederea dotării contingentelor dislocate în TO cu echipamente şi 

sisteme de armament care să asigure un nivel ridicat de protecţie şi 
securitate a acestora.

- 2010 a fost al doilea an consecutiv în care criza financiară s-a 
răsfrânt şi asupra resurselor bugetare alocate armatei. În ce mă-
sură actualele resurse bugetare au afectat sau pot afecta procesul 
de instruire a personalului din armată?

- Aproape toate forţele armate ale ţărilor europene au fost afectate 
în anul 2010, ca urmare a efectelor crizei economice şi financiare, în 
unele cazuri bugetele destinate apărării fiind chiar în declin serios. Pre-
siunea asupra bugetelor apărării a fost mult mai mare în Europa decât 
în alte părţi, iar strategia guvernelor de contracarare a efectelor crizei 
financiare s-a bazat mai mult pe reducerea cheltuielilor de apărare. 
Firesc, şi România a fost afectată. Anul 2010 a fost, într-adevăr, un 
an în care resursele financiare alocate structurilor din compunerea şi 
subordinea Statului Major General au fost mai mici decât cele aferente 
anului 2009. Dacă la începutul anului procentual bugetele erau sem-
nificativ egale, respectiv reducerea faţă de bugetul anului 2009 era de 
doar 1,3%, până la sfârşitul anului decalajul s-a majorat la 10%. Situaţia 
a fost dificilă nu din cauza acestei diminuări ci faptului că planurile noas-
tre au fost elaborate, conform Legii nr. 473/2004, privind planificarea 
apărării, pe o linie de bugetare mai mare, decalajul bugetar fiind de 
aproximativ 25%. Acest fapt a impus măsuri de reducere a cheltuielilor, 
implicit a celor aferente procesului de instruire.

Constrângerile bugetare au determinat regândirea modului de 
executare a instrucţiei comandamentelor şi forţelor. Astfel, pe timpul 
executării exerciţiilor cu dislocarea forţelor şi a tehnicii militare, ieşirilor 
în zonele/raioanele de antrenament specifice mediilor de acţiune ale 
categoriilor de forţe ale armatei (poligoanele forţelor terestre, pe mare 
şi în aer) au fost intensificate antrenamentele de specialitate ale subu-
nităţilor, în scopul executării tuturor misiunilor de foc planificate, într-un 
cadru tactic specific acţiunii în comun a tuturor unităţilor luptătoare. De 
asemenea, am căutat ca instrucţia să se desfăşoare cu folosirea inten-
sivă a simulatoarelor, urmărindu-se îmbunătăţirea capacităţilor de co-
mandă şi control şi perfecţionarea procedurilor de stat major. Astfel, am 
dorit obţinerea unui echilibru între instruirea practică, în condiţii reale, şi 
cea asistată de calculator. 

Instruirea a fost planificată, organizată şi s-a desfăşurat, la toate 
nivelurile structurale ale armatei, având la bază prevederile Planului cu 
principalele activităţi ale Statului Major General în anul 2010, un plan 
foarte riguros fundamentat. În urma rectificării bugetare, planul a fost 
redimensionat, urmărind respectarea prevederilor Planului de măsuri 
aprobat de ministrul apărării naţionale. În acest context, am decis ca 
resursele financiare să fie direcţionate, cu prioritate, pentru susţinerea 
pregătirii forţelor destinate participării la misiuni în afara teritoriului naţi-
onal (conform angajamentelor asumate de România pe plan internaţio-
nal), desfăşurarea activităţilor specifice operaţionalizării de către struc-
turile prevăzute în planul operaţionalizării pentru anul 2010, menţinerea 
nivelului operaţionalizării forţelor care au încheiat acest proces în anii 
anteriori, precum şi pentru menţinerea nivelului pregătirii celorlalte forţe, 
în raport cu implicaţiile acestora la îndeplinirea misiunilor de apărare a 
teritoriului naţional.

- Înzestrarea şi dotarea armatei cu tehnică şi armament nou 
este un subiect des dezbătut de presă, dar cu siguranţă şi una din 
priorităţile conducerii Statului Major General. Care sunt principa-
lele programe de achiziţii pentru următoarea perioadă şi se pot 
derula aceste achiziţii în condiţiile scăderii fondurilor alocate?

- Obiectivele procesului de înzestrare a Armatei României sunt re-
prezentate de realizarea capacităţii de reacţie rapidă şi acţiune a forţelor 
la mari distanţe, asigurarea protecţiei multidimensionale şi participarea 
la operaţii multinaţionale conduse de NATO, UE sau ONU, în condiţii 
dificile de mediu, asigurarea susţinerii logistice a acestora în teatrele de 
operaţii, implementarea noilor tehnologii şi utilizarea eficientă a infor-
maţiilor în câmpul de luptă. Din această perspectivă, pentru următoa-
rea perioadă este vizată continuarea dotării contingentelor dislocate în 
teatrele de operaţii cu echipamentele şi sistemele de arme necesare 
pentru realizarea capabilităţilor, achiziţia echipamentelor necesare fina-
lizării implementării concepţiei de comandă-control la nivel naţional şi a 
echipamentelor pentru investiţiile care contribuie la îndeplinirea obiecti-
velor politicii de securitate a ţării.

Realizarea unei structuri de forţe modernă este determinată 
de calitatea armamentelor şi echipamentelor militare, aflate în 
dotarea acesteia, în acest sens, sunt în diferite faze de derulare 
78 de programe de achiziţie a produselor şi serviciilor necesare 
pentru înzestrarea şi modernizarea armatei. Repartiţia acestor pro-
grame pe categorii de forţe beneficiare este următoarea: 25 programe 

pentru Forţele Terestre, 10 programe pentru Forţele Aeriene, 15 progra-
me pentru Forţele Navale, 13 programe pentru Conducere strategică şi 
informaţii pentru apărare, 6 programe realizate prin cooperare internaţi-
onală şi 9 programe finalizate, aflate în perioada de garanţie. Având în 
vedere constrângerile bugetare actuale, în anul 2010 eforturile au fost 
concentrate pentru înzestrarea trupelor din Teatrul de Operaţii Afganis-
tan şi plata obligaţiilor scadente aferente programelor în derulare.

Diminuarea succesivă a fondurilor şi replanificarea unor plăţi nee-
fectuate în anii anteriori au condus la întârzieri importante în procesul de 
înzestrare a armatei iar planurile şi programele de înzestrare au su-
ferit modificări în ceea ce priveşte termenele de realizare, fapt ce a 
impus identificarea unor soluţii adecvate pentru continuarea aces-
tora. În ceea ce priveşte perspectiva dezvoltării capacităţii de apărare a 
României, planurile aprobate la nivelul Statului Major General vizează 
continuarea procesului amplu de transformare conceptuală, structurală 
şi acţională a Armatei României, în paralel şi în strânsă concordanţă cu 
cel similar desfăşurat la nivelul Alianţei, aceasta reprezentând garanţia 
asigurării apărării naţionale şi a angajamentelor internaţionale asuma-
te. Documentele de planificare emise până în prezent constituie baza 
promovării pachetelor de acte normative necesare atingerii obiectivu-
lui fundamental şi reprezintă obiective de negociere pentru Ministerul 
Apărării Naţionale în relaţia cu NATO şi UE. 

Trebuie menţionat însă că alocarea fondurilor financiare în vo-
lum redus a influenţat deja în mod negativ realizarea obiectivelor 
de achiziţii planificate şi implicit a determinat menţinerea limitări-
lor tehnico-operaţionale la structurile operaţionalizate. 

Neachiziţionarea echipamentelor/neiniţierea programelor de 
înzestrare planificate pentru dotarea capabilităţilor operaţionale a 
determinat certificarea şi afirmarea cu limitări a structurilor planificate a fi 
operaţionalizate iar neasigurarea tehnicii/echipamentelor militare pentru 
înlocuirea celor existente care au resursa tehnică epuizată, conjugată 
cu o eventuală continuare a diminuărilor în structura de forţe a Armatei 
României va necesita reevaluarea şi redefinirea rolului, misiunilor şi a 
angajamentelor asumate, inclusiv revederea sistemului de mobilizare 
actual şi, implicit, regândirea acestuia în sensul modificării termenelor 
de operaţionalizare a unităţilor cu termen lung de constituire. În perioada 
următoare se va pune accent pe finanţarea, cu prioritate, a achiziţiei 
de tehnică şi echipamente militare pentru dotarea structurilor militare 
care acţionează în TO, precum şi a  programelor de înzestrare aferente 
Obiectivelor Forţei.

- Domnule amiral, la 22 octombrie 1860, prin Înaltul Ordin de 
Zi numărul 173, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat unirea 
definitivă a flotilelor de pe întregul curs al Dunării într-un singur 
corp. Cât de important a fost acest moment pentru dezvoltarea 
Marinei Militare Române, dar şi pentru România?

- Într-adevăr, Înaltul Ordin de Zi numărul 173, certificatul de naştere 
a Marinei Militare române, survine după Ordinul de Zi pe toată Oastea 
Română din ambele Principate, dat de ministrul de război, generalul 
Florescu, în absenţa domnitorului, la 6 octombrie 1860, care hotăra 
ca până la definitiva organizare a Corpului Flotilei, toată flotila de pe 
Dunăre, să formeze un singur corp. Unirea Principatelor Române în 
1859 a atras după sine unificarea flotilelor celor două ţări surori, la 22 
octombrie 1860, sub denumirea de „Corpul Flotilei” care trebuia să 
protejeze navele civile, să vegheze şi să apere frontierele fluviale ale 
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Aspect de la festivităţile organizate de Ziua Marinei Române 2010, la Constanţa.

Aspect din timpul vizitei oficiale în România a preşedintelui Comitetului Militar al NATO, 
amiralul Giampaolo Di Paola.
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Moldovei şi Ţării Româneşti. Reşedinţa Flotilei a fost stabilită iniţial la 
Ismail fiind mutată, în anul 1864 la Brăila şi ulterior la Galaţi în anul 
1867. Unirea Principatelor Române în 1859 a avut implicaţii deosebite şi 
asupra oştirii naţionale, care urma să reprezinte una din temeliile statului 
unitar român. Importanţa actului de unificare a flotilelor, din 22 octombrie 
1860, este de netăgăduit, având în vedere evoluţia ulterioară a flotei 
militare române. Odată cu constituirea flotilei unice a Principatelor Unite, 
începea o nouă epocă de organizare pe baze moderne a Marinei Militare 
Române. Noua epocă s-a caracterizat printre altele, prin intensificarea 
eforturilor în vederea dotării Marinei cu noi nave, a creşterii efectivelor şi 
pregătirii lor în pas cu cerinţele epocii, a modernizării ţinutei marinarilor, 
a adoptării noului pavilion, înfiinţarea unui atelier pentru repararea 
navelor, care a constituit embrionul Arsenalului Marinei de mai târziu. 
Toate aceste înfăptuiri în domeniul flotilei de război din anii domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza s-au încadrat în planul general de făurire a armatei 
naţionale moderne. Ţinând seama de nivelul de la care s-a pornit, de 
greutăţile învinse în perioada care a urmat Unirii Principatelor Române 
şi a flotilelor acestora, organizarea şi dezvoltarea flotilei militare apare 
ca o realizare deosebită. Marina română de la Dunăre a fost cea care 
şi-a făcut o onoare din a îndeplini aceste deziderate naţionale, mărturie 
fiind acţiunile militare duse cu eforturi mari, dăruire de sine şi sacrificii 
atunci când ţara a cerut-o: Războiul de Independenţă, precum şi Primul 
şi al Doilea Război Mondial.

- Cum apreciaţi evoluţia şi stadiul actual al Forţelor Navale Ro-
mâne, categorie de forţe pe care aţi comandat-o în carieră?

- Integrarea României în structurile de securitate ale NATO şi în 
Uniunea Europeană, precum şi caracteristicile mediului de securitate 
din zona Mării Negre au determinat în mod inevitabil transformarea 
conceptuală, structurală şi acţională a Forţelor Navale. Îndeplinirea 
obligaţiilor specifice ce revin ţării noastre conform statutului de membru 
al Alianţei a presupus menţinerea operativităţii navelor şi perfecţionarea 
instruirii personalului la nivelul cerut de participarea la misiuni comune. 
În acest sens, eficientizarea procesului de instrucţie şi adaptarea 
acestuia permanent la condiţiile impuse de standardele şi procedurile 
NATO au constituit şi constituie principalele priorităţi în Forţele Navale. 
De asemenea, crearea unei forţe navale multirol, capabilă să îndepli-
nească atât misiuni navale tradiţionale, cât şi misiuni specifice riscurilor 
asimetrice actuale, a reprezentat şi reprezintă un obiectiv de maximă 
importanţă. Astăzi ne putem mândri cu capabilităţile noastre de a des-
făşura acţiuni navale, aeriene şi terestre alături de parteneri din NATO 
şi nu numai. O demonstrează, printre altele, participarea cu cele două 
fregate, Regele Ferdinand şi Regina Maria, începând cu anul 2005, la 
operaţia NATO „ACTIVE ENDEAVOUR” în Marea Mediterană, care a 
arătat că suntem un partener important, responsabil, activ şi de încre-
dere în procesul de apărare colectivă şi lupta împotriva terorismului şi 
ameninţărilor asimetrice. În cadrul iniţiativelor regionale, Forţele Navale 
au intensificat colaborarea în cadrul grupării navale BLACKSEAFOR, 
România preluând în anul 2010 comanda grupării, pentru a doua oară, 
ceea ce a contribuit şi contribuie la creşterea interoperabilităţii, întărirea 
prieteniei, a bunelor relaţii şi încrederii reciproce. 

Acţiunile actuale şi de perspectivă ale Forţelor Navale sunt 
direcţionate către realizarea  unei structuri de forţe profesioniste, 
capabile să răspundă riscurilor şi ameninţărilor caracteristice noului 
mediu de securitate din regiunea Mării Negre şi din zonele de interes. 
Printre obiectivele prioritare ale acestui demers se află modernizarea 

echipamentelor şi dotarea forţelor cu mijloace de luptă care să asigure  
interoperabilitatea pentru îndeplinirea misiunilor specifice în comun cu 
forţele participante. Aici doresc să reamintesc faptul ca Forţele Navale 
au fost primele care au încheiat procesul de profesionalizare a forţelor 
sale. Strategia de înzestrare a Forţelor Navale pe termen mediu şi lung 
are în vedere programe de achiziţii şi modernizări a căror finalitate o 
reprezintă crearea unei structuri de capabilităţi moderne, echilibrate şi 
flexibile, necesare executării unui spectru larg de misiuni. Priorităţile 
Forţelor Navale sunt focalizate pe programele majore de modernizare 
a fregatelor tip 22, de înzestrare cu corvete multifuncţionale şi cu  
vânătoare de mine, destinate participării la operaţii în comun cu forţe 
navale ale statelor membre NATO. În funcţie de  evoluţia pe termen 
mediu şi lung a indicatorilor macroeconomici la nivel naţional şi implicit 
a resurselor ce vor fi alocate în viitor, Forţele Navale au în vedere şi alte 
programe de achiziţii şi modernizări.  

- Forţele Navale Române au preluat în luna august comanda 
Grupului Naval pentru Cooperare în Marea Neagră, BLACKSEA-
FOR,  precedenta „preluare a comenzii” desfăşurându-se în tim-
pul mandatului dumneavoastră la conducerea Forţelor Navale. 
Este important pentru Forţele Navale Române, să deţină comanda 
acestei grupări navale?

- Securitatea şi încrederea reciprocă în zona Mării Negre reprezintă 
unul dintre scopurile principale ale Forţelor Navale ale ţărilor riverane. 
Grupul de Cooperare Navală BLACKSEAFOR (BSF) este direct implicat 
în procesul de eficientizare a activităţilor pentru creşterea încrederii şi 
interoperabilităţii între Forţele Navale ale acestor state. În anul  2010, 
ca urmare a nepreluării comenzii BSF de către Georgia, România a 
preluat preşedinţia acestei iniţiative, urmând ca în perioada Mai 2010 
- August 2011, Statul Major al Forţelor Navale să organizeze, conducă 
şi monitorizeze activităţile specifice pe linia BSF. Exercitarea comenzii 
unei Grupări multinaţionale este o mare responsabilitate. Preluarea 
preşedinţiei acestei iniţiative cu 1 an mai devreme decât planificarea 
iniţială, realizată într-o perioadă de maximă austeritate a bugetului 
alocat apărării în contextul crizei financiare generale, cred că reprezintă 
o nouă dovadă a credibilităţii României ca partener loial de cooperare în 
cadrul unei iniţiative regionale destinate întăririi climatului de încredere, 
stabilitate şi securitate în zona Mării Negre. Totodată, Statul Major al 
Forţelor Navale a depus eforturi substanţiale pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a activităţilor planificate şi a demonstrat, încă o 
dată, modul profesionist şi responsabil de abordare a oricăror solicitări 
apărute în contextul mediului internaţional de cooperare. Flexibilitate, 
disponibilitate, promptitudine şi seriozitate – acestea sunt atributele 
Forţelor Navale Române în exercitarea comenzii Grupării navale 
BLACKSEAFOR în anul care tocmai se încheie. 

- România continuă să fie prezentă cu trupe în Balcanii de Vest, 
Afganistan şi Marea Mediterană - teatrul de operaţii pentru Forţele 
Navale, acolo unde se desfăşoară operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. 
Cum puteţi caracteriza prezenţa Armatei în teatrele de operaţii şi 
cât de importantă este participarea contingentelor româneşti în 
aceste zone menţionate?

- Anul 2010 a reprezentat vârful participării Armatei României la mi-
siuni în afara teritoriului naţional în diferitele teatre de operaţii prin creş-
terea cu 50 % a numărului de militari faţă de anul 2009. Particularizând 
despre Balcanii de Vest amintesc că, pe lângă menţinerea contribuţiei 
naţionale la efortul NATO din provincia KOSOVO, simultan cu trecerea 
EUFOR la acţiuni non-executive şi de instruire în BOSNIA şi HERŢE-
GOVINA am suplimentat participarea cu două echipe mobile de instru-
ire. De asemenea, am continuat participarea cu 20 monitori, din care 
7 militari, la Misiunea de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia. 
Efortul maxim rămâne totuşi concentrat pe AFGANISTAN unde creşte-
rea contribuţiei naţionale, prin introducerea celui de-al doilea batalion 
de manevră, a fost semnificativă şi s-a înscris în efortul Alianţei de a 
redimensiona ISAF, impunând de asemenea reconfigurarea structurii, 
dotării şi misiunilor forţelor noastre.

Referitor la Marea Mediterană, subliniez faptul că am continuat pre-
zenţa anuală la Operaţia NATO art.5 ACTIVE ENDEAVOUR cu fregata 
Regele Ferdinand (F221), marcând deja cea de-a şasea participare. 
Privind cadrul larg de implicare la această operaţie pot menţiona că, 
într-adevăr, obiectivele operaţionale rezultate au acum un efect direct 
asupra securităţii şi stabilităţii în întreaga regiune şi asigură dezvoltarea 
comerţului liber şi a activităţilor economice eficiente în acest spaţiu ma-
ritim de importanţă strategică.

Concluzionând pe acest subiect, pot afirma că prin participarea 
constantă şi predictibilă la operaţiile NATO, UE şi ONU dispunem în 

acest moment de un pachet de capabilităţi militare necesare îndeplinirii 
angajamentelor asumate.

- Adoptarea Noului concept strategic al NATO, în cadrul Sum-
mit-ului de la Lisabona, va determina anumite modificări în misiu-
nile executate de militarii români?

- Unul din cele mai importante documente aprobate a fost Conceptul 
strategic NATO, care cuprinde răspunsurile pe care le oferă NATO 
privind ameninţările la adresa securităţii. Conceptul strategic va ghida 
următoarea etapă de evoluţie a Alianţei, organizaţie care îşi continuă 
eficienţa într-un mediu dinamic şi schimbător, împotriva noilor ameninţări, 
cu noi capabilităţi şi cu noi parteneri. Documentul răspunde obiectivelor 
promovate de România. Domeniile de interes particular pentru România 
sunt reflectate şi reprezentate în mod corespunzător. În cazul în care 
interesele naţionale sunt ameninţate sau securitatea statelor aliate 
este afectată, Armata României va trebui să fie pregătită să acţioneze 
atât împotriva ameninţărilor convenţionale, cât şi a celor asimetrice, 
independent, dar mai ales în cadrul  alianţelor şi coaliţiilor din care ţara 
noastră face parte. Deşi pericolul unei agresiuni de tip convenţional 
de amploare împotriva României sau aliaţilor săi este puţin probabil, 
nu neglijăm, pe termen lung, posibilitatea apariţiei unei asemenea 
ameninţări. În acest sens, forţele armate ale României se pregătesc 
pentru executarea întregii game de misiuni, de la prevenirea crizelor, 
până la războiul de mare intensitate. Adoptarea Conceptului Strategic în 
cadrul Summit-ului NATO de la Lisabona atrage inevitabil şi adoptarea 
unei politici naţionale ferme în realizarea unor capacităţi naţionale de 
apărare reale, cu structuri care să fie în măsură să răspundă cerinţelor de 
apărare colectivă, precum şi care să facă faţă noilor tipuri de ameninţări 
(actele de terorism, proliferarea nucleară şi a tehnologiilor militare 
avansate, atacuri cibernetice direcţionate către sistemele moderne 
de comunicaţii, sabotajul infrastructurii energetice), dar şi a unor 
misiuni expediţionare, specifice operaţiilor de răspuns la situaţii de criză.

În conformitate cu Noul Concept Strategic al NATO, adoptat la 
Summit-ul de la Lisabona, misiunile executate de militarii români în 
diferitele teatre de operaţii conduse de NATO nu vor fi afectate şi nu 
vor interveni modificări ale acestora. Angajamentele asumate faţă de 
NATO vor fi respectate în perioada următoare, sub rezerva eventuale-
lor decizii politice naţionale, determinate posibil de restricţiile financiare. 
Forţele armate ale României vor continua pregătirea specifică şi par-
ticiparea la misiunile specifice în cadrul operaţiilor conduse de NATO, 
pentru îndeplinirea obiectivelor de bază ale Alianţei, reprezentate de 
apărarea comună, managementul crizelor şi securitate comună. 
România, în calitate de stat membru NATO, va continua să contribuie 
la securitatea şi apărarea comună a aliaţilor şi va continua procesul de 
reformă şi transformare. 

- Domnule amiral, pe 20 decembrie, revista Marina Română – 
care a avut onoarea să vă aibă ca invitat în paginile sale, în decur-
sul carierei dumneavoastră – va aniversa 20 de ani de la apariţia 
primului număr al revistei. Este presa militară de marină necesară 
în acest moment şi care consideraţi că ar trebui să fie rolul aces-
teia? Un mesaj pentru personalul Grupului Mass-media al Forţelor 
Navale?

- Presa militară de marină este nu doar necesară în acest moment 
dar reprezintă o datorie de onoare faţă de cititorii şi beneficiarii săi, mi-
litarii Armatei României, dar şi publicul larg obişnuit deja să găsească 
în paginile reviste răspunsuri coerente la întrebări punctuale sau de 
interes general legate de domeniul atât de complex, dar şi spectaculos 
al oamenilor mării în haină militară. Alături de sistemul de relaţii publice 
din Forţele Navale, presa militară de marină, reprezentată de Grupul 
Mass-Media al Forţelor Navale, este liantul dintre această importantă 
categorie de forţe a Armatei şi societatea civilă. Nu intenţionez acum 
să fac un bilanţ al celor 20 de ani de activitate ai revistei Marina Ro-
mână dar, ca persoană care cunosc acest fenomen şi din interior fiind 
legat nu doar afectiv dar şi prin natura funcţiilor pe care le-am îndeplinit 
de-a lungul acestor ani, doresc să remarc atitudinea mereu pozitivă, 
deschiderea, onestitatea şi profesionalismul celor care au contribuit la 
perceperea corectă a realizărilor, împlinirilor dar şi problemelor cu care 
marinarii noştri s-au confruntat nu de puţine ori. Am urmărit cu inte-
res şi plăcere evoluţia revistei Marina Română, nu întotdeauna lină, 
dar orientată întotdeauna ascendent şi care face astăzi din această 
publicaţie, una apreciată de iubitorii întinderilor de ape, şi nu numai, 
prin calitatea articolelor publicate, prin ţinuta şi grafica modernă. 

Sunt convins că, la ceas aniversar, colectivul redacţional, căruia îi 
urez ani mulţi de activitate cel puţin la fel de fructuoasă ca până acum, va 
avea deja o perspectivă clară şi ambiţioasă privind viitorul publicaţiei. Le 
doresc tuturor împliniri în viaţa personală şi succes în plan profesional.

Referitor la rolul presei militare de marină în contextul actualelor 
provocări ce stau în faţa militarilor forţelor noastre navale, acesta trebuie 
să fie pe măsura sarcinilor şi responsabilităţilor asumate atât în plan intern 
cât şi ca membri ai alianţelor de securitate euroatlantice sau ca parteneri 
activi în cadrul iniţiativelor regionale la Marea Neagră. Prezentarea 
realităţilor militare într-o manieră corectă, imparţială şi obiectivă, 
înseamnă un serviciu în dublu sens cititori-realizatori, cu valenţe multiple, 
pe termen lung. Opinia publică, şi mă refer aici nu doar la publicul avizat 
ci şi la societate civilă, poate ajuta dezvoltarea procesului de reformă prin 
atitudini lipsite de echivoc şi sprijin mediatic pornind de la o un schimb 
de informaţii oportun şi corect realizat de către oamenii de presă. Fără 
pretenţia de a enunţa o noutate, practica a dovedit de nenumărate ori că 
a face cunoscut un fapt este la fel de important ca şi acţiunea propriu-
zisă, ceea ce aduce un plus de responsabilitate oamenilor de presă. 
Avem nevoie de o presă militară puternică şi credibilă, pentru a ne putea 
face auziţi şi a ne susţine punctul de vedere pe o piaţă media tot mai 
diversificată, selectivă şi exigentă.

- Domnule amiral, la finalul anului 2010, ce mesaj aveţi pentru 
personalul din Armată, şi în mod special pentru marinarii militari?

- Sunt mândru de eforturile pe care le depun militarii români, oriun-
de îşi îndeplinesc misiunile, în ţară sau în teatrele de operaţii. Păstrăm 
recunoştinţă militarilor români şi ai naţiunilor aliate, căzuţi la datorie sau 
răniţi în misiuni. Totodată, ştim că orice pierdere umană trebuie să ne 
sporească determinarea de a creşte gradul de protecţie al forţelor, per-
formanţa echipamentelor, nivelul pregătirii şi condiţiile sociale. Militarii 
noştri vor continua să reprezinte cea mai mare valoare în toate eforturile 
pe care le facem pentru pace şi securitate. Niciun efort nu este prea 
mare în raport cu oamenii pe care îi trimitem la luptă. 

Vă cer să vă îndepliniţi obligaţiile cu cinste şi demnitate, pentru 
a arăta lumii că sunteţi nu numai apărători în uniformă ai intereselor 
naţionale ale României dar şi ambasadori ai spiritului românesc al 
respectului pentru valorile şi civilizaţia ţărilor în care temporar sunteţi 
chemaţi să reprezentaţi România ca ţară membră NATO şi UE, în cel 
mai frumos şi curat sens al cuvântului.

La final de an, doresc să mulţumesc tuturor celor care au depus 
eforturi considerabile pentru ca rezultatele obţinute de Armata 
României să fie remarcabile, considerate de multe ori chiar de excepţie. 
Mulţumesc veteranilor şi înaintaşilor noştri pentru pilda de eroism şi 
lecţia de demnitate pe care ni le oferă în fiecare zi, precum şi tuturor 
celor care promovează şi sprijină interesele instituţiei militare.

Vă doresc tuturor, dragi camarazi, să vă bucuraţi de magicele mo-
mente ale sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou alături de cei dragi, iar 
viitorul să vă aducă satisfacţiile şi bucuriile pe care vi le doriţi.

Sunt convins că atunci când farmecul colindelor strămoşeşti ne va 
încânta auzul, sau atunci când vom număra secundele ce ne apropie 
de anul 2011, vom găsi răgazul să ne gândim, preţ de o clipă, la cama-
razii noştri aflaţi la datorie în ţară sau oriunde în lume, la marea familie 
a Armatei Române.

Nu pot încheia fără a mă adresa camarazilor mei de armă, tuturor 
celor care, prin natura serviciului, contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Forţelor Navale, de la soldat la amiral, tuturor celor care se simt legaţi 
de mare şi marină, precum şi familiilor acestora. Le doresc să fie sănă-
toşi, şi să aibă un sfârşit de an cât mai plăcut alături de cei dragi, multă 
fericire şi împliniri în Noul An!
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NATONATO

A patra participare 
la ACTIVE ENDEAVOUR 

pentru fregata Regele Ferdinand

Cu toate că în ziua precedentă NAVTEX-ul 
ne ameninţa cu un început de furtună, 
Dumnezeu dă fiecăruia după sufletul lui, aşa 
că, în dimineaţa zilei de 29 octombrie strălucea 
un soare puternic, iar vântul bătea cât să pară 
mai falnic noul nostru pavilion de la pupa.

Importanţa zilei acesteia şi a misiunii în 
care am plecat se vedea şi după numărul 
foarte mare de ofiţeri din eşaloanele superi-
oare care au participat la ceremonie. Faptul 
că doar o singură dată pe an, Forţele Nava-
le participă cu o navă la o misiune NATO de 
asemenea anvergură ne determină pe noi, 
echipajul, cât şi pe cei care ne sprijină şi ne 
conduc, să avem unele emoţii ce nu ar trebui 
să apară în astfel de momente.

Aceste misiuni sunt punctul culminant al 
pregătirii unui echipaj pe parcursul unui an, 
sau poate chiar mai mult de atât. Cu toţii 
eram nerăbdători să auzim comanda „mola 
peste tot” şi să începem să arătam tuturor 
de ce suntem capabili. Este adevărat că ne-a 
fost tuturor greu să ne luăm „la revedere” de 
la familie, soţie sau soţ, copii sau pisică, dar 

Fregata „Regele Ferdinand”Fregata „Regele Ferdinand”
la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 2010la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 2010

În perioada 1–30 noiembrie, fregata Regele Ferdinand a participat, pentru a patra oară, la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 
din Marea Mediterană. Fregata românească a executat misiuni specifice de prevenire şi combatere a terorismului şi a tra-
ficului ilegal, alături de alte nave şi forţe aflate sub comandă NATO. Misiunea a reprezentat a şasea participare a Forţelor 
Navale Române la această operaţie militară prin care ţara noatră contribuie activ la sporirea securităţii în Europa. ACTIVE 
ENDEAVOUR, singura misiune desfăşurată în baza Articolului 5 din Carta Alianţei Nord-Atlantice, care împreună cu efortu-
rile aliate în zonă, reprezintă o demonstraţie elocventă a solidarităţii NATO şi determinării acestei organizaţii în combaterea 
terorismului internaţional. Timp de o lună, cei 203 marinari români de la bordul fregatei şi-au demonstrat profesionalismul, 
nivelul ridicat de pregătire dar şi faptul că Forţele Navale Române pot participa cu succes la operaţiuni internaţionale coor-
donate de NATO. Luni, 6 decembrie, în portul militar Constanţa, a avut loc ceremonia militară prilejuită de întoarcerea din 
misiune a fregatei Regele Ferdinand. Ceaţa deasă nu a împiedicat executarea în siguranţă a manevrei de acostare a navei 
la cheu. Cum a fost această a patra participare a navei la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR aflăm din reportajele scrise de cei 
care s-au aflat în mijlocul evenimentelor. (M.E.)

eram fericiţi că în următoarea perioadă vom 
munci cu adevărat: vom naviga, supraveghea 
sau controla, vom aplica elementele învăţate 
încă din prima zi a instruirii noastre.

Tot drumul până în insula Creta, mai exact 
portul Souda, „casa” noastră pentru următoa-
rele 30 de zile s-a desfăşurat conform planu-
lui, tranzitarea strâmtorilor Bosfor şi Dardane-
le fiind executate cu mare precizie de către 
navigatorul navei, locotenent-comandorul 
Victor Durea, experienţa spunându-şi cuvân-
tul pe timpul navigării în Dardanele, deoarece 
s-a navigat doar pe timp de noapte. 

Cele aproape trei zile de staţionare în 
port, nu au fost numai de refacere a capa-

cităţii de luptă a navei şi echipajului, ci şi 
pentru instruirea echipei de comandă şi a 
echipei boarding aparţinând fregatei Regele 
Ferdinand, la centrul NMIOTC (NATO Mari-
time Interdiction Operation Training Center) 
din cadrul bazei NATO aflată în Souda Bay. 
Pregătire ce şi-a atins efectul scontat, adică 
definitivarea ultimelor detalii ale modului de 
acţionare în cazul depistării unei nave sus-
pecte în aria de operaţii. 

Comandantul centrului de instruire, con-
traamiralul de flotilă Athanasios Makris (Gre-
cia), împreună cu locţiitorul său, comandorul 
Celebi O. (Turcia) şi cu şeful de Stat Major, co-
mandorul Markopoulos A. (Grecia), au efectu-
at o vizită la bordul fregatei Regele Ferdinand. 
S-au stabilit relaţii de colaborare şi prietenie, 
echipa de comandă a NMIOTC fiind încântată 
de prezenţa noastră în cadrul cursurilor oferite 
de baza NATO din Souda Bay.

După o scurtă realimentare cu combus-
tibil, în data de 3 noiembrie, fregata Regele 
Ferdinand a ridicat pavilionul NATO la catarg 
şi a luat drum spre raionul destinat pentru su-
praveghere: operaţia ACTIVE ENDEAVOUR 
2010 a început!

Prima perioadă de patrulare s-a soldat 
cu interogarea a 67 de nave comerciale şi 
cu depistarea uneia care făcea contrabandă 
cu ţigări. Întreaga perioadă a însemnat un 

antrenament continuu pentru echipa de 
comandă, perfecţionarea procesului de luare 
a deciziei, dar şi antrenamentul celor doi noi 
ofiţeri de cart, printre care m-am numărat 
şi eu. A fost evident faptul că ne lipsea 
antrenamentul practic, zilele de ieşire pe mare 
şi exerciţiile fiind reduse aproape la zero pe 
tot timpul anului din cauza crizei economice, 
dar aceste zile de patrulare şi marş spre/din 
raionul desemnat au fost ca o uriaşă gură 
de oxigen. Executarea cartului pe comanda 
de navigaţie, dublaţi de unul dintre ofiţerii cu 
experienţă ai navei, a însemnat completarea 
lipsurilor pe care le aveam în pregătirea 
noastră practică. Antrenamentele pe mare 
trebuie susţinute periodic, deprinderile 
căpătate trebuie repetate, deoarece navigarea 
nu este ca mersul pe bicicletă, ci este un 
complex şir de evenimente ce se pot întâmpla 
simultan şi pe care ofiţerul de cart trebuie să 

fie în măsură să le gestioneze indiferent dacă 
este zi, noapte, furtună sau ceaţă. Pregătirea 
ofiţerului care este responsabil de siguranţa 
unei nave de aproape 150 m şi cu peste 200 
de militari la bord ar trebui să fie primordială.

Tot pe timpul primei patrulări a avut loc şi 
botezul marinăresc al tuturor militarilor care 
se aflau la prima lor participare la misiunea 
ACTIVE ENDEAVOUR, printre ei aflându-se 
şi comandantul navei. Totul a fost excelent 
organizat, echipa Zeului Neptun fiind dotată 
cu vaselină, băutura „secretă” a marinarilor, 
o turtă special preparată pentru cei botezaţi, 
chiar şi fulgi de ovăz, lucruri care au făcut de-
liciul spectatorilor.

Cele trei zile de refacere în portul Souda 
Bay după această perioadă ne-au ajutat să 
ne revenim după rutina destul de obositoare 
a carturilor, refacerea plinurilor navei, atât cu 
combustibil cât şi cu alimente, participarea 

echipei de comandă la briefinguri de planifi-
care a celei de-a doua perioade de patrulare 
şi a surge-ului, cu reprezentaţi ai celorlalte 
nave din grupare: ITS Bettica, ITS Espero, 
HS Hydra, UPS Ternopil. 

A doua perioadă de patrulare a început pe 
14 noiembrie, luând drum direct spre coasta 
de nord a Africii, ajutaţi încă o dată de vremea 
bună şi marea liniştită. „Surge-ul” a fost con-
dus de contraamiralul de flotilă MB Hijmans, 
comandantul Task Group-ului 440.03, aflat la 
bordul navei olandeze De Zeven Provincien 
ce făcea parte din gruparea permanentă SN-
MG2. Încă din primele zi am început să avem 
exerciţii de vitalitate, om la apă, avarii la câr-
me şi maşini, astfel încât pregătirea noastră 
ca ofiţeri de cart a fost definitivată şi am putut 
executa serviciul pe puntea de comandă fără 
a mai fi supravegheaţi. Se subînţelege că nu 
numai cei de la navigaţie sau de la operaţii 
au avut mult de muncit… serviciul de luptă 
mentenanţă a fost tot timpul „în priză”, deoa-
rece tehnica le-a dat de furcă în fiecare zi… 
serviciul de luptă electromecanic s-a îngrijit 
permanent ca nava să aibă turbine funcţiona-
le în parametri normali, apă potabilă, curent 
electric şi un aer calitativ… iar serviciul de 
luptă logistic a încercat să asigure, în limita 
posibilităţilor (!! criza, bat-o vina!!), materia-
lele necesare pentru reparaţii şi mâncarea a 
203 de suflete, zi de zi. Grupa de boarding 
a fost şi ea într-o continuă pregătire, punând 
în aplicare tehnicile şi procedurile învăţate pe 
timpul celor două zile de curs de la NMIOTC.

Cele 8 zile de patrulare au fost din plin 
folosite pentru exerciţii în comun cu celelal-
te nave participante la OAE 2010 sau chiar 
cu nave din componenţa SNMG2. N-am an-
trenat în executarea exerciţiilor de luptă la 
suprafaţă şi de căutare a submarinului, fiind 
folosit submarinul italian ITS Todaro. Puţinele 
momente libere din programul nostru zilnic au 
fost ocupate de mult aşteptatele campionate 
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Antrenament de specialitate la Centrul NMIOTC din Souda Bay.

Locotenentul Alexandru Roxana pe puntea de comandă a fregatei Regele Ferdinand.

Escală în portul Souda Bay pentru realimentare cu combustibil.
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sportive: volei, şah, table, tenis de picior, tras 
la parâmă şi skandenberg.

În perioada 21-25 noiembrie fregata Re-
gele Ferdinand s-a aflat în perioada de re-
facere, în portul Souda Bay şi mai apoi Ma-
rathi, mare parte din echipaj fiind implicat în 
remedierea defecţiunilor tehnice apărute pe 
timpul patrulării, în reaprovizionarea cu ali-
mente şi combustibil, dar nu în ultimul rând 

în refacerea fizică şi morală ce apare după o 
perioadă mai lungă de marş şi carturi. „Firele” 
telefoanelor s-au înroşit, fiind nerăbdători să 
aflăm dacă familiile noastre sunt sănătoase 
şi ne vor aştepta cu dor chiar în sfânta zi de 
Moş Nicolae.

În ultima noastră escală în Insula Creta 
am încercat să mai vizităm locurile minunate 
ale acestei „stânci”… Elafonisis, Sugia sau 
Falasarna vor fi în amintirea noastră pentru 
mult timp.  

25 noiembrie 2010 a însemnat plecarea 
de la cheu către ultima perioadă de patru-
lare, dar poate cea mai importantă, datorită 
mărimii raionului desemnat. Bineînţeles că 
am profitat şi de aceste zile pentru a executa 
exerciţii în comun cu ITS Espero şi submari-
nul ITS Todaro, deoarece este o ocazie rară 
pentru noi, antrenamentul cu un submarin 
real. Antrenamentul operatorilor sonar din 
OPS Room a fost de o maximă importanţă, 
„lecţiile” luate în doar câteva ore de exerciţii 
fiind de bază pentru pregătirea lor. 

1 decembrie a însemnat sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României, dar şi terminarea par-
ticipării noastre la operaţia ACTIVE ENDE-
AVOUR, adică ziua bilanţului: 360 de nave 
monitorizate, 237 de nave interogate, 4.818 
mile parcurse în 437 ore de marş, 10 exerciţii 
complexe de luptă la suprafaţă sau sub apă 
în comun cu navele SNMG2 sau participante 
la ACTIVE ENDEAVOUR. Concluzia a fost că 
totul s-a desfăşurat „conform planului” (expre-
sia preferată a echipei de comandă). Această 
zi ne-a făcut parcă să ne simţim mai români, 
mai mândri că reprezentăm patria cu succes 
în teatrul de operaţii, să ne mărească dorul 
de ţară şi familie. După terminarea patrulării, 
nava a luat drum către Constanţa, dar cu o 
scurtă escală de două zile în portul Golcuk, 
cea mai mare bază navală a Turciei, în partea 
de nord est a Mării Marmara. A fost o vizită 
oficială, de îmbunătăţire a relaţiilor bilatera-
le dintre România şi Turcia, având loc vizite 
reciproce ale membrilor echipajului fregatei 
Regele Ferdinand la fregata TCG Turgutreis 
şi un prânz de lucru la bordul navei noastre, 

la care au participat ofiţeri turci. În sfânta zi 
de duminică, 5 decembrie, comandantul a or-
donat „Mola peste tot!”, iar pe o ceaţă destul 
de densă, 203 suflete au reluat carturile de 
marş pentru ultima parte a drumului nostru 
către ACASĂ. Din cauza condiţiilor meteo 
nefavorabile, ambarcarea pilotului pentru tra-
versarea Strâmtorii Bosfor a fost obligatorie, 
şi, după cum ne-a obişnuit navigatorul până 
acum, navigaţia a fost executată cu o precizie 
„chirurgicală”.

În dimineaţa zilei de Moş Nicolae darurile 
pentru care s-a rugat cu o seară înainte Re-
gele Ferdinand ne aşteptau pe dană, printr-o 
ceaţă de o puteai tăia cu cuţitul: dragele şi 
mult-iubitele noastre familii, dar şi oficialităţi-
le, conduse de Şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, domnul Viceamiral Aurel POPA.

Comandantul navei a dat raportul: MISIU-
NE ÎNDEPLINITĂ CU SUCCES! A fost opera-
ţia ACTIVE ENDEAVOUR 2010.

Locotenent Roxana ALEXANDRU
Ofiţer de cart

„Întrebări” pe comanda de marş
Cu capacitatea operaţională refăcută, fre-

gata Regele Ferdinand părăseşte cheul K10 
al bazei NATO din Marathi, îndreptându-se 
către raionul în care se va desfăşura prima 
patrulare din cadrul operaţiei ACTIVE EN-
DEAVOUR 2010. Rând pe rând, întrebări se 
nasc în mintea mea, primindu-şi răspunsurile 
cu aceeaşi rapiditate: „Ce fac cei de acasă? 
Cei trei copii şi soţia sunt bine, am vorbit la 
telefon de dimineaţă Cum va fi vremea în ra-
ionul de operaţii? Bună, am primit prognoza 
pe INMARSAT. Când ajungem? Peste 27 de 
ore, am făcut calculele şi am introdus datele în 
echipamentele de navigaţie disponibile la bord 
(au făcut o treabă extraordinară băieţii de la 
mentenanţă integrând toţi senzorii de pe pun-
tea de comandă)”. Şi perechile întrebare-răs-
puns îşi continuă curgerea. O întrebare pare 
să nu îşi găsească răspunsul imediat: „Prin ce 
diferă această misiune faţă de cele din 2007 şi 
2008 la care am luat parte?” Hm, sunt multe 
de spus… misiunea navei este aceeaşi şi vom 

opera într-un mediu relativ neschimbat. Am ex-
perienţa celor două operaţii anterioare, deci ar 
trebui să-mi fie mai uşor. Şi totuşi, atunci eram 
în poziţia de ofiţer de cart, în timp ce acum în-
deplinesc rolul de navigator. Aşadar, pe lângă 
carturile executate, voi executa manevrele de 
intrare/ieşire în/din port, trecerile prin Bosfor 
şi Dardanele, voi consilia comandantul navei 
în ceea ce priveşte navigaţia în siguranţă, voi 

executa la ordinul comandantului manevre de 
acostare sau plecare de la cheu.

Continuând raţionamentul, o altă respon-
sabilitate se conturează a fi mai importantă de-
cât toate celelalte enumerate anterior: trans-
miterea cunoştinţelor acumulate în miile ore 
de cart executate la bordul navelor româneşti 
sau străine către cei doi ofiţeri de cart aflaţi la 
prima lor misiune importantă, creşterea încre-
derii lor în abilităţile dobândite de ei în şcoală 
şi la bordul navei.

Este cu siguranţă îndatorirea cea mai 
importantă pe care o am, şi nu numai pentru 
această misiune. Sper să găsesc tactul peda-
gogic necesar şi metodele potrivite ca ei să 
profite la maxim de experienţa mea şi a celor-
lalţi membri ai echipajului, să asimileze cât mai 
mult, să se antreneze, să se perfecţioneze, să 
devină într-o zi… NAVIGATORUL!

Locotenent-comandor Victor DUREA
 Ofiţerul cu navigaţia

Nevoia de normalitate
Anul acesta, Operaţia ACTIVE 

ENDEAVOUR, una dintre principalele misiuni 
internaţionale ale României sub steagul 
Alianţei Nord-Atlantice, a adus din nou în prim 
plan un tandem de excepţie al Forţelor Navale: 
fregata Regele Ferdinand şi binecunoscutul 
său echipaj.

Experimentaţi şi încrezători, inspiraţi de 
instrucţia specifică Royal Navy acumulată în 
Anglia cu şase ani în urmă, întăriţi de evalu-
ările naţionale şi NATO nivel 1 şi 2, dar şi de 
„forţe” proaspete în căutarea afirmării, mân-
dri de blazonul sub care luptăm, dornici de a 
străbate mările (deocamdată) alături de forţele 
aliate, am părăsit la sfârşitul lunii octombrie 
locul de dislocare permanentă, în căutarea… 
normalităţii.

De ce a normalităţii ? Pentru că unor ma-
rinari le stă bine pe mare, navigând şi punând 
în practică ceea ce au fost antrenaţi să facă. 
Iar dacă instrucţia de pe dană este cu totul alta 
decât cea de pe mare, atunci s-au antrenat şi 
instruit, din nou … pe mare.

Se spune că „nicio misiune nu seamănă 
cu cealaltă”; este adevărat, chiar dacă lucru-
rile nu mai aveau niciun secret pentru cei mai 
„bătrâni” – având alte trei astfel de operaţii sub 
comandă NATO la activ, cu siguranţă erau 

necunoscute pentru marinarii care participau 
pentru prima oară la această misiune, în tea-
trul de operaţii din Marea Mediterană.

Iar pentru a dovedi acest lucru, zeul Neptun 
şi „făpturile” mării au botezat, la bordul navei, 
nu mai puţin de şaizeci şi cinci de „aspiranţi” la 
statutul de „lupi de mare”. … Şi asta face parte 
din normalitate! Ca şi lecturarea unei cărţi de 
beletristică, a unei reviste, vizionarea unui film 
sau - dacă tehnica şi navigaţia permit - a unui 
program la televizor, jucarea unei partide de 
şah, de table, sau de darts. 

De multe ori ne ferim să vorbim despre 
astfel de lucruri, de parcă nu ar face parte din 
viaţa noastră obişnuită, din cotidianul vieţii pe 
mare. Căci, aşa cum stă în firescul lucrurilor 
ca după zi să urmeze noapte, tot aşa, după 
o perioadă de muncă şi concentrare este ne-
cesar a urma odihna şi refacerea. Iar cel mai 
important „bun” de pe navă rămâne Omul.

Însă cea mai obişnuită „boală”, ce poate 
apărea în sânul unui echipaj aflat o perioadă 
îndelungată pe mare, este apariţia rutinei, 
acea „oboseală” – inexplicabilă, de obicei - 
care te face să îţi pierzi pe zi ce trece acuită-
ţile, atât cele fizice, dar mai ales profesionale. 
Iar pentru un marinar, a cărui misiune este - în 
fapt - să lupte pe mare, aceasta poate deveni, 

la un moment dat, fatidică. Deoarece fiecare 
este responsabil să aibă grijă de navă şi de 
colegii săi. Iar în final, să-şi îndeplinească mi-
siunea la cele mai înalte standarde, permise 
de instruire şi de dotare.

De aceea, planificarea atelierelor mixte, 
cu toţi membrii echipajului, organizate pentru 
instruirea şi antrenamentul în diverse aspec-
te marinăreşti (cunoaşterea navei, vitalitate, 
supravieţuirea pe mare, acordarea primului 
ajutor), a avut ca scop nu doar binevenita 
împrospătare a cunoştinţelor sau ocazia de a 
îmbunătăţi instruirea militarilor - activităţi obli-
gatorii, de altfel -, rezultatul fiind şi menţinerea 
atenţiei, cointeresării, a capacităţii de reacţie şi 
chiar a coeziunii şi cunoaşterii între militari.

Acelaşi efect l-a avut şi planificarea între-
cerilor sportive, competiţiile şi echipele nemai-
fiind de-acum organizate doar între servicii 
de luptă, ci lăsate la alegerea competitorilor, 
efectul fiind acela de a nu favoriza disputele 
între categoriile de militari, ci relaxarea, buna-
dispoziţie şi plăcerea de a face sport. Cu alte 
cuvinte … „să fie bine, să nu fie rău”!

Iar când a fost de muncă, atunci s-a mun-
cit aşa cum scrie la carte. Permanent, zi şi 
noapte, pe servicii de luptă, pe carturi, la pos-
turile de luptă. Împreună, ca un adevărat echi-
paj; în comanda de navigaţie, în OpsRoom, în 
staţia radio, în spaţiile ce deservesc senzorii 
şi armamentul de la bord, în compartimente-
le maşini, în bucătărie sau la infirmerie. Sau 
cum spunea un fost comandant: „de la prova 
la pupa, de la tribord la babord, de la puntea 
03 la puntea 4 …”.

Adeverindu-se încă o dată faptul că misi-
unile nu seamănă deloc una cu cealaltă, anul 
acesta ACTIVE ENDEAVOUR a mai însemnat 
şi participarea la exerciţii împreună cu navele 
din grupare, în paralel cu misiunea de bază, 
ceea ce a pus o presiune şi mai mare pe mem-
brii echipajului. Exerciţiile tip SURFEX, în care 
am „jucat” ambele roluri - de băieţi buni sau 
răi, care „aveau grijă” de convoaiele comercia-
le, precum şi exerciţiile tip CASEX - de căutare 
a submarinului, au ţinut trează atenţia şi con-
centrarea „luptătorilor” din OpsRoom şi de pe 
puntea de comandă. Din păcate, însă, trebuie 
să fim realişti şi să ne recunoaştem învinşi sau 
neputincioşi, atunci când limitările impuse de 
capabilităţile echipamentelor din dotare de-
păşesc dorinţa arzătoare de a demonstra că 
putem fi mai buni la capitolul „factorul uman”. 
Însă, pentru noi şi aceasta a început să devină 
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Ops-ul armat, pe timpul operaţiei ACTIVE ENDEAVOUR.

Căpitanul Răzvan Crintea la consola radarului de navigaţie.

Scafandru în timpul controlului corpului navei.

Family Photo, cu membrii delegaţiei de ofiţeri din Turcia, care au vizitat nava în portul Gölcuk.

Botez marinăresc în Marea Mediterană.
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o altă faţă a normalităţii. De aceea sunt şi frus-
trări. Acum cinci-şase ani, cu ocazia achiziţiei 
celor două fregate, eram mândri şi siguri că 
ne vom pregăti şi vom conta în misiunile din 
cadrul Alianţei. Prima evaluare NATO, obţinută 
cu sudoare, dăruire, dar mai ales satisfacţie, ne 
dădea speranţe pentru ceea ce va urma: eva-
luarea şi afirmarea operaţională nivel 2 NATO. 
Unul dintre evaluatori ne spunea pe atunci că 
acestea: „Depind de mândria statului român şi 
a Forţelor Navale”. Se referea - bineînţeles - la 
dotarea cu echipamente şi armament.

Al doilea examen de evaluare şi afirmare, 
trecut şi acesta la doar un an, a pus eticheta 
pe ceea ce reprezentăm, de fapt, pentru par-
tenerii noştri: „navă cu capabilităţi operaţionale 
limitate”. Nu pentru că nu putem mai mult, ci 
pentru că acestea sunt dotările pe care ni le 
permitem. Poate că, totuşi, nu suntem făcuţi 
doar pentru ACTIVE ENDEAVOUR, iar mân-
dria naţională va grăbi mult-şi-îndelung-aştep-
tata fază de modernizare a fregatelor tip 22, 
ceea ce ne poate readuce în rândul forţelor 
care „contează” pe mare.

Şi poate că a mai fost o frustrare, aceea 
că în decursul celor treizeci de zile de misiu-
ne, militarii din grupa de boarding nu au avut 
ocazia de a îndeplini o misiune reală, deşi s-au 
antrenat cu seriozitate şi au rămas permanent 
în block-start-uri, gata de acţiune.

În rest … totul a fost normal. A fost aşa 
cum ne aşteptam, a fost aşa cum eram in-
struiţi că va fi. Poate că şi pentru noi, nava şi 
marinarii de la Regele Ferdinand, a intervenit 
- oarecum - rutina misiunii … Acestei misiuni. 
Pentru că am fost mereu Primii. Nu neapărat 
într-o competiţie, ci în ceea ce am avut de în-
deplinit. Poate că suntem prea mândri şi ne 
dorim - de-acum - şi altceva, mai mult, o nouă 
misiune.

Maior Dănuţ BUTNARU
Ajutorul comandantului SL 2 (şi logistică)

Frânturi de gând
Viceamiral dr. Aurel Popa, şeful Statului 

Major al Forţelor Navale: „A şasea misiune la 
care Forţele Navale au participat cu fregate-
le Tip 22, şi respectiv a patra misiune pentru 
fregata «Regele Ferdinand» a reprezentat un 
bun prilej pentru Forţele Navale Române pen-
tru a-şi consolida poziţia de partener credibil 
al flotelor militare din statele membre NATO, 
capabile să-şi îndeplinească cu responsabi-

litate obligaţiile. Am certitudinea că echipajul 
navei a fost la fel de apreciat la finalul acestei 
misiuni ca şi la cele anterioare. Spun aceas-
ta cunoscând modul în care dumneavoastră 
v-aţi pregătit pentru această misiune, nivelul 
experienţei dobândite în cadrul exerciţiilor na-
ţionale şi internaţionale pe care dumneavoas-
tră le-aţi desfăşurat”. 

Căpitan-comandor Mihai Panait, coman-
dantul fregatei Regele Ferdinand: „Pentru 
mine ca şi comandant al fregatei «Regele 
Ferdinand», misiunea ACTIVE ENDEAVOUR 
a fost prima de acest gen; de asemenea şi 
pentru aproximativ 30 % din echipajul navei, 
a fost o misiune în premieră. Operaţia ACTI-
VE ENDEAVOUR 2010 a fost deosebită faţă 
de precedentele la care nava a participat. Ac-
tivităţile au fost mult mai intense într-o com-
plexitate crescândă de la începutul la finalul 
misiunii. Principala misiune executată de 
navă a fost cea de monitorizare şi interoga-
re a navelor comerciale, a traficului navelor 
comerciale în zona de operaţii. Toate misiuni-
le au fost îndeplinite cu succes. Consider că 
echipajul fregatei este unul sudat şi am reuşit 
să facem faţa cu brio tuturor sarcinilor primi-
te de la MCC Napoli. Nu a fost să pregătim 
o misiune de acest gen, a fost un program 
de durată, am început pregătirea la începutul 
acestui an, culminând cu ultima lună de pre-
gătire intensă a plecării la această misiune. 
Sunt multe lecţii identificate în acest an din 
care sperăm să se înveţe pentru următoarele 

misiuni. A fost o operaţie mai dificilă pentru că 
am desfăşurat şi exerciţii complexe cu diferite 
forţe aflate în zona de operaţii, cu submarine 
şi elicoptere reale. Este foarte greu să per-
formezi, dar este foarte plăcut să vezi că un 
echipaj performează, când realizezi că ne-am 
îndeplinit misiunea pentru care ţara ne-a tri-
mis în această zonă”.

Căpitan-comandor Marian Ioan, ofiţer-se-
cund: „Au fost momente deosebite în cadrul 
acestei misiuni. Operaţia a început printr-o 
pregătire a comenzii navei şi a grupei de 
boarding la Centrul NMIOTC din Souda Bay. 
Am avut ca elemente de noutate operaţiunea 
prin care ne apropiam de navele mai mici de 
300 t, pentru a verifica legalitatea activităţii 
lor şi pentru a promova utilitatea şi imaginea 
operaţiei ACTIVE ENDEAVOUR, ca o opera-
ţie în sprijinul comunităţii Mării Mediterane. În 
cadrul acestei operaţii am executat şi aplicaţii 
cu nave NATO, am avut exerciţii cu submarin 
real şi exerciţiu de luptă la suprafaţă. Echipa-
jul a acţionat la standardele impuse cu ani în 
urmă, toţi au încercat să ajute cât mai mult 
nava să ne îndeplinim misiunile cu succes şi 
să arătăm partenerilor de alianţă că suntem 
un partener de încredere. Astăzi, la intrarea 
în port, am experimentat ceea ce doar teo-
retic ne pregătisem până acum, intrarea pe 
pilotaj radar, am avut o echipă de comandă 
foarte bună, condusă de navigator şi coordo-
nată de comandantul navei, care a reuşit să 
se coordoneze foarte bine astfel încât să pu-
tem executa intrarea în siguranţă”.

Locotenent-comandor Adrian Gobjilă, 
şeful operaţiilor: „Fregata a executat patrulare, 
inclusiv „patrulare search”, împreună cu 
celelalte nave din SNMG-2, o operaţiune care 
acoperă întreaga Mare Mediterană, iar ca un 
fapt inedit am executat două antrenemente 
cu submarine reale. Am executat patrulare 
într-o zonă nouă pentru noi, cu un alt trafic, 
cu noi provocări. Fiecare misiune are 
provocările ei. Climatul în care s-a desfăşurat 
ACTIVE ENDEAVOUR 2010 s-a modificat, 
inclusiv documentele care reglementează 
desfăşurarea misiunii au fost modificate, 
făcând din ACTIVE ENDEAVOUR o misiune 
din ce în ce mai complexă cu provocări mai 
mari. Centrul de greutate s-a modificat spre 
nave de dimensiuni mai mici, ceea ce a 
implicat operaţiuni asimetrice pentru o navă 
de dimensiunile fregatei «Regele Ferdinand». 
Pentru mulţi dintre membrii echipajului ACTIVE 
ENDEAVOUR 2010 a fost o provocare, 
punând mult suflet şi multă ambiţie în a rezolva 
problemele apărute. Fără experienţa lor şi fără 

cunoştinţele lor, multe din acţiunile desfăşurate 
la ACTIVE ENDEAVOUR nu ar fi putut fi duse 
la bun sfârşit.” 

Căpitan Cristian Ungureanu: „În perioada 
1- 2 noiembrie, la centrul NMIOTC, Souda 
Bay, s-a desfăşurat pregătirea grupei de 
boarding. Din cadrul echipajului fregatei 
«Regele Ferdinand» au participat 17 militari. 
Prima zi de pregătire a cuprins partea 
teoretică şi au fost acoperite aspecte practice 
de autoapărare şi coborârea în rapel de pe 
containere, la care grupa boarding a fregatei 
noastre nu a putut executa coborârea în rapel 
deoarece membrii grupei nu sunt calificaţi 
pentru acest procedeu, acesta fiind un 
deziderat. Tehnicile de autoapărare exersate 
au fost apreciate de membrii grupei boarding, 
contribuind la creşterea încrederii reciproce 
în rândul militarilor. În cea de a doua zi de 
pregătire militarii grupei boarding au parcurs 
următoarele module practice, exersate la 
bordul fostei nave-şcoală Aris în condiţii 
de vizibilitate redusă şi forţe opozante. La 
sfârşitul acestor module a fost exersată 
procedura de Emergency Exfill. Instructorii, 
de un înalt profesionalism, au apreciat nivelul 
de pregătire al grupei de boarding ca foarte 
ridicat şi au recomandat parcurgerea unui 
modul de autoapărare, tehnici speciale de 
înot, coborâre în rapel şi demolări controlate 
pentru completarea nivelului de pregătire”. 

Aspirant Claudiu Udrea: „Eram deja în 
întârziere. Nu ne-ar fi «coafat» (mă amuză 
exprimarea asta …) să aşteptăm dimineaţa. 
Era doar o porţiune mai dificilă, un S de la 
nord la sud, cam îngust, dar pentru care 

trebuia să aşteptăm mai bine de două ore. 
Deja din primul sector se instalase bine 
noaptea, şi ca să fie mai palpitant era şi un 
pic înnorat în noaptea ceea de început de 
lună. Personal, nu distingeam mare lucru… o 
masă amorfă neagră, străpunsă ici acolo de 
lumini albe, roşii sau verzi. Nu ştiu cum au 
gândit-o dar majoritatea farurilor erau roşii şi 
unele aveau aceleaşi caracteristici, doar că 
erau în alt sector. Tare frustrant, mai ales când 
te orbeau feriboturile care-ţi tăiau sfidătoare 
calea. Încercam să mă ţin treaz, intensificând 
observarea vizuală şi recunoaşterea, dar 
când navigatorul ne-a trecut cu bine zona 
dificilă, nu am putut decât să simt uşurare şi 
o relaxare mentală. Se făceau 24 de ore de 
veghe şi pentru a doua oară mi se confirma 
că urăsc Dardanele noaptea”. 

Aspirant Traian Ştefănescu: „Pot spune 
cu deosebită bucurie că mă număr printre 
cei care tranzitează pentru prima oară 
strâmtoarea Bosfor la bordul fregatei «Regele 
Ferdinand». Prima misiune internaţională mă 
face să mă simt mic pe o navă mare, dar 
în acelaşi timp îmi oferă satisfacţia «celui 
ales», deoarece puţini ajung să facă parte 
din echipajul «cremei» Forţelor Navale. 
Trecerea prin strâmtoare mi-a dat definiţia 
«haosului organizat»: multă lume agitată, 
fiecare cunoscându-şi bine rolul şi poziţia în 
acest uriaş angrenaj. Personal, pot spune că 
m-am pregătit intens pentru această misiune, 
vreme de şapte luni. Ţin minte nenumăratele 
controale de la eşaloanele superioare, 
evaluările CISE şi chiar temuta evaluare 

sportivă din luna mai (!). Deşi funcţia mea la 
această navă este ofiţer 5 electromecanic, 
curiozitatea trecerii prin strâmtoare nu m-a 
ţinut departe de coloanele de vizare pentru 
ţintele aeriene sau de suprafaţă. Experienţa 
mea este cu atât mai interesantă pentru că, 
spre deosebire de multitudinea de oameni 
care trec prin Bosfor, eu am avut oportunitatea 
să mă implic în problemele navei, nu doar să 
fiu un simplu spectator”.

Caporal Valentin Gelu Milea: „Pe data de 
29 octombrie  am plecat de la locul de staţi-
onare permanentă, în a patra misiune OAE, 
încrezători în forţele proprii, chiar dacă unii 
membri ai echipajului sunt la prima lor par-
ticipare la o misiune NATO. Suntem optimişti 
că ne vom putea îndeplini atribuţiunile de 
serviciu în cele mai bune condiţii. Fac parte 
din echipa de boarding şi din echipa înotăto-
rului de serviciu. Am avut o pregătire intensă 
pentru această misiune cu personalul calificat 
de la CISE, program care a constat în pre-
gătirea pentru vitalitatea navei, trecând prin 
două module de lucru. Unul pentru lupta cu 
focul, iar celălalt modul pentru lupta contra 
găurilor de apă. O pregătire mai complexă a 
fost cea pentru grupa boarding şi pentru echi-
pa înotătorului de serviciu, punându-se mai 
mare accentul pe pregătirea fizică, urmată de 
antrenamente specifice grupei boarding. Pe 
timpul desfăşurării antrenamentelor am dat 
dovadă de seriozitate şi profesionalism. Ex-
perienţa acumulată în cele patru misiuni reale 
de boarding efectuate în misiunile internaţio-
nale anterioare au fost benefice trecând mai 
uşor peste această pregătire. La finalul misiu-
nii pot să afirm cu tărie că ne-am făcut datoria 
şi am acumulat o experienţă în plus”.

Fruntaş Magdalena Necula: „Când eram 
copil, în vacanţe veneam cu părinţii la mare; 
în multe dintre vacanţele noastre s-a nime-
rit să fie şi Ziua Marinei. Îmi plăcea atât de 
mult ceea ce vedeam încât mi-am dorit să fac 
acelaşi lucru. După o perioadă de pregătire şi 
multă muncă, acum sunt, cum ar zice marina-
rii cu experienţă, un lup de mare. M-am ata-
şat foarte mult de meserie şi de colegi, încât 
nu cred că aş şti să fac altceva. Însă, cel mai 
emoţionant moment din viaţa mea de mari-
nar pot să zic că a început odată cu pregăti-
rile pentru misiunea ACTIVE ENDEAVOUR; 
exerciţiile şi toată pregătirea pentru această 
misiune m-au făcut să înţeleg cât de impor-
tant este să muncesc cu dăruire, tenacitate, 
cu profesionalismul cu care s-au obişnuit 
până acum Forţele Navale Române.” 
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Locotenent-comandor Victor Durea, „conducând” nava prin strâmtoarea Bosfor.

Fregata Regele Ferdinand în strâmtoarea Bosfor.

Viceamiralul Aurel Popa, şeful SMFN, felicitând comandantul navei, căpitan-comandorul Mihai Panait, la revenirea din misiune.
Familiile marinarilor de pe fregata Regele Ferdinand 

au înfruntat frigul pentru a-şi aştepta rudele.

Bucuria revederii după 40 de zile de misiune.
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Simpozionul Puterea Maritimă 
(SEAPOWER) al marinelor militare din 
Marea Mediterană şi Marea Neagră, 
desfăşurat în perioada 19 – 22 octombrie, 
a ajuns în anul 2010 la cea de-a VIII-a 
ediţie. Forumul se desfăşoară o dată la 
doi ani în Veneţia, gazda tradiţională fiind 
marina militară italiană. 

Delegaţiile naţionale din toate ţările ri-
verane Mării Mediterane şi Mării Negre au 
fost conduse de şefii forţelor navale sau 
locţiitori ai acestora iar, în situaţia ţărilor 
în care garda de coastă este militarizată, 
din delegaţii au făcut parte şi comandan-
ţii acestora. Forţele Navale Române au 
fost reprezentate la acest simpozion de 
contraamiralul de flotilă Cristea Cucoşel, 
locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor 
Navale. Cu statut de observatori au parti-
cipat reprezentanţi ai: NATO, Statului Ma-
jor al Uniunii Europene (European Union 
Military Staff), Forumului Nord-Atlantic al 
Gărzilor de Coastă (North Atlantic Coast 
Guard Forum), Forţelor Navale Americane 
din Europa (USNAVEUR). În calitate de 
invitaţi speciali au participat reprezentanţi 
ai: Comisiei Europene, Uniunii Africane, 
Australia, Canada, Organizaţiei Maritime 
Internaţionale, Forţelor Navale din China, 
Brazilia, India, Singapore, Japonia, So-
malia, Senegal, Africa de Sud, Emiratele 
Arabe Unite şi Mexic. În total au fost pre-
zente un număr de 43 de delegaţii.

SecuritateSecuritate          
  maritimămaritimă

SEAPOWER 2010SEAPOWER 2010
Marea: spaţiu continuu 

de inter-relaţionare şi colaborare

Tema simpozionului din acest an a 
fost Dialogul şi Cooperarea. Lucrările s-au 
desfăşurat în trei sesiuni care au dezbătut 
rolul dialogului şi cooperării în contextul 
„cunoaşterii situaţiei maritime, operaţiu-
nilor de securitate maritimă şi dezvoltării 
capacităţii maritime” toate acestea contri-
buind la obţinerea dezideratului de secu-
ritate maritimă.

În intervenţia sa, reprezentantul DG 
MARE (Comisia Europeană), Eddy Hartog, 
a subliniat că marea nu trebuie considera-
tă ca o graniţă, ci ca un spaţiu continuu de 
inter-relaţionare şi colaborare ce trebuie 
securizat în interesul tuturor ţărilor. La se-
curizarea acestui spaţiu contribuie esenţial 
cunoaşterea situaţiei maritime, cunoaştere 
definită ca înţelegerea tuturor aspectelor 
din domeniul maritim care pot avea impact 
asupra securităţii, siguranţei, economiei şi 
mediului unui stat. Importanţa acestei com-
ponente a securităţii maritime este relevată 
şi de faptul că acest concept este tot mai 
des prezent în doctrinele militare.

Supravegherea este unul dintre mij-
loacele care asigură cunoaşterea situaţiei 
maritime, împreună cu realizarea schim-
bului de date şi informaţii între toate au-
torităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
acest domeniu, la nivel naţional dar şi la 
nivel regional. Acest proces complex de 
colectare, procesare, punere la dispo-
ziţie şi stocare al informaţiilor reprezintă 

o provocare în acest moment deoarece 
sunt implicate mai multe organizaţii civile 
şi militare al căror rol nu este întotdeau-
na distinct în cadrul procesului şi datorită 
faptului că trebuie depăşite anumite men-
talităţi organizaţionale. Toate acestea pot 
fi depăşite prin dialog şi cooperare, tema 
şi scopul învederat al simpozionului.

O realizare remarcabilă în ceea ce 
priveşte efortul internaţional de obţinere 
a cunoaşterii situaţiei maritime a fost 
semnarea în cadrul simpozionului a 
acordului operaţional T-RMN – Trans-
Regional Maritime Network. Acest acord, 
ai căror membri semnatari sunt 23 de ţări, 
inclusiv România, reprezintă fuzionarea 
dintre sistemele regionale de supraveghere 
a traficului maritim V-RMTC – Virtual-
Regional Maritime Traffic Centre gestionat 
de Italia cu sistemele MSIS – Indian Maritime 
Surveillance Information System gestionat 
de India, OASIS – Singaporean Open & 
Analysed Shipping Info System gestionat de 
Singapore şi SISTRAM – Brazilian Maritime 
Traffic Information System gestionat de 
Brazilia. Această fuzionare trans-regională, 
non-centrică, va conecta sistemele de 
supraveghere maritimă amintite permiţând 
schimbul de informaţii între membrii 
comunităţilor semnatare. 

Forţele navale nu se confruntă 
cu „inamici” ci cu „delincvenţi”

A doua sesiune a avut în dezbatere 
operaţiunile de securitate în domeniul ma-
ritim luând în considerare dimensiunea sa 

geografică, principiul libertăţii de navigaţie 
şi riscurile specifice acestui mediu. Pen-
tru realizarea securităţii, rolul tradiţional al 
marinelor militare a fost parţial modificat 
cuprinzând astăzi misiuni de patrulare şi 
de protecţie a traficului comercial împotri-
va acţiunilor de piraterie.

Şeful Forţelor Navale Franceze, amiralul 
Pierre Forissier, afirma că în contextul 
actual al operaţiunilor de securitate 
maritimă forţele navale nu se confruntă 
cu „inamici” ci cu „delincvenţi”. Această 
situaţie fără precedent pune militarii în 
situaţia de a impune legea prin aplicarea de 
proceduri poliţieneşti. A cui este jurisdicţia? 
Care este procedura? Ce dovezi trebuie 
adunate? Cui vor fi încredinţate persoanele 
reţinute? Toate acestea sunt aspecte 
care necesită abordare specifică în baza 
unei legi internaţionale (UNCLOS – 
United Nations Convention on the Law Of 
the Seas) care îşi are limitările sale în faţa 
provocărilor de securitate actuale.

Operaţiile de securitate maritimă re-
prezintă răspunsul la ameninţările curente 
şi cele viitoare la adresa activităţilor de pe 
mare. Acestea nu pot fi exclusiv militare şi 
reprezintă o sinergie a misiunilor tradiţio-
nal atribuite forţelor navale cu cele speci-
fice poliţiei de frontieră. Aici intervine rolul 
dialogului şi cooperării interinstituţionale.

În luările de cuvânt unii şefi de de-
legaţii au prezentat eforturile pe care le 
fac pentru o bună colaborare cu poliţia 
de frontieră, scoţând de fapt în evidenţă 
sincope în relaţionarea dintre cele două 
structuri. Reprezentantul Africii de Sud, 
contraamiralul Bernhard Hein Teuteberg, 
a subliniat că „nu ne putem  permite să 
avem şi marină militară, şi gardă de coas-
tă” atât ca urmare a costurilor cât şi din 

necesitatea unei coordonări unitare a tot 
ceea ce reprezintă acţiuni de asigurare a 
securităţii maritime. Din aceleaşi conside-
rente unele state utilizează forţele navale 
şi pentru exercitarea atribuţiilor specifice 
poliţiei de frontieră (Georgia, Cipru, Fran-
ţa) fie au garda de coastă ca structură 
subordonată organismului militar (Portu-
galia, Norvegia, Italia).

Notabilă din punctul de vedere al ro-
lului dialogului şi cooperării la nivel inter-
naţional pentru realizarea securităţii este 
semnarea, la începutul lunii noiembrie, 
a unui parteneriat militar între Marea 
Britanie şi Franţa. Aceste două ţări, deşi 
au o istorie seculară marcată de conflic-
te şi neînţelegeri reciproce au optat, din 
considerente economice, pentru crearea 
unei forţe expediţionare comune având în 
compunere efective şi tehnică aparţinând 
ambelor state. Soluţia nu este obligatoriu 
creşterea capacităţilor militare ci mai cu-
rând buna coordonare a eforturilor indivi-
duale/naţionale.

Nu poate exista dezvoltare 
fără securitate şi nici securitate 

fără dezvoltare

Cea de-a treia sesiune a avut ca temă 
dezvoltarea capacităţii maritime. Concep-
tul de dezvoltare a capacităţii (capacity 
building), adoptat de ONU se referă la 
propăşirea unei ţări în ceea ce priveşte 
resursele umane şi materiale, avansare 
ştiinţifică şi tehnologică, progres instituţio-
nal şi organizaţional. În domeniul maritim 
acest model se referă la posibilitatea unui 
stat cu ieşire la mare, pe de o parte de 
a-şi putea exploata domeniul maritim, iar 
pe de altă parte, de a preveni şi combate 
ameninţările din aria de responsabilitate.

Dialogul şi cooperarea contribuie la 
dezvoltarea capacităţii maritime deoa-
rece facilitează transferul de cunoştinţe 
şi aptitudini, aplicarea metodologiilor şi 
procedurilor deja testate şi îmbunătăţite, 
susţinerea financiară a unor proiecte de 
interes comun, sinergia acţiunilor forţelor 
navale din regiune şi multe altele.

Cunoaşterea situaţiei maritime este 
elementul de bază care iniţiază măsurile 
necesare realizării securităţii acestui do-
meniu. Informaţiile obţinute sunt evaluate 
şi, în funcţie de ameninţarea identifica-
tă, structurile abilitate desfăşoară acţiuni 
pentru restabilirea climatului de securitate, 
concret operaţii de securitate maritimă. 

Fostul Secretar General al ONU, Kofi 
Annan susţinea axiomatic că „nu poate 
exista dezvoltare fără securitate şi nici 
securitate fără dezvoltare”, subliniind le-
gătura de reciprocitate dintre securitatea 
maritimă şi dezvoltarea capacităţii mariti-
me.  În condiţiile unui mediu internaţional 

în continuă schimbare, vulnerabil în faţa 
crizei economice şi financiare mondiale, 
competiţia pentru obţinerea resurselor de 
orice natură este considerabilă. În aceas-
tă competiţie stăpânirea domeniului mari-
tim este într-adevăr un obiectiv strategic 
iar secolul XXI va fi de referinţă din acest 
punct de vedere. Temele Simpozionului 
SEAPOWER propuse în acest an nu au 
fost întâmplătoare ci în strânsă legătură 
cu două direcţii de acţiune importante ale 
oricărei strategii maritime: protecţia cetă-
ţenilor şi a graniţelor – cunoaşterea situa-
ţiei maritime şi operaţii de securitate ma-
ritimă – şi proiecţia – prezenţă pe mare, 
progres tehnologic, creşterea capacităţii 
operaţionale, în ansamblu dezvoltarea 
capacităţii maritime.

Locotenent-comandor 
ing. Denis DOLCEANU
Statul Major al Forţelor Navale

Family Photo la SEAPOWER 2010.
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Cpt.cdor.prof.univ.dr. Ioan CRĂCIUN
Director al Departamentului Operaţii 
JOINT, Şcoala NATO, Oberammergau, 
Germania

Retragerea din Afganistan

În istoria de şaizeci de ani a NATO, au 
existat unele momente extraordinare care 
au avut un impact major asupra relaţiilor 
din interiorul Alianţei sau au determinat 
schimbări esenţiale în privinţa rolului şi 
importanţei acesteia în sistemul relaţiilor 
internaţionale. Fără îndoială, evenimente-
le desfăşurate între 1989 şi 1991, care au 
determinat dărâmarea Zidului Berlinului şi 
colapsul Uniunii Sovietice, au marcat cea 
mai importantă perioadă din viaţa Alianţei. 
Acele momente, nu numai că au plasat 
NATO pe un curs care a condus în cele 
din urmă la încheierea Războiului Rece 
şi au prefaţat schimbări majore în siste-
mul relaţiilor internaţionale, ci au contri-
buit decisiv şi la transformarea radicală 
a Alianţei Nord-Atlantice. Readaptarea 
relaţiilor interne atât la nivel politic cât şi 
militar, promovarea cooperării, a parte-
neriatelor externe şi în cele din urmă ex-
tinderea Alianţei, redefinirea misiunilor, a 
capabilităţilor convenţionale şi nucleare, 
reorganizarea forţelor şi promovarea 
mecanismelor Non Art. 5 de gestionare 
a crizelor, au reprezentat repere de bază 
pe drumul transformării NATO dintr-o 
organizaţie de apărare colectivă într-o 
organizaţie exportatoare de securitate la 
nivel global. 

Acest mod de abordare şi redefinire 
a strategiei NATO a constituit rezultatul 
adaptării Alianţei la un mediu de securitate 
în care geografia ameninţărilor şi a secu-
rităţii este variabilă şi nu statică, şi se află 
preponderent în afara spaţiului tradiţional 
recunoscut Euro-Atlantic. Şi chiar dacă 
în momentele cu adevărat importante re-
adaptarea strategiei a însemnat de fapt 
reinventarea NATO, filozofia de bază a 
Alianţei a rămas întotdeauna aceeaşi aşa 
cum unul dintre cei mai cunoscuţi experţi 

ai German Marshall Fund, Ronald Asmus, 
arăta: NATO este despre apărarea comu-
nă a valorilor, intereselor, şi a teritoriului 
nostru împotriva oricăror ameninţări care 
ar putea apărea. Dacă ameninţările se 
schimbă, trebuie să ne modificăm şi noi 
modul în care ne apărăm.

Şi astfel, după mai bine de şase de-
cenii de existenţă NATO nu este doar un 
bătrân veteran cu un trecut glorios ci e un 
veteran, cu foarte multă experienţă, este o 
organizaţie vie, în plin proces de reînnoire 
pentru a răspunde provocărilor secolului 
XXI, aşa cum secretarul general al NATO, 
Anders Fogh Rasmussen arăta într-un in-
terviu acordat pe timpul vizitei efectuate 
anul acesta în ţara noastră. Operaţiunea 
NATO din Afganistan, sistemul de apărare 
antirachetă, noul concept strategic al Ali-
anţei sunt temele principale care ne arată 
că Alianţa se afl ă din nou într-un moment 
important al istoriei sale când trebuie să 
se reinventeze pentru a-şi păstra rele-
vanţa pe piaţa securităţii şi să devină o 
organizaţie chiar mai puternică şi mai de 
succes decât a fost în secolul trecut.

Aşadar, pentru a răspunde provocă-
rilor la adresa securităţii euroatlantice la 
începutul secolului XXI, a venit din nou 
momentul ca doctrina strategică a Alianţei 
Nord-Atlantice să fie reanalizată şi reorien-
tată cel puţin pentru următorii zece ani. În 
acest context, la Summitul de la Lisabona, 
desfăşurat în zilele de 20 şi 21 noiembrie 
2010, NATO a adoptat noul său concept 
strategic, „Angajament activ, apărare mo-
dernă", care va ghida acţiunile Alianţei în 
următorii 10 ani. Ultimul Concept Strategic 
fusese adoptat în 1999, iar asta se întâm-
pla înainte de 9/11, înainte de o mare parte 
a extinderii NATO, de războiul din Afganis-
tan, şi mai multe tensiuni trans-atlantice ce 
au însoţit aceste evenimente.

Documentul de 11 pagini adoptat la 
Lisabona redefineşte rolul NATO de for-
ţă creatoare internaţională gata de a în-
frunta cele mai noi provocări şi amenin-

ţări la adresa securităţii globale, şi arată 
că drumul pentru a atinge acest obiectiv 
este conduţionat de îndeplinirea eficientă 
a două dintre sarcinile strategice actuale: 
misiunea din Afganistan şi revitalizarea 
relaţiei cu Rusia.

Conceptul confirmă angajamentul 
fondator al statelor membre de a se apăra 
reciproc împotriva unui atac, inclusiv 
în cazul noilor ameninţări şi de a crea 
condiţiile pentru o lume fără arme nucleare, 
deşi NATO va rămâne o alianţă nucleară 
atât timp cât vor exista arme nucleare în 
lume. În acelaşi timp Alianţa îşi defineşte 
capacitatea de apărare împotriva unui atac 
cu rachete drept unul dintre elementele 
centrale ale apărării sale. În acest domeniu, 
Alianţa va căuta activ cooperarea cu Rusia, 
cooperare ce rămâne de o importanţă 
strategică, dar şi alţi parteneri euroatlantici, 
în special cu Uniunea Europeană. NATO îşi 
ia angajamentul să prevină şi să gestioneze 
crize susceptibile să degenereze în 
conflicte şi să contribuie la stabilizarea 
situaţiilor postconflict sau să ajute la 
reconstrucţie. Alianţa va crea, pe baza 
învăţămintelor de până acum, o structură 
civilă de gestionare a crizelor adecvată, dar 
modestă, pentru a interacţiona mai eficient 
cu partenerii civili. Terorismul, atacurile 
informatice şi securitatea energetică apar 
printre sarcinile noi ale NATO.

Aşadar, liderii NATO se declară ho-
tărâţi să continue modernizarea Alianţei, 
pentru a putea face faţă provocărilor de 
securitate din secolul al XXI-lea şi să îi 
menţină eficienţa, ca alianţa politico-mili-
tară care a avut cel mai mult succes în 
lume.

Fără îndoială, relaţia cu Rusia şi scutul 
antirachetă reprezintă punctele cele mai 
sensibile de pe ordinea de zi a summitului 
dar nu trebuie să trecem cu vederea ca 
neimportantă decizia anunţată de liderii 
Alianţei de a retrage treptat trupele ISAF 
din Afganistan până la finele anului 2014. 

Anunţarea unei cronologii a retragerii 
din Afganistan, chiar dacă este de per-
spectivă pentru câţiva ani în viitor, va ajuta 
liderii europeni, în special pe cei aflaţi sub 
presiune politică, să explice cât timp ţări-
le lor vor mai menţine forţele angajate în 
Afganistan. Decizia că operaţiunile militare 
ale NATO se vor încheia în 2014, cu ex-
cepţia celor pentru pregătirea noii armate 
afgane, ridică desigur semne de întrebare 
referitoare la ce se va întâmpla în viitorul 
apropiat, ce vor mai fi dispuşi aliaţii să mai 
facă din punct de vedere militar în epoca de 
după Afganistan. Cu toate că, ţările NATO 
vor mai avea în continuare timp pentru a 
decide ceea ce se va întâmpla cu viitorul 
militar al Alianţei se pare că bazele acestei 
decizii s-au pus încă de pe acum. Deşi un 
nou concept strategic al NATO a fos adop-
tat pentru următorii 10 ani, probabil că încă 
multe decizii referitoare la viitorul militar al 
Alianţei depind în continuare de retragerea 
din Afganistan.

Foto: www.nato.int

Summit-ul NATO de la Lisabona.

  Exerciţiu comun la aerodromul TuzlaExerciţiu comun la aerodromul Tuzla

Vineri, 12 noiembrie, s-a desfăşurat un exerciţiu de 
intervenţie la o catastrofă aviatică, activitate care a avut loc 
la aerodromul Tuzla. Conform scenariului acestui exerciţiu, 
organizat de personalul Regional Air Services Tuzla, un 
elicopter cu o defecţiune la motor aterizează de urgenţă, 
moment în care acesta ia foc. Conform normelor tehnice 
de colaborare la operaţiunile de intervenţie şi salvare a fost 
declanşat algoritmul specific de acţiune la o asemenea 
situaţie. După cum am aflat de la locotenent-comandorul (r) 
Alexandru Ionescu, actualmente director operaţiuni de zbor 
la Regional Air Services, scopul acestui antrenament a fost 
acela de a pregăti personalul tânăr pentru operaţiuni de 
intervenţie şi salvare desfăşurate în comun cu structuri din 
cadrul Forţelor Navale, al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă şi al Serviciului de Ambulanţă. O altă prioritate a fost verificarea planului de acţiune şi al cooperării între aceste structuri. 
Militarii Grupului de Elicoptere de la Tuzla desfăşoară periodic acest gen de antrenamente, fapt demonstrat şi pe parcursul 
acestui exerciţiu prin modul profesionist în care au intervenit. (C.O.)

InstrucţieInstrucţie

Cooperare fructuoasă între Forţele Navale şi ISUCooperare fructuoasă între Forţele Navale şi ISU

Intervenţie în Portul Militar ConstanţaIntervenţie în Portul Militar Constanţa

Marţi, 24 noiembrie, a avut loc un exerciţiu comun de 
intervenţie în caz de calamitate în dana militară a Portului 
Constanţa. Acest antrenament a fost organizat de Flotila 
de Fregate în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă şi Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi 
Descarcerare. Inedit la această activitate a fost scenariul 
acestui exerciţiu care a impus accesul personalului din cadrul 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă la bordul unei nave 
militare pentru a putea interveni la stingerea incendiului şi 
la evacuarea răniţilor. „Catastrofa” imaginată s-a declanşat 
odată cu aprinderea unei pete de petrol descoperită în 
zona babord a navei Grigore Antipa. Odată cu declanşarea 
alarmei de vitalitate s-a trecut la neutralizarea petei de petrol 
cu substanţe specifice, întinderea barajului ce împiedică 
răspândirea petei de petrol, precum şi intervenţia pompierilor. Colaborarea între structurile participante a dat organizatorilor 
încredere într-o bună acţiune comună în situaţii reale,  continuarea acestui gen de activităţi fiind binevenită. (C.O.)

În baza Planului de cooperare pentru intervenţia la dezastre în garnizoana Constanţa, în luna noiembrie s-au 
executat două antrenamente comune ale flotilei de Fregate cu ISU. N-au fost nici primele, nici ultimele exerciţii de 
acest gen pe care cele două structuri le-au executat sau le vor executa, pentru antrenamentul în intervenţia la dife-
rite situaţii ce pot apărea – accidente, poluări etc.

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Foto: Ştefan Ciocan

Întâlnirea grupului de lucru BLACKSEAFORÎntâlnirea grupului de lucru BLACKSEAFOR 

În zilele de 24 şi 25 noiembrie a avut loc la Căminul Militar 
Constanţa, sala Elite, întâlnirea grupului de lucru BLACKSEAFOR. 
Activitatea a fost condusă de comandorul Constantin Ciorobea, 
comandantul grupării. La reuniune au participat reprezentanţi ai 
celor 6 state semnatare ale protocolului de colaborare, chiar dacă 
reprezentantul Rusiei a ajuns  în a doua zi de lucrări. Principalul 
obiectiv al activităţii a constat în analiza misiunilor desfăşurate pe 
parcursul activării din luna august a grupării, precum şi planificarea 
următoarelor acţiuni comune din aprilie 2011. De asemenea, au avut 
loc şi discuţii referitoare la o activitate importantă pe care marina turcă 
doreşte să o desfăşoare la Istanbul în perioada 7-8 aprilie 2011 şi 
anume marcarea a 10 ani de la înfiinţarea grupării BLACKSEAFOR. 
Însă până atunci vor mai avea loc consultări între parteneri cu scopul 
armonizării relaţiilor şi procedurilor de lucru. (C.O.)
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La începutul lunii noiembrie, în 
perioada 1-5 noiembrie, s-a desfăşurat 
exerciţiul de nivel strategic "DACIA 
2010" care s-a finalizat cu exerciţii tactice 
cu trageri de luptă executate simultan 
în poligoanele Cincu şi Babadag. 
Activitatea a fost planificată şi condusă 
de Statul Major General în conformitate 
cu standardele şi procedurile NATO şi 
a avut ca obiectiv principal antrenarea 
simultană a structurilor de conducere 
operaţională de nivel strategic, operativ 
şi tactic în planificarea şi desfăşurarea 
de acţiuni militare întrunite. Exerciţiile 
planificate s-au bazat pe scenariul fictiv 
al unei campanii care include acţiuni 
militare cu întrebuinţarea forţelor într-o 
operaţie întrunită de apărare pe teritoriul 
României. La exerciţiu au participat 
aproximativ 2.700 de militari din toate 
cele trei categorii de forţe ale armatei şi 
peste 200 de mijloace tehnice. Acestea 
ar fi informaţiile generale despre 
exerciţiul în sine. Cum s-a desfăşurat 
DACIA 10 în Dobrogea şi cum s-a văzut 
el din poligonul Babadag adică din 
zona noastră de responsabilitate puteţi 
afla din rândurile următoare. Chiar dacă 
prin “fişa postului” noi acoperim mai 
ales activităţile din Forţele Navale, este 
evident că reflectăm imaginea Armatei 
Române în întregul ei astfel că articole 
cum este cel de faţă îşi au rostul lor.

Ce forţe (mai) avem în Dobrogea?

Considerăm util aşadar să începem 
prin a prezenta cititorilor noştri unităţile din 
Forţele Terestre din Dobrogea, mai ales 

„Manevrele de toamnă” din Dobrogea

EXERCIŢIUL DACIA 2010EXERCIŢIUL DACIA 2010
Un exerciţiu de tip joint desfăşurat şi în poligonul Babadag unde alături de Un exerciţiu de tip joint desfăşurat şi în poligonul Babadag unde alături de 

Forţele Terestre şi Forţele Aeriene a acţionat şi Batalionul de Infanterie MarinăForţele Terestre şi Forţele Aeriene a acţionat şi Batalionul de Infanterie Marină

Text şi foto: Bogdan DINU că informaţia vine după o perioadă în care 
majoritatea structurilor au fost desfiinţate, 
restructurate sau resubordonate. Reve-
nirea în forţă s-a produs cu un an în 
urmă atunci când la 1 octombrie 2009 a 
fost constituită, în garnizoana Constanţa, 
Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti“; prin 
transformarea comandamentului Bri-
găzii 1 Logistică „Prahova” şi dislocarea 
acestuia din garnizoana Ploieşti, precum 
şi prin preluarea în subordine a unităţilor 
fostei Brigăzi 34 Infanterie dislocate în 
Dobrogea. Din 18 mai 2010 Bri gada 9 
Mecanizată „Mărăşeşti” este în subordinea 
Comandamentului Diviziei 2 Infanterie 
„Getica”. Brigada are în compunere 
Batalionul 341 Infanterie „Constanţa” de 
la Topraisar, Batalionul 911 Infanterie de 
la Medgidia (înfiinţat la 1 decembrie 2009), 
Batalionul 345 Artilerie „Tomis”, tot de la 
Medgidia, Batalionul 912 Tancuri (înfiinţat 
anul trecut, nu a participat la DACIA 10 
dar care urma să vină şi el în poligonul 
Babadag începând cu 15 noiembrie pentru 

a demonstra gradul de operaţionalizare 
şi de constituire atins, desigur tot cu 
trageri de luptă) şi Batalionul 348 Apărare 
Antiaeriană „Dobrogea”, ambele de la 
Murfatlar, Batalionul 168 sprijin Logistic 
din Constanţa precum şi Comandamentul 
brigăzii cu unităţile subordonate (Cp. Cc., 
Cp. Com. Inf., Cp. Ge., Cp. Ap. CBRN şi 
o Cp. Sprijin). Aşadar o toamnă a primelor 
aniversări pentru brigadă şi unele din 
unităţile sale.

O anvergură 
(aproape) fără precedent

Revenind la DACIA 10 din poligonul 
Babadag, să mai precizăm că a fost un 
exerciţiu destinat instruirii comandamen-
telor de nivel operativ şi tactic, prin veri-
ficarea viabilităţii concepţiei de comandă 
şi control, perfecţionarea procesului de 
planificare a operaţiilor, concomitent cu 
testarea funcţionării sistemului de co-
mandă-control până la nivel tactic şi vali-
darea deciziei comandanţilor prin execu-
tarea unor misiuni specifice în poligon. A 
fost o dislocare aproape fără precedent 
a unităţilor Forţelor Terestre din Arma-
ta României, după cum ne preciza co-
lonelul Adrian Soci, şeful de stat major 
al Brigăzii 9 Mecanizate: „Anvergura 
exerciţiului este una fără precedent.  
DACIA 10 îşi propune, printre altele, şi 
să valideze noua concepţie de coman-
dă-control a structurilor de forţe din Ar-
mata României, să valideze manualul 
de planificare operaţională care este în 

fază de proiect, urmând ca după acest 
exerciţiu şi după culegerea lecţiilor învă-
ţate să fie omologat şi introdus ca manual 
de reglementare a planificării operaţiilor 
în Armata României”. La Babadag au 
acţionat peste 100 de mijloace tehnice 
şi aproximativ 500 de militari din  Briga-
da 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, respectiv 
Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”, 
Batalionul 911 Infanterie, Batalionul 345 
Artilerie „Tomis” şi subunităţile coman-
damentului (compania geniu, cercetare, 
apărare NBC şi compania sprijin). Dar fi-
ind un exerciţiu de tip joint au acţionat şi 
unităţi din Forţele Aeriene, Bata lionul 60 
Paraşutişti „Băneasa-Otopeni” şi din For-
ţele Navale, respectiv Batalionul 307 In-
fanterie Marină din Babadag. Pe scurt, 
DACIA 10 a fost un exerciţiu de coman-
dament, cu comunicaţii şi informatică în 
teren, de nivel strategic, combinat cu exe-
cutarea de trageri în poligon la nivel tactic, 
în baza unui scenariu semi-fictiv, adecvat 
îndeplinirii obiectivelor de instruire a par-
ticipanţilor. În cadrul exerciţiului s-a exe-
cutat şi evaluarea structurilor recent con-
stituite, este vorba de comandamentul 
Brigăzii 9 şi Batalionul 911 Infanterie.

Trageri şi calibre

Cu toate că, în opinia noastră, în 
centrul atenţiei a fost poligonul de la 
Cincu unde a fost prezent şi ministrul 

apărării naţionale, trebuie să precizăm 
că pe data de 1 noiembrie în poligonul 
de la Babadag s-a aflat şi amiralul dr. 
Gheorghe Marin, şeful Statului Major 
General care a participat la briefingul de 
prezentare a exerciţiului, unde a purtat 
discuţii directe cu toţi cei implicaţi, după 
care a vizitat punctele de comandă şi 
celelalte locaţii din teren. Timp de trei 
zile poligonul a răsunat de zgomotul mo-
toarelor maşinilor de luptă şi mai ales al 
tragerilor reale. Nu dorim să vă plictisim 
cu desfăşurătorul detaliat al acţiunilor 
din scenariu. Să spunem doar că printre 
mijloacele tehnice s-au aflat transportoa-
rele amfibii blindate de toate categoriile, 
maşina de luptă a infanteriei MLI M84 
Jderul (o premieră în poligonul Baba-
dag, Batalionul 911 fiind singura unitate 
din Dobrogea care le are în dotare) in-
clusiv în varianta de recuperare tehnică 
şi evacuare medicală sau TAB-urile cu 
instalaţii de rachete antitanc dirijate. Şi 
pentru că am ajuns la artilerie, să menţi-
onăm şi varietatea calibrelor folosite, de 
la cele de infanterie, la AG 9, aruncăto-
rele de 82 şi 120 de mm, tunuri antitanc 
de 100 mm până la tunul-obuzier de 152 
de mm, cel mai mare calibru din dota-
rea Armatei Române. De altfel artileriştii 
şi-au respectat blazonul şi parcă au do-
rit să „sărbătorească” în avans prin tra-
geri cât mai precise Ziua Artileriei din 

10 noiembrie. Au fost felicitaţi imedi-
at după exerciţiu şi de generalul maior 
Valentin Petre, şeful Direcţiei Logistice 
din Statul Major General.

Concluzii la DVDay

Pe data de 3 noiembrie a avut loc Ziua 
Distinşilor Vizitatori. Gazdă a fost gene-
ralul de brigadă dr.Vasile Hermeneanu, 
comandantul Brigăzii 9 Mecanizate “Mă-
răşeşti” iar printre numeroşii invitaţi s-au 
numărat generalul-maior Valentin Petre, 
şeful Direcţiei Logistice din Statul Major 
General, generalul de brigadă dr. Mihai 
Tofan, locţiitorul comandantului Diviziei 2 
„Getica” din compunerea căreia face 
parte Brigada 9 (ambii prezenţi pe toată 
durata exerciţiului în poligon), contra-
amiralul de flotilă dr.Alexandru Mârşu, 
comandantul Flotei dar şi viceamiralul 
(rtg.) Constantin Iordache sau generalul 
maior (rtg.) Constantin Zeca.

Chiar după încheierea exerciţiului, 
în poligon, unităţile s-au aliniat şi au dat 
onorul, militarii fiind felicitaţi personal de 
către comandanţii şi generalii prezenţi. A 
fost şi momentul formulării concluziilor, 
a doua zi unităţile urmând să defluias-
că spre locurile de staţionare perma-
nentă. „Daţi-mi voie să cred că acest 
exerciţiu a fost o provocare pentru noi – 
ne-a declarat colonelul Vasile Vreme, 

Trageri cu instalaţiile de rachete antitanc dirijate 
ale Batalionului 345 Artilerie “Tomis” în poligonul Babadag.

 Militarii şi drapelul Batalionului 341 Infanterie “Rechinii albi” de la Topraisar.

1 noiembrie în poligonul Babadag. Vizita amiralului dr. Gheorghe Marin, şeful Statului Major General 
(centru). De la stânga la dreapta: colonelul Adrian Soci, şeful de stat major al Brigăzii 9 Mecanizate 

“Mărăşeşti”, generalul de brigadă dr. Vasile Hermeneanu, comandantul brigăzii, generalul maior 
Valentin Petre, şeful Direcţiei Logistice din SMG, generalul de brigadă dr. Mihai Tofan, locţiitorul 
comandantului Diviziei 2 “Getica”, colonelul Vasile Vreme, locţiitorul comandantului Brigăzii 9.

Trageri de artilerie cu tunul antitanc calibrul 100 mm.  În tranşeele poligonului în aşteptarea ofensivei “inamicului”.
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locţiitorul comandantului Brigăzii 9 Me-
canizate „Mărăşeşti”. Exerciţiul a decurs 
în condiţii foarte bune, a fost şi o evalua-
re pentru brigada noastră şi unităţile din 
compunere. Este vorba de Batalionul 911 
Infanterie şi Batalionul 912 Tancuri, nou 
înfiinţate. Ele au dovedit că într-adevăr 
sunt în măsură să-şi îndeplinească mi-
siunile pentru care au fost înfiinţate. Cât 
despre nominalizări, cred că pot doar să 
nominalizez Brigada 9 în ansamblul ei şi 
să aduc mulţumiri militarilor din brigadă 

pentru că am trecut prin perioade deo-
sebit de grele, am dovedit că suntem mi-
litari profesionişti, am ajuns acolo unde 
trebuia să ajungem şi am dovedit celor 
care şi-au pus încrederea în noi că sun-
tem demni de ceea ce dânşii au gândit 
şi am ajuns pe aliniamentul pe care tre-
buia şi aceasta este o bucurie pentru în-
treg efectivul Brigăzii 9 Mecanizate. Anul 
acesta am mai avut câteva exerciţii pre-
mergătoare, de comandament, care s-au 

desfăşurat pe hartă, însă acum am avut 
ocazia să vedem şi felul în care se des-
făşoară trupa şi tehnica în teren şi a fost 
o încununare a tuturor eforturilor pe care 
le-am desfăşurat în partea anterioară.”

Infanterie şi infanterişti marini

Şi după cum a fost un exerciţiu 
integrat de tip joint să vedem care sunt 
părerile participanţilor despre această 
colaborare. Locotenent-colonelul Daniel 

Frumosu, comandantul Batalionului 
307 Infanterie Marină ne declara: „O 
colaborare foarte bună, în principal pentru 
că este prima oară când pot spune că 
am făcut un joint între unităţile Forţelor 
Navale şi unităţile terestre aparţinând 
Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti” 
înfiinţate anul trecut, o colaborare în 
care am testat inclusiv noul sistem de 
comandă şi control pus în aplicare în 
acest an”. Colonelul Adrian Soci, şef 

de stat major la Brigada 9 Mecanizată 
puncta: „Suntem deosebiţi de onoraţi de 
participarea Batalionului 307 Infanterie 
Marină la această activitate, am 
observat că şi ei sunt foarte încântaţi de 
colaborarea cu Brigada 9 şi sperăm ca în 
activităţile viitoare să avem posibilitatea 
să reluăm acest parteneriat, să-l 
dezvoltăm şi să-l aducem la noi nivele 
de abordare.” iar colonelul Vasile Vreme, 
locţiitorul comandantului Brigăzii 9 
Mecanizate „Mărăşeşti” concluziona: 
„Având în vedere că ne aflăm în zona de 
sud-est este firesc şi normal să lucrăm 
integrat. Am lucrat foarte bine cu colegii 
noştri de la marină, ne şi cunoaştem 
foarte bine, ne-am sprijinit tot timpul în 
diferite situaţii, la fel cu aviaţia, şi este 
firesc şi normal ca astfel de activităţi să 
se desfăşoare joint”.

BIM-ul la DACIA 10. 
Sub semnul unei duble 

aniversări

Batalionul 307 Infanterie Marină 
a reprezentat Forţele Navale la acest 
exerciţiu. De ce şi infanteriştii marini? 
„Batalionul a avut un rol foarte bine 
definit fiind sub control tactic subordonat 
Brigăzii 9 Mecanizate iar pentru a 
definitiva şi termina acest an de instrucţie 
batalionul a acţionat ca desant maritim 
în cadrul brigăzii pentru a nimici forţele 
debarcate ale inamicului debarcate 
pe litoral.” ne-a declarat locotenent-

colonelul Daniel Frumosu, comandantul 
unităţii. Batalionul a participat cu o 
companie de infanterie marină, un pluton 
de infanterie marină asalt pe TAB şi o 
grupă EOD. În cifre aceasta înseamnă 
100 de infanterişti marini, 7 camioane, 
9 ambarcaţiuni uşoare de asalt de tip 
Zodiac, ambulanţe, alte mijloace de 
sprijin, armament de infanterie, mitraliere, 
armamentul de pe TAB-uri. Care a fost 
misiunea fiecărei subunităţi am aflat de 
la maiorul Marius Gheorghescu, şeful 
operaţiilor şi instrucţiei de la Batalionul 
de Infanterie Marină: „Compania de 
infanterie marină a marcat acţiunile 
inamicului în prima fază, un asalt amfibiu 
în zona lagunară, iar în faza a doua a 
exerciţiului am marcat o operaţie de 
contradebarcare în sprijinul operaţiilor 
antidesant maritim, Cu grupa EOD am 
marcat atât focul artileriei inamicului cât 
şi al artileriei proprii iar cu plutonul de 
infanterie marină asalt pe TAB am marcat 
acţiunile detaşamentului înaintat din fâşia 

de asigurare a Brigăzii 9 Mecanizate.”  
La doar o zi după încheierea exerciţiului 
DACIA 10 infanteriştii marini erau din 
nou în poligonul Babadag pentru o 
ultimă şedinţă de tragere din anul de 
instrucţie. Şi cum în 2010 s-au marcat 
70 de ani de la înfiinţarea armei iar la 
sfârşitul lunii noiembrie 39 de ani de la 
reînfiinţare le urăm şi noi „La mulţi ani” 
celor care au drept deviză „Semper 
Praesens”, urări regăsite şi în mesajele 
adresate subordonaţilor de către 
comandant, locotenent-colonelul Daniel 
Frumosu: „Să nu dezarmeze, să-şi 
vadă de treabă şi cum spun marinarii, 
Vânt bun din pupa!” sau ale maiorului 
Marius Gheorghescu: „Le doresc mai 
întâi de toate sănătate şi multe succese 
în acţiunile următoare şi să fie, dacă se 
poate, peste nivelul prezent, mă refer la 
performanţa lor în exerciţiile şi operaţiile 
multinaţionale în teatrele de operaţii. 
Sperăm să mai plecăm şi în anii următori. 
Semper praesens“.

În perioada 13 – 20 noiembrie, a 
avut loc în Malta exerciţiul „Eurasia 
Partnership Capstone 2010”. La exerciţiu 
au participat peste 100 de militari din 
USA, Malta, Ucraina, Bulgaria, Grecia, 
Azerbaidjan, Georgia şi 13 militari din 
cadrul Forţelor Navale Române. Exerciţiul 
a cuprins seminarii şi ateliere de lucru pe 
următoarele teme: Căutare şi salvare 
pe mare, Boarding, Protecţia mediului, 
Leadership, precum şi activităţi de team 
building sau de ajutorare persoane 
defavorizate – Activităţi de modernizare a 
unui centru pentru refugiaţi şi a unui Centru 
pentru persoane cu handicap. Obiectivul 

„Întotdeauna 
am căutat să le insuflu 

subordonaţilor mei 
mentalitatea 

de învingători.”
Două întrebări pentru gene-

ralul de brigadă dr. Vasile Her-
meneanu, comandantul Brigă-
zii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”

Cum apreciaţi rezultatele bri-
găzii dumneavoastră la exerciţiul 
DACIA 10?

Pot spune că Brigada 9 Meca-
nizată şi-a îndeplinit misiunea. Am 
satisfacţia obţinerii acestui rezul-
tat în urma unor eforturi deosebite 
desfăşurate de întreg personalul 
comandamentului brigăzii cât şi al 
unităţilor subordonate în decursul 
unui an de zile de la înfiinţare. Vă 
reamintesc că brigada s-a înfiinţat la 
1 octombrie 2009 în baza hotărârii 
Consiliului Suprem de Apărare S-47 
şi iată că după un an de zile, în urma 
eforturilor de pregătire, brigada a 
dat azi examenul final în urma că-
ruia se evaluează de către comisiile 
Statului Major al Forţelor Terestre şi 
Diviziei 2 Infanterie nivelul de ope-
raţionalizare atins. Eu personal sunt 
mulţumit de felul în care au acţionat 
subordonaţii mei, au demonstrat că 
au o experienţă deosebită căpătată 
atât pe timpul exerciţiilor desfăşu-
rate în ţară cât mai ales pe timpul 
exerciţiilor şi misiunilor desfăşurate 
în teatrele de operaţii din afara teri-
toriului României.

Aveţi un mesaj pentru subor-
donaţii dumneavoastră?

Întotdeauna am căutat să le in-
suflu subordonaţilor mei mentalita-
tea de învingători şi nu întâmplător 
deviza noastră, a brigăzii, este „În 
spiritul victoriei”. Văd că subordona-
ţii mei au înţeles acest mesaj şi vom 
continua pe această linie pentru ca 
brigada, chiar dacă este una dintre 
cele mai noi structuri ale Armatei 
Române să ajungă în cel mai scurt 
timp la nivelul celorlalte mari unităţi 
şi unităţi.

EURASIA PARTNERSHIP CAPSTONE 2010
exerciţiului a fost creşterea nivelului 
de pregătire a militarilor participanţi, 
dezvoltarea încrederii şi a cooperării 
între militarii ţărilor participante în scopul 
promovării securităţii maritime în zonă. 
Activităţile de instruire s-au desfăşurat 
în cadrul Centrului pentru Siguranţă 
şi Securitate Maritimă din Malta şi a 
Divizionului de Nave al Armatei Malteze, 
sub conducerea instructorilor americani 
din cadrul Flotei a 6 - a pentru Europa 
şi Africa , maltezi din cadrul echipelor 
de boarding şi greci din cadrul centrului 
NMTIOC de la Souda Bay. La activităţi 
au participat Comandantul Flotei a 6-a 
a Forţelor Navale ale USA viceamiralul 
Harry B. Harris Jr. şi Comandantul 
Forţelor Armate Malteze generalul de 
brigadă Martin G. Xuereb. 

Căpitan Ion Claudiu VIŞAN 
ORP Batalionul 307 Infanterie Marină

Maşinile de luptă ale infanteriei MLI M84 Jderul aparţinând Batalionului 911 Infanterie, 
 evaluat în cadrul exerciţiului.

Ziua Distinşilor Vizitatori la exerciţiul DACIA 10 din poligonul Babadag. De la dreapta la stânga: 
comandorul dr. Corneliu Bocai, şeful Instrucţiei şi Doctrinei la SMFN, generalul maior Valentin 

Petre, generalul de brigadă dr. Vasile Hermeneanu,  generalul de brigadă dr. Mihai Tofan, 
generalul maior (r) Constantin Zeca, viceamiralul (r) Constantin Iordache, contraamiralul 

de flotilă dr. Alexandru Mârşu, comandantul Flotei.

Generalul de brigadă dr. Vasile Hermeneanu, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate “Mărăşeşti” 
îi felicită pe subordonaţi la terminarea exerciţiului.

Locotenent-colonelul Daniel Frumosu, comandantul Batalionului 
307 Infanterie Marină (stânga) şi maiorul Marius Gheorghescu.
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PsihologiePsihologie
navalănavală

Rolul psihologului de unitate

Aşa după cum bine ştim, domeniul de activitate al psiholo-
gului de unitate este reprezentat de cunoaşterea şi asistenţa 
psihologică. Scopul fundamental al acestei activităţi constă în 
„monitorizarea, menţinerea unui potenţial ridicat de eficienţă 
individuală a resursei umane, asigurarea asistenţei psihologice 
cu caracter preventiv/ameliorativ, în vederea facilitării îndeplinirii 
obiectivelor, misiunilor, sarcinilor şi cerinţelor specifice activităţii 
în mediul militar”.

Principalele activităţi desfăşurate de psihologul de unitate 
sunt: cunoaşterea longitudinală (într-un timp mai lung) a perso-
nalului; selecţionarea personalului destinat executării serviciului 
interior; recomandarea/nerecomandarea S.G.V.-ilor în vederea 
prelungirii contractului de muncă; recomandarea/nerecoman-
darea personalului pentru diferite tipuri de misiuni; identificarea 
personalului cu nevoi de asistenţă psihologică şi asigurarea 
acestor programe de asistenţă de suport, consiliere psihologică 
sau psihoterapie; întocmirea de „note de relaţie” către medicul 
specialist şi psihologul clinician pentru situaţii de boală, tulburare 
afectivă sau de adaptare şi înaintarea acestora în vederea con-
sultului de specialitate.

Din această perspectivă, considerăm că unul din aspectele 
semnificative în activitatea psihologului şi cu impact maximal 
asupra calităţii actului psihologic îl reprezintă relaţia stabilită 
între psiholog şi subiect (beneficiarul actului psihologic).

Relaţia psiholog-subiect

Relaţia dintre psiholog şi subiect reprezintă o preocupare 
permanentă a specialiştilor în domeniu, fiind subiectul al nu-
meroase studii şi cercetări. Relaţia diferă, funcţie de specificul 
actului psihologic (diagnoză, consiliere, terapie etc.) şi de teoria 
psihologică din perspectiva căreia este abordată (relaţie de tip 
directiv/nondirectiv etc.). 

Preocupările vis-a-vis de relaţia psiholog – subiect au luat 
amploare în urma numeroaselor studii ce au evidenţiat influenţa 
psihologului asupra manifestărilor subiectului, indiferent de acti-
vitatea desfăşurată – de evaluare, observare, până la activitatea 
de consiliere sau terapie. „Observatorul influenţează pe cel ob-
servat”, spunea De Shazer în 1985, iar influenţa consilierului sau 
terapeutului asupra subiectului şi rezultatelor actului psihologic 
este de necontestat – calitatea relaţiei terapeutice având o pon-
dere de 30% în succesul terapiei, în timp ce tehnicile şi metodele 
specifice ar influenţa doar în proporţie de 15%.

Considerăm că problematica relaţiei poate fi abordată atât 
din prisma rolului psihologului în sistemul militar cât şi din prisma 
motivaţiei şi angajamentului subiectului. 

Din metodologiile ce reglementează activitatea de cunoaş-
tere şi asistenţă psihologică, considerăm că se desprind două 
direcţii principale, anume: activitatea de „evaluare” pe care am 
ales să o numim aşa datorită existenţei unui aviz psihologic de 
„recomandat/nerecomandat” sau chiar de „apt/inapt”  în scopul: 
selecţionării personalului pentru serviciul interior, numirii perso-
nalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu risc crescut, avizării 
personalului militar şi civil pentru participarea la misiuni interna-
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ţionale cu durată mai mică de 30 de zile, trimiterii unor persoa-
ne în caz de necesitate, către instituţii de specialitate în vederea 
clarificării situaţiei medico-militare; activitatea de asistenţă psi-
hologică: totalitatea acţiunilor şi măsurilor acordate de către un 
specialist în vederea întăririi, fortificării sau însănătoşirii psihice a 
unei persoane cu astfel de nevoi. 

Fiecare dintre aceste direcţii de activitate imprimă un anumit 
specific relaţiei dintre psiholog şi subiect. Activitatea de „evalu-
are”, diagnoză sau selecţie prin scopul specific induce o relaţie 
asimetrică, inegală - de tip „evaluator/specialist -  subiect” supus 
procesului de evaluare, susceptibil a primi un aviz favorabil sau 
nefavorabil. 

În acest context apare problema manierei în care subiectul 
se angajează în această relaţie şi a intensităţii motivaţiei, impli-
caţiilor pe care avizul psihologic obţinut le are asupra vieţii su-
biectului. Este de aşteptat ca într-un proces de evaluare, ceea ce 
subiectul aduce în relaţie să fie „prezentarea de sine” definită de 
Serge Moscovici ca şi „comportament care vizează influenţarea 
manierei în care suntem văzuţi de către ceilalţi” şi „imaginea de 
sine” – ansamblul ideilor pe care un individ le are despre el însuşi, 
inclusiv despre rolul său (meserie, clasă socială etc.), despre tră-
săturile de caracter şi corpul său („Psihologia socială a relaţiilor 
cu celălalt”, S.Moscovici).

S-a demonstrat ştiinţific că unul dintre neajunsurile evaluă-
rilor efectuate prin modalităţi clasice (chestionare de persona-
litate, chestionare de atitudini etc.) îl reprezintă tocmai aceste 
aspecte – focalizarea exclusivă pe aspectele conştientizate ale 
psihicului („imaginea de sine a subiectului”) şi dezirabilitatea soci-
ală ce implică „prezentarea de sine” în acord cu anumite norme şi 
valori considerate juste de către subiect. 

În acest context ne punem problema creşterii eficienţei activi-
tăţii de evaluare pe de o parte prin valorificarea datelor obţinute 
din probele de tip proiectiv incluse în metodologiile de specialitate, 
din observarea directă a comportamentului subiectului (angajarea 
în sarcini specifice, manifestarea în grup, atitudinea în timpul eva-
luărilor, comportament nonverbal, discurs etc.) şi interviuri, iar pe 
de altă parte prin diminuarea fenomenului de „prezentare de sine” 
a subiectului. Acest din urmă aspect considerăm că este mai di-
ficil de realizat, dar în acelaşi timp poate fi considerat unul dintre 
scopurile activităţii psihologului de unitate şi reflectă chiar calita-
tea intervenţiei. Este ceea ce ar putea modifica chiar inegalitatea 

implicată de această relaţie evaluator – evaluat. Dacă subiectul 
se raportează la evaluare din perspectiva unui beneficiu repre-
zentat de avizul primit, se va accentua fenomenul „prezentării 
de sine”, dar în contextul în care subiectul devine conştient de 
beneficiul personal ce rezultă din participarea la acest proces de 
evaluare, indiferent de avizul obţinut, considerăm că implicarea 
sa în activitate va fi mai puternică. Vorbim practic de echitatea 
unei astfel de relaţii – a da şi a primi – subiectul se dezvăluie 
pe sine în procesul evaluării şi considerăm util ca rezultat al 
acestei evaluări să primească un feedback din partea psiholo-
gului – informare cu privire la profilul obţinut, cu accent asupra 
aspec telor pozitive ceea ce facilitează autocunoaşterea, con-
solidarea încrederii în forţele proprii şi modificarea atitudinii şi 
manie rei de raportare a subiectului la psihologul evaluator.

Pe de altă parte rolul psihologului de unitate constă şi în 
„identificarea personalului cu nevoi de asistenţă psihologică şi 
includerea acestuia, după caz, într-un program de asistenţă de 
suport, consiliere sau asistenţă prin psihoterapie”. Psihologul 
este cel care are iniţiativa şi ia decizia privind activitatea de asis-
tenţă psihologică, ceea ce ridică acelaşi tip de problemă – cum 
se raportează şi cum se angajează subiectul în activitatea de 
asistenţă. Vorbim în acest context tot de o relaţie asimetrică, de 
inegalitate, în care psihologul este expertul şi are o poziţie de 
autoritate faţă de subiect. 

O astfel de relaţie aduce în discuţie problema rezistenţei sau 
a conflictului manifestat de subiect în raport cu psihologul, sau 
cu actul psihologic. „Rezistenţa este un concept crucial în istoria 
psihoterapiei. Ea se referă la dificultăţile în general inconştiente 
şi mai mult sau mai puţin dificil de adus în câmpul conştiinţei 
pe care pacientul le manifestă în iniţierea procesului terapeutic 
şi atingerea scopurilor sale” (I. Dafinoiu). Rezistenţa şi conflictul 
sunt noţiuni intercorelate, astfel rezistenţa conduce la conflict, 
iar rezolvarea conflictului presupune depăşirea unor rezistenţe 
şi demararea schimbării pe una dintre direcţiile ce constituiau 
conflictul. În cadrul relaţiei dintre psiholog – subiect, relaţie de 
asistenţă, consiliere sau psihoterapie, pot apărea aşa cum preci-
zau Mugny şi Perez „conflicte de tip normativ şi identitar”.

Conflictul normativ poate fi declanşat de utilizarea de către 
terapeut a etichetelor nosologice psihiatrice, care accentuează 
asimetria relaţiei terapeut-client, făcând din primul exponentul 
majorităţii normale, iar din al doilea, elementul unei minorităţi de-
viante, anormale sau patologice. În faţa unui terapeut ce-l etiche-
tează ca având manifestări anormale sau patologice, pacientul 
are mai multe alternative: respinge eticheta nosologică şi con-
flictul va fi rezolvat prin negarea competenţei terapeutului, prin 
utilizarea unor „norme” proprii în scopul diferenţierii de categoria 
de persoane la care face trimitere eticheta nosologică. În acest 
caz eficienţa terapiei este nulă; acceptă eticheta nosologică - 
acest fapt poate să conducă fie la interiorizarea conflictului şi 
la prelucrări cognitive, având ca rezultat o influenţă manifestă şi 
latentă în sensul scopului terapeutic propus de terapeut, fie la un 
conformism manifest, la disimularea simptomului (alcoolicul care 
bea pe ascuns). În acest ultim caz conformismul poate introduce 
o „paralizie sociocognitivă”, conflictul normativ fiind rezolvat prin 
adoptarea comportamentului manifest” (I.Dafinoiu).

Cercetările realizate în domeniul psihoterapiei, ce au abordat 
subiectul eficienţei actului terapeutic şi a factorilor ce influenţea-
ză o schimbare durabilă, au evidenţiat că „schimbarea autentică 
este făcută în momentul în care pacientul recunoaşte că are o 
problemă” ( I.Dafinoiu).

Tocmai de aceea considerăm că este de dorit ca psihologul 
să evite astfel de etichete, să adopte o atitudine şi manieră de 
lucru specifică terapiilor strategice, orientată asupra resurselor şi 
soluţiilor. Psihologul este cel care trebuie să vină în întâmpina-
rea subiectului, să întâlnească subiectul pe teritoriul lui, să por-
nească în intervenţie de la aspectele sau „problemele” aduse în 
discuţie de către acesta, să identifice resursele subiectului şi să 
ghideze intervenţia în direcţia schimbărilor vizate. Considerăm 

că principalul „instrument” pe care psihologul îl are la îndemâ-
nă este limbajul – „ca terapeuţi/consilieri influenţăm puternic, în 
cursul interviului, imaginea pe care clienţii noştri şi-o formează 
despre situaţia şi problemele lor. Ceea ce ne interesează, ceea 
ce ignorăm, felul în care formulăm întrebările, faptul de a între-
rupe clientul sau de a rămâne tăcuţi, toate acestea influenţează 
imaginea pe care clientul şi-o construieşte despre situaţia sa” 
(I.Dafinoiu, J-L. Vargha).

Tocmai de aceea aducem în discuţie problematica… realităţii 
subiectului.

Realitatea subiectului

Subiectul aduce în actul psihologic propria realitate psihologi-
că, în fapt este vorba de maniera sa personală de abordare, inter-
pretare a evenimentelor, faptelor, relaţiilor din viaţa sa – „pentru a 
descrie realitatea psihologică utilizăm nume, cuvinte. Ori, există 
riscul de a confunda cuvintele cu lucrurile pe care le denumesc, 
imaginea pe care o avem despre ceva anume – cu acel ceva 
«real»” aşa cum spunea Korzybski, atrăgând atenţia aspra aces-
tui lucru prin celebrul dicton „numele nu este lucru; harta nu este 
teritoriu” (I.Dafinoiu).

O parte importantă a concepţiei privind viaţa sau experienţa 
subiectivă este considerarea acesteia prin analogie cu constru-
irea unei hărţi. Ne raportăm la lume în primul rând prin simţurile 
de care dispunem, acestea reprezentând modalitatea primordială 
prin care cunoaştem lumea în sens generic. Dincolo de simţuri, 
aducem în relaţie cu lumea seturile de construcţii subiective, idei, 
presupoziţii, amintiri, experienţa anterioară, moşteniri educaţio-
nale, sociale sau familiale şi nu în ultimul rând, fiziologia orga-
nismului. Acestea reprezintă tot atâtea filtre care mediază relaţia 
noastră cu lumea, imaginea noastră despre realitate, practic lu-
mea în care trăim fiind influenţată, filtrată prin simţuri, fiziologie şi 
experienţa anterioară. Rezultă că imaginea despre realitate nu 
se află în relaţie de identitate cu realitatea însăşi, la fel cum harta 
nu este teritoriul pe care-l reprezintă. Lumea în care trăieşte fie-
care este diferită în funcţie de filtrele pe care le foloseşte. Dispu-
nem de două mari categorii de filtre: acelea care ţin de fiziologia 
noastră sau de capacităţile funcţionale ale organelor de simţ şi 
acelea ce ţin de universul experienţial al fiecăruia, de moştenirea 
sa educaţională, familială, de principiile, valorile, cunoştinţele, 
introiecţiile sale, cu alte cuvinte de structura experienţei sale su-
biective. Consecinţa cea mai interesantă care derivă din această 
presupoziţie este aceea că schimbând filtrele pe care le folosim 
atunci când ne raportăm la realitate putem schimba practic lumea 
în care trăim. 

Prin urmare, intervenţia psihologică, pornind de la nivelul de 
interviu, până la consiliere/terapie are ca principal obiectiv mo-
dificări la nivelul „hărţii” sau construirea unei noi „hărţi” care să-i 
permită subiectului să descopere alternative sau soluţii.

Psiholog Magdalena VASILE, U.M. 02039
Psiholog Monica TUZLUCHI, U.M. 02052
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Un distins comandant de mare unitate 
le spunea subordonaţilor la trecerea în re-
zervă, că mai mult de jumătate din reuşita 
unei acţiuni militare o reprezintă imaginea. 
Imaginea, atât exterioară cât şi imaginea 
acţiunilor pe care aceştia le întreprind. Pe 
ce se baza?  Poate pe vasta sa experienţă 
de comandant de navă, de unitate de nave, 
de ofiţer care a încadrat funcţii la diferite 
comandamente, de ofiţer care a planificat 
exerciţii, care le-a executat sau care apoi 
le-a evaluat. Poate pe imaginea marinei re-
flectată prin prisma jurnaliştilor, participanţi 
la anumite evenimente. Sau poate pe ceea 
ce personalul Forţelor Navale ar trebui să 
reprezinte în orice situaţie.

Nu ne place uneori când ne vedem în 
fotografii sau inregistrări video în „imagini 
reale” pe care le ignorăm sau nu vrem să 
le acceptăm ca existente. Câţi dintre noi ne 
amintim însă să fim atenţi la imagine în fiecare moment? 
Câţi dintre noi ne amintim însă să fim mai atenţi la imagi-
nea noastră în momentele în care presa, chiar şi cea mi-
litară, participă la activităţile noastre? Câţi dintre cei care 
şi-au perfecţionat pregătirea prin cursuri în străinătate, 
sau care au încadrat funcţii în comandamente NATO, au 
reuşit să aducă o parte din rigoarea de acolo şi să se 
facă înţeleşi atunci când e vorba de schimbarea imaginii 
noastre sau de promovarea imaginii unităţii din care fa-
cem parte? 

La mijlocul lunii decembrie se împlinesc 20 de ani 
de când revista Marina Română promovează imaginea 
Forţelor Navale, aducând în atenţia factorilor de decizie 
politico-militari, a personalului din Forţele Navale dar şi a 
publicului larg, aspecte din viaţa şi activitatea oamenilor 
legaţi prin jurământ de destinele marinei militare. Ajunsă 
la maturitate, Marina Română doreşte să fie percepută 
ca un important vector de imagine al Forţelor Navale, o 
oglindă fidelă a realităţilor, fie că ne place, fie că nu. La 
imaginea reflectată de oglindă, contribuim şi trebuie să 
o îmbunătăţim, noi toţi, cei care ne-am legat destinul de 
Dunăre şi mare. 

De 14 ani, emisiunea de televiziune Scutul Dobrogei, 
aduce în atenţia constănţenilor şi de trei ani şi în atenţia 
publicului din întreaga ţară, aspecte din viaţa şi activita-
tea marinarilor militari, cu realizările, neîmplinirile şi fră-
mântările oamenilor legaţi de Dunăre şi mare.

Şi tot de 14 ani, emisiunea de radio Scutul Dobrogei, 
intră în casele ascultătorilor din judeţele Tulcea şi Con-
stanţa cu informaţii din Forţele Navale, aducând pe calea 
undelor, spiritul marinarilor dar şi rigoarea şi frumuseţea 
acestei categorii de forţe armate.

Prin fiecare din aceste produse mediatice, Grupul 
Mass-Media contribuie la promovarea imaginii Forţelor 
Navale, informarea factorilor de decizie din cadrul insti-

Marina Română a împlinit 20 de ani

Imaginea a ceea ce suntem

tuţiilor militare şi civile despre activităţile Forţelor Navale, 
informarea personalului pe timpul desfăşurării exerciţii-
lor sau altor activităţi speciale şi asigurarea materialelor 
media necesare pentru reprezentarea Forţelor Navale, 
dezvoltarea spiritului marinăresc şi a respectului faţă de 
tradiţiile Forţelor Navale, creşterea încrederii persona-
lului unităţii, a familiilor acestora, în instituţia militară, în 
acţiunile pe care acestea le desfăşoară, prin informarea 
corectă şi oportună a acestora, promovarea imaginii For-
ţelor Navale în cadrul absolvenţilor de liceu care doresc 
să urmeze o carieră în Forţele Navale.

În urmă cu 20 de ani, colectivul redacţiei revistei 
Marina Română, le adresa cititorilor invitaţia şi îndemnul 
să fie alături de marină, militară sau comercială, de mari-
na care intra în vieţile noastre şi prin intermediul revistei 
Marina Română. Conştienţi de faptul că fiecare din cei 
care fac parte din marea familie a Forţelor Navale con-
tribuie prin activitatea şi prestanţa sa la efortul de pro-
movare a imaginii Forţelor Navale, noi, personalul Grupu-
lui Mass-Media al Forţelor Navale, asemeni colectivului 
redacţional al revistei Marina Română de acum 20 de 
ani, de acum, vă (re)lansăm dumneavoastră, celor legaţi 
profesional de marină, celor care iubiţi marina, celor care 
îndrăgiţi croazierele pe Dunăre sau prin Delta Dunării şi 
uneori poate vedeţi marea într-un concediu, dar şi vouă, 
tinerilor, care vă gândiţi dacă merită sau nu să vă alegeţi 
o carieră în Forţele Navale, îndemnul de a sprijini Grupul 
Mass-Media al Forţelor Navale, Marina Română, şi efor-
turile pe care le face pentru promovarea imaginii Forţelor 
Navale Române.

Pentru că – de ce nu – Marina Română suntem, de 
fapt, noi toţi, cei pentru care Dunărea şi Marea cea mare, 
au reprezentat şi reprezintă încă idealuri, profesie, viaţă 
şi sacrificii, deopotrivă. 

Locotenent-comandor ing. Mihai EGOROV
Bogdan DINU

Pentru o publicaţie, un ziar sau 
o revistă, născută imediat după 
Revoluţie în peisajul efervescent 
al presei anilor 90 şi mai ales în 
presa militară postdecembristă, 
20 de ani de apariţie neîntreruptă 
reprezintă, cu certitudine şi fără nici 
o falsă modestie, o performanţă în 
sine. Privind retrospectiv încep să 
cred tot mai mult că meritul revistei 
Marina Română este acela că a 
rezistat în timp. Iar celor care se vor 
grăbi să spună că supravieţuirea nu 
reprezintă neapărat o calitate sau 
virtute fac precizarea că procesul a 
fost însoţit permanent şi de evoluţie. 
O evoluţie calitativă al cărei vârf a fost 
atins acum câţiva ani (şi nu vorbesc 
doar de tehnoredactarea modernă, 
calitatea fotografiilor, aspectul grafic 
sau calitatea hârtiei) când putea şi 
încă (mai) poate să concureze de la 
egal produsele similare din marile 
marine militare ale lumii cu resurse 
incomparabile. Şi credeţi-mă că ştiu 
ceea ce scriu acum şi aici. În ultimii 
aproape 15 ani am fost martor şi actor 
principal, ultimul din „vechea gardă” 
(dar nu şi membru fondator!) în viaţa 
revistei. Iar procesul amintit mai sus 
a fost şi unul al compromisurilor: al 
liniei editoriale, al calităţii textelor, 
al bugetelor... Iar dacă acesta a fost 
preţul, atunci el a fost plătit.

Dar, iată-ne la 20 de ani sau 
după 20 de ani, depinde cum privim 
lucrurile. Poate că vă aşteptaţi la un 
număr aniversar. Nu a fost să fie. 
Îmi amintesc că la 10 ani, 15 ani 
sau la numărul 100 am avut pagini 
consistente dedicate revistei şi 
oamenilor ei şi nu doar din orgoliu. 
Era singura dată când cititorii aflau 
cine se afla în spatele semnăturii, 
cine au fost şi cine sunt cei care „fac” 
revista. Şi nu e puţin lucru. Poate că 
e vorba şi de ghinion (2010 un an plin 
de aniversări care a epuizat bugetul), 
poate că e vorba de criza din presă în 
general şi din cea militară în special, 

DUPĂ 20 DE ANI...

Rânduri pe marginea 
unei aniversări anunţate

de alte lucruri la care nu vreau să mă 
gândesc şi cu atât mai puţin să le 
scriu. Cred că e mai bine să încerc 
o abordare plină de umor, aşa cum 
face umoristul Ananie Gagniuc (un 
fost redactor-şef al revistei, şi asta 
nu e o glumă), asta ca să nu fiu 
luat prea în serios. Aşadar nu mai 
enumerăm toţi redactorii şefi, că sunt 
deja prea mulţi şi bate la ochi, ca să 
nu mai zic că poate le dau idei unora. 
Nu îi mai amintesc pe toţi cei care au 
lucrat, o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă, la revistă. Dacă vor veni la 
aniversare ne vom bucura împreună, 
dacă nu... îi înţelegem, unii au plecat 
chiar supăraţi din redacţie. Despre 
tirajul revistei în vremuri de criză 
ce să mai spunem, a ajuns la trei 
cifre şi continuă să scadă. Noroc cu 
internetul, aşa trebuie să facem doar 
una şi o vede tot poporul online. Are 
chiar şi o parte bună, am scăpat de 

veşnicele probleme cu difuzarea! Cât 
despre impactul revistei la cititori, 
aici chiar că am rezolvat definitiv 
problema. Revista intră în gestiunea 
celor de la depozite (biblioteci) cu 
număr de intrare şi nu mai iese decât 
la casare. Gestionarul cu siguranţă nu 
o va împrumuta nimănui, nu de alta 
dar iese lipsă în gestiune. Şi la cât se 
citeşte în ziua de azi în biblioteci... 
Dar ce te faci cu oamenii care încep 
să plece, sastisiţi de tăieri de salarii 
sau mai ştiu eu ce (ultimul plecat, 
fără glumă, a fost Ştefan Ciocan, 
fotograful nostru, nu a rezistat decât 
doi ani, şi încă unul - sperăm noi să fie 
doar unul - se pregăteşte). Ce mare 
scofală ar spune unii, doi oameni 
din „echipaj” ... Aşa o fi, dar dacă la 
o fregată nu e decât 1% la noi este 
deja 25%! Bine măcar că am scăpat 
de responsabilităţi.  Acum bunul de 
tipar se dă pe Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti kilometrul 10,5. 

Presa noastrăPresa noastră
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La aniversări numai de bine sau cel 
puţin aşa ar trebui. Nu sunt un pesimist 
dar este evident că toate lucrurile 
bune sunt amintite la o aniversare iar 
cele mai puţin plăcute „băgate sub 
preş” sau dacă vreţi sub diplomele 
oferite invitaţilor pentru că, nu-i aşa, 
nu se face să strici bucuria omului. 
Festivismul, bată-l vina, de care nu 
mai scăpăm. Oricum, pentru a nu fi 
acuzat acum că stric eu bucuria cuiva 
redau în continuare câteva fragmente 
din articole mai vechi tipărite de-a 
lungul timpului în revistă, scrise de 
sus-semnatul sau alţii cu promisiunea 
că nu voi mai reveni decât atunci când 
problemele semnalate vor fi rezolvate. 
Şi chiar dacă vârsta de pensionare a 
fost urcată la 65 de ani, presupunând 
că voi ieşi la pensie de aici, am mari 
îndoieli că se vor rezolva vreodată. 
Lectură plăcută!

De exemplu iată ce aflăm despre 
noi, cu plăcere trebuie să recunosc 
- mai ales că e vorba de un articol 
care nu a fost cerut autorului - din 
editorialul „Revista din ziua de 
mâine”, semnat de dr.Ioan Deac de la 
Universitatea Naţională de Apărare, 
în numărul 4 (89) din 2003: „... revista 
Marina Română a atins formula unei 
maturităţi despre care se poate vorbi 
cu încredere... revista se remarcă 
printr-o concepţie şi o ţinută grafică 
ce fac din ea unul din cele mai izbutite 
produse de presă militară tipărită, 
dacă nu cumva chiar cel mai bun. ... 
fără să renunţe la vechea concepţie 
mediatică, dar adăugându-i notele 
înnoitoare ale unei elaborări şi 
machetări care rezistă la orice critică şi 
care se poate compara cu orice revistă 
de probitate de pe piaţă, echipa de 
redactori a reuşit să propună cititorilor 
o nouă imagine a presei militare 
şi a profesionalismului oamenilor 
care înţeleg să lucreze pentru presă 
dominaţi de pasiune ... De aceea, 
jurnaliştii Forţelor Navale (care nu sunt 
toţi marinari, deşi dimineaţa îi trezeşte 
o sirenă pe fiecare în parte!) merită cu 
atât mai mult admiraţia celor care le 
înţeleg şi le apreciază munca ...Mai 
ales că astfel, principala lor reuşită 
devine aceea de a fi demonstrat că 
atunci când activitatea de presă se 
face cu pasiune de către jurnalişti, 
când responsabilitatea editorilor 
este asumată cu înţelegere, când nu 
se inventează piedici finanţiste sau 

birocratice şi, mai ales, atunci când 
se gândeşte cu temeritate împotriva 
clişeelor, succesul nu aşteaptă 
să-şi dea mâna cu luminiţa de la 
capătul restructurării, putând să i-o ia 
înainte”. 

„...Revista este rezultatul unor 
eforturi – fizice şi intelectuale – 
susţinute prin care o mână de oameni 
au ştiut să-şi exprime respectul faţă 
de marină, faţă de cititori şi faţă de 
cuvântul tipărit ...Valurile succesive 
ale restructurării au făcut ca, în 
momentul de faţă (n.n. era anul 2004), 
enumerarea să fie mult mai scurtă, 
formată fiind din doar două persoane – 
sus-semnatul şi redactorul Bogdan 
Dinu. Cu precizarea că acum revista 
este unul din produsele mediatice ale 
Grupului Mass-Media, de asemenea o 
structură unicat în presă, în care şapte 
oameni sunt angajaţi în furnizarea 
a trei produse mediatice diferite – 
revistă, emisiune radio şi emisiune 
TV, asumându-şi, fiecare dintre ei, 
şi nenumărate sarcini administrative 
sau colaterale care trebuie suplinite”, 
scria şi Costel Susanu în articolul 
„Revista Marina Română numărul 
100”, numărul 3 (100) 2004. Unele 
lucruri însă nu se schimbă niciodată 
aşa cum se vede mai jos din articolul 
meu „Pentru cine scriem” scris un an 
mai târziu, în 2005.

 „...Orice ruptură cu realitatea 
şi izolarea faţă de cititori este 
fatală. În presa civilă dar şi în cea 
militară. Adevăr valabil pentru cei 
care realizează acest lucru şi nu îl 
confundă cu programul de opt ore 
de la birou ... trebuie să răspundem 
anumitor întrebări, pentru că cititorii 
noştri au dreptul să afle cine sunt şi 
ce fac cei din spatele semnăturilor 
...Cititorii noştri trebuie să afle că 
fiecare dintre noi, atunci când pleacă 
în documentare, trebuie să fie 
redactor, reporter, fotograf şi uneori, 
unii dintre noi chiar şi cameramani. 
Jurnalistul universal nu există, chiar 
dacă unii din Armată continuă să 
creadă asta, iar scrisul „la trei mâini”, 
adică folosirea aceluiaşi text pentru 
revistă, televiziune sau radio nu se 
practică decât cu riscul unor rezultate 
neprofesioniste. Epoca romantică în 
care căram cu braţele revista la poştă 
sau cu geamantanul la Bucureşti a 
apus. A rămas însă birocraţia difuzării, 
tabelele de repartiţie, documentaţia 

de contractare, dotarea precară 
în condiţiile în care au dispărut 
fotograful, corectorul, redactorul, 
administratorul iar pentru orice coleg 
de breaslă care ştie cum funcţionează 
o redacţie nu mai este nevoie de 
detalii. Fiecare dintre noi trebuie să 
realizeze materiale de presă scrisă, 
de televiziune şi radio, să fie realizator 
de emisiune TV, cap limpede, să dea 
bun de tipar sau să fie realizator la 
radio. Pe bună dreptate, un coleg din 
Bucureşti ne întreba: „Cum reuşiţi?”  Îi 
răspundem acum: greu, uneori făcând 
compromisuri şi visând la resursele şi 
mijloacele pe care le au alte structuri 
din presa militară. Şi cu mulţumirea 
că revista Marina Română se aliniază 
unei prese moderne, reuşind, în 
ciuda unor sincope, să reunească 
o comunitate mică şi să ţină trează 
ideea de Marină. De unde ne vin  
recunoaşterile? Din unele locuri de 
unde nu ne-am aştepta. Din ţară, de 
la oameni îndrăgostiţi de marină, din 
străinătate chiar, de la ataşaţii militari 
străini (mulţi dintre ei surprinşi sincer 
de calitatea revistei şi de faptul că 
Forţele Navale editează o astfel de 
publicaţie), de la colegii de breaslă, 
de la marinarii de la nave. Pentru cine 
scriem? Scriem pentru Forţele Navale, 
editorul nostru şi, într-un sens mai 
larg, pentru ideea de Marină. Scriem 
pentru toţi ofiţerii şi maiştrii militari 
din Forţele Navale care continuă 
să creadă în meseria pe care şi-au 
ales-o. Mai scriem pentru SGV care 
ne-a trecut timid pragul redacţiei 
pentru a ne cere o revistă. O revistă 
unde el, colegii lui, unitatea sau nava 
apăreau ca personaje, individuale sau 
colective. O pagină sau poate doar 
un rând din istoria Forţelor Navale 
rămâne imortalizată în acea revistă, 
marcând în destinul fiecăruia trecerea 
prin Marină, pentru ei şi pentru 
familiile lor. Faptul că Forţele Navale 
reuşesc acest lucru prin intermediul 
revistei Marina Română rămâne una 
din satisfacţiile noastre profesionale. 
Una din marile insatisfacţii rămâne 
eşecul, determinat de birocraţie şi 
dezinteres, în realizarea unui sistem 
de abonamente... Dar mai ales scriem 
pentru toţi cititorii noştri care nu ajung 
la redacţie să ne cunoască. Fără ei 
renunţările şi compromisurile ne-ar fi 
copleşit. Tuturor, un an bun.”
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Nu ştiu cum vor primi cei de la redacţie 
intenţia mea, dar eu vreau să abordez diferit 
problematica serviciilor de informaţii şi, mai 
ales, pe cea a  ataşaturii militare, în acest 
episod. Când zic „diferit”, am în vedere 
modalitatea de prezentare. Adică, nu voi mai 
spune eu, cursiv, ceea ce vreau a spune, ci voi 
lăsa cititorii să înţeleagă singuri, prezentând 
o înşiruire de întrebări care mi-au fost puse 
de-a lungul timpului, sau le-am pus eu unor 
interlocutori, sau pe care mi le-am pus eu 
însumi, şi răspunsurile care consider că 
lămuresc suficient de limpede aspectele 
rezultate din întrebări. Desigur, faptul că 
întrebările au fost puse „de-a lungul timpului” 
face posibil ca, la nivelul detaliilor, anumite 
răspunsuri să nu mai corespundă întru totul 
realităţii de azi, realitate de care m-am desprins 
de ceva vreme, dar rămân absolut valabile în 
esenţa lor. Sper ca aceste răspunsuri să ajute la 
corecta înţelegere atât a problematicii specifice 
serviciilor de informaţii ale structurilor militare 
cât şi a unor aspecte referitoare la ataşatura 
militară. Zic „servicii de informaţii”, deşi eu 
am vorbit în episoadele anterioare despre 
„intelligence” şi chiar am explicat care ar fi 
diferenţele între „informaţii” şi „intelligence”, 
deoarece asta este denumirea împământenită 
în limbajul comun.

* * *
- Oare mai este nevoie ca şi în viitor 

– ţinând seama de evoluţia ameninţărilor 
la adresa securităţii naţionale – armata 
să aibă o sursă de informaţii de sine-
stătătoare? 

- Sunt convins că armata trebuie să aibă 
un serviciu de informaţii propriu. Argumentul 
istoric este doar unul dintre argumente. 
În măsura în care se apelează la armată 
şi i se cere să acţioneze, este obligatoriu 
ca informaţiile pe baza cărora aceasta îşi 
concepe şi-şi desfăşoară acţiunile să fie 
obţinute şi prelucrate de oameni care cunosc 
foarte bine ce înseamnă o acţiune militară, 
care ştiu posibilităţile, dar şi nevoile forţelor 
proprii, pe scurt: de profesionişti militari. 
Niciun serviciu de informaţii civil, oricât de 
bine pregătiţi şi de bine intenţionaţi ar fi 
specialiştii respectivi, nu poate oferi toate 
informaţiile care să-i permită unui comandant 
să-şi trimită, încrezător, subordonaţii la luptă. 
Între cei care conduc acţiunea militară şi cei 
ce oferă informaţiile necesare trebuie să 
existe o legătură permanentă, pe anumite 
porţiuni de timp şi spaţiu lucrătorii serviciilor 
de informaţii militare acţionând direct în 
subordinea comandanţilor din teatrele de 
operaţii. Cum s-ar putea realiza aşa ceva 
cu un serviciu de informaţii civil, care nu 
s-ar afla în subordinea armatei? Cum ar 
putea un comandant să rişte vieţile celor 
pe care îi consideră ca pe copiii lui, fără 
să aibă deplină încredere în acurateţea 
profesională a informaţiilor pe baza cărora 
acţionează? Căci există o mare diferenţă, 
aş spune chiar uriaşă, între ceea ce este 
leadershipul civil şi cel militar. Diferenţa a fost 
descrisă formidabil, după opinia mea, într-o 
formulare pe care am găsit-o într-o lucrare a 

IntelligenceIntelligence

Intelligence, între Intelligence, între 
James Bond şi realitate (V)James Bond şi realitate (V)

comandorului Filaret Sintion: „Niciun lider civil 
nu va fi nevoit să ceară subalternilor lui să-şi 
dea viaţa pentru a spori profitul companiei 
sau pentru a eficientiza activitatea instituţiei 
în care lucrează. Un lider militar, DA!”. Aş 
adăuga că această diferenţă este pregnantă 
mai ales în contextul actual, în care spectrul 
ameninţărilor a depăşit posibilităţile de reacţie 
tradiţionale, apelul la armate pentru a le face 
faţă devenind un laitmotiv al zilelor noastre. 

- De fapt, care este  misiunea esenţia-
lă a unui ataşat militar?

- Voi cita din lucrarea „Dicţionarul 
diplomatului”, apărută sub egida Institutului 
pentru Studii de Strategie Naţională, din 
S.U.A. Redau modul în care sunt definite 
misiunile ataşatului militar în această lucrare 
pentru că sintetizează, mai bine decât aş fi 
făcut-o eu, o concepţie care se regăseşte şi 
în gândirea mea. „În prezent – se precizează 
în acel dicţionar – funcţia de ataşat militar 
înglobează patru misiuni. Prima este 
culegerea şi transmiterea de informaţii. A 
doua constă în consilierea ambasadorului 
în probleme militare. A treia  este aceea de 
a se implica direct sau de a sprijini vânzările 
de armament provenit din ţara sa. A patra 
misiune – o voi cita exact, pentru că îmi 
place foarte mult formularea ei – este aceea 
de reprezentare înţeleaptă şi de legătură 
cu ţara de acreditare, de la participarea 
în ţinută militară la diferite ceremonii până 
la perfectarea schimburilor de personal 
militar, inclusiv să se asigure că generalii 
săi primesc tratamentul corespunzător”.

Ordinea acestor misiuni nu este 
întâmplătoare, căci de ea se leagă şi locul 
în care sunt aşezaţi ataşaţii militari în 
organigramele ministerului de care aparţin, 
în cazul nostru M.Ap.N. Tot în funcţie de 
ponderea acestor misiuni, precum şi de 
interesele faţă de zona unde este trimis un 
ataşat militar, se stabilşte şi specialitatea 
militară a acestuia, precum şi a însoţitorilor 
săi, dacă este cazul. Mă refer la ceilalţi 
membri ai biroului ataşatului militar, nu 
la însoţitorii personali. Prima misiune 

definită în lucrarea amintită este tot prima 
şi în concepţia mea şi a celor cu care eu 
am avut contacte profesionale. În ceea 
ce priveşte consilierea ambasadorului pe 
probleme militare, aceasta este o misiune, 
aş zice, firească şi care s-ar fi îndeplinit 
chiar dacă nu ar fi figurat în nicio lucrare, 
cu o singură condiţie: atât ambasadorul 
cât şi ataşatul militar să-şi fi înţeles corect 
rosturile acolo unde se află. Ambasadorul 
este reprezentantul suprem al ţării şi este 
firesc ca ataşatul militar, să îl ţină la curent 
cu evoluţia relaţiilor bilaterale în plan militar 
precum şi cu evoluţiile militare din zona 
respectivă. Sunt ţări în care se acordă 
mai multă importanţă faptului că ministrul 
apărării este membru al guvernului şi, 
în această calitate, pretinde ca discuţiile 
despre relaţiile bilaterale să le poarte cu 
ambasadorul, chiar dacă este vorba despre 
relaţiile militare. Cine să îl consilieze pe 
ambasador? Cine să îl însoţească? Cine să 
urmărească modul de implementare a celor 
discutate? Ataşatul militar, fireşte! Referitor 
la comerţul cu armament şi tehnică militară, 
chestiunea este tratată diferit de la ţară la 
ţară. Există ataşaţi militari care se ocupă şi 
de comerţ cu tehnică militară, dar există şi 
ţări care, pentru asemenea probleme, au 
reprezentant separat. Depinde de volumul 
schimburilor comerciale cu tehnică militară 
cu zona sau ţara respectivă. Pentru primele 
prospecţiuni, însă, se ţine seama întotdeauna 
de informaţiile trimise de ataşatul militar. 
Dar, să nu uităm că el nu este specialist în 
comerţ şi nici în finanţe. Dacă lucrurile se 
amplifică şi se dezvoltă în planul relaţiilor 
dintre firme, care implică cunoştinţe de 
natură comercială sau financiară, nu le mai 
poţi rezolva cu ataşatul militar. Pregătirea lui 
de bază este militară şi este o eroare să se 
încerce militarizarea unor civili numai pentru 
a fi trimişi în misiuni de acest gen. În sfârşit, 
ultima misiune nu necesită explicaţii. Aş 
adăuga, totuşi, că ataşatul militar trebuie să 
se asigure că toţi militarii din ţara sa, care vin 
în ţara de acreditare, primesc tratamentul ce 
li se cuvine, nu numai generalii.

Contraamiral de flotilă (r) 
Marian IOAN
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Construcţiile, reparaţiile sau rea-
menajările clădirilor sau infrastructurii 
existente în unităţile Forţelor Navale 
sunt câteva din domeniile logisticii 
navale. Deşi anul 2010 a fost un 
an dificil din punct de vedere al 
resurselor, Forţele Navale au putut 
trece la capitolul realizări câteva 
proiecte finalizate pe parcursul anului 
trecut. Astfel s-a reuşit amenajarea 
infrastructurii pentru implementarea 
sistemului SCOMAR în Forţele 
Navale, finalizarea căminului de 
garnizoană din Bucureşti, reabilitarea 
reţelei de apă-canal din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, îmbună-
tăţirea sistemului de iluminat în 
unităţile Forţelor Navale, consolidarea 
şi reabilitarea unei construcţii a 
Forţelor Navale din garnizoana 
Constanţa. De asemenea, mai sunt 
în derulare două investiţii care se 
prelungesc în acest an şi vor avea ca 
termen de finalizare mijlocul anului 
2011: consolidarea şi modernizarea 
căminului de garnizoană IGAF din 
Mangalia, precum şi consolidarea şi 
reabilitarea unor spaţii de depozitare 
din unităţi ale Forţelor Navale.

Responsabil pentru execuţia şi 
reuşita acestor lucrări este Serviciul 

ResurseResurse

Ce se mai construieşte în Forţele Navale?Ce se mai construieşte în Forţele Navale?

Cămin de locuinţe Cămin de locuinţe 
în garnizoana Bucureştiîn garnizoana Bucureşti

Capabilităţi şi Sprijinul Naţiunii Gazdă 
(HNS), din cadrul Serviciului Logistic 
al Statului Major al Forţelor Navale al 
cărui şef este colonelul Ionuţ Bianu.

Aşa cum v-am prezentat, una din 
investiţiile finalizate este căminul de 
locuinţe din garnizoana Bucureşti. 
Acesta se află situat în sectorul 5, 
pe Şoseaua Antiaeriană şi conform 

destinaţiei sale este un cămin de 
garnizoană de categoria I pentru 
cadrele militare ale Statului Major 
al Forţelor Navale (cu regim de 
permanenţi) şi pentru cadrele mili-
tare ale Forţelor Navale (cu regim 
de tranzit). Ca orice investiţie a 
necesitat o implicare deosebită din 
toate punctele de vedere. Lucrările au 

început în trimestrul III al anului 2008 
şi au fost finalizate în trimestrul II 
din 2010. Durata destul de mare, 
necesară pentru darea în folosinţă a 
căminului, este pe deplin justificată 
prin volumul mare şi laborios de 
lucrări. Transformarea unei clădiri de 
comandament în spaţiu de locuit nu a 
fost o sarcină uşoară aşa cum pare la 
o primă vedere.

Lucrările au constat în elaborarea 
proiectului de execuţie, lucrări de 
consolidare, lucrări de refacere a 
instalaţiilor interioare de alimentare cu 
apă, alimentare cu gaze, amenajarea 
unei centrale termice proprii şi a unui 
hidrofor, precum şi recompartimentări.
La finalul acestor operaţiuni au fost 
edificate 26 de unităţi de cazare, 
garsoniere şi apartamente de două 
camere mobilate şi utilate, pregătite 
să primească personalul Forţelor 
Navale. Astfel, în a doua jumătate a 
lunii ianuarie se vor putea muta aici 
primii locatari. 

Odată cu finalizarea acestui 
proiect, atenţia se va canaliza spre 
finalizarea procesului de modernizare 
de la căminul de garnizoană IGAF din 
Mangalia, activitate în desfăşurare, dar 
şi spre amenajarea unor locuinţe de 
intervenţie în unele pavilioane preluate 
de la Comandamentul Lo gis tic Întrunit 
în garnizoana Mangalia, construcţia 
unor locuinţe de intervenţie, în clădirile 

unor foste unităţi dezafectate din 
Constanţa, precum şi construirea unui 
mic cămin de garnizoană la Tulcea.

Chiar dacă nici 2011 nu se anunţă 
un an generos cu resursele bugetare 
ale Forţelor Navale, pe parcursul 
acestui an sunt planificate totuşi 
pentru a fi executate şi alte lucrări 
importante. Printre acestea putem 
aminti: amenajarea facilităţilor pentru 
implementarea proiectului SCOMAR, 
demararea lucrărilor de consolidare 
şi modernizare a Cercului Militar 

Căpitan ing. Cosmin OCHEŞEL

Constanţa, lucări complexe care se 
vor derula pe o durată mai mare de 
timp, lucrări de construire a locuinţelor 
de intervenţie la Constanţa – estimate 
fiind aproape 60 de unităţi locative, 
lucrări de consolidare şi modernizare 
a Serviciului Fluvial Brăila. Nu trebuie 
uitate nici lucrările de reparaţii şi 
întreţinere curentă a unor cazărmi, 
lucrări care vor continua şi în acest an.

Acestea sunt proiecte îndrăzneţe 
dar sperăm şi realizabile, care cu 
siguranţă nu se vor opri aici. 



40 MARINA ROMÂNÃ
numărul 7 (145) 2010

MARINA ROMÂNÃ 41numărul 7 (145) 2010

Sistemul medical din Forţele Navale 
cuprinde asistenţă medicală primară asigurată 
prin infirmeriile sau cabinetele medicale 
din unităţile militare şi asistenţă medicală 
specializată prin Centrul de Medicină Navală 
şi Spitalele Militare Teritoriale (Spitalul Militar 
de Urgenţă Constanţa, Spitalul Militar Galaţi 
şi Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila” Bucureşti), spitale aflate 
în subordinea Direcţiei Medicale. Paralel 
cu Centrul de Medicină Navală există o 
colaborare cu Institutul Naţional de Medicină 
Aeronautică şi Spaţială Bucureşti, INMAS, în 
ceea ce priveşte expertizarea personalului 
aeronavigant de la Grupul de Elicoptere din 
cadrul Forţelor Navale. 

Dar mai multe informaţii despre asistenţa 
medicală de specialitate în articolul din 
numărul viitor al revistei, pentru că în articolul 
de faţă ne-am propus să vă prezentăm pe larg 
asistenţa medicală primară. 

Rolul medicului de unitate
În infirmeriile sau cabinetele medicale din 

unităţile militare schema de încadrare prevede 
un asistent medical care poate să fie civil sau 
subofiţer şi un medic cu specialitate de medi-
cină de familie care poate să fie în relaţie con-
tractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a 
Armatei, CASA OPSNAJ. 

Rolul medicului de unitate în sistemul 
Ministerului Apărării Naţionale este reglemen-
tat de Ordinul ministrului apărării naţionale  
nr. M.110/2009 - Instrucţiuni privind asistenţa 
medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării 
Naţionale pe timp de pace. Medicul de unitate 
organizează şi conduce activitatea personalu-
lui din cadrul cabinetului medical al unităţii şi 
acordă asistenţă medicală curentă la nivelul 
cabinetului medical de unitate/infirmerie, tutu-
ror categoriilor de personal prevăzute în ordi-
nul mai sus menţionat. 

De asemenea, medicul de unitate asi-
gură asistenţa medicală primară, asistenţa 

Sistemul medical din Forţele Navale

Asistenţa medicală primară
Olivia BUCIOACĂ

medicală de urgenţă, desfăşoară acţiuni pro-
filactice (servicii de promovare a sănătăţii prin 
educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru 
prevenirea şi combaterea factorilor de risc, 
imunizări conform programului specific, activi-
tăţi de suport de eliberare a actelor medicale 
etc.), întocmeşte necesarul de aprovizionare 
cu medicamente şi materiale sanitar-farma-
ceutice folosite pentru tratamentul urgenţelor 
medico-chirurgicale, al şocului, precum şi în 
timpul activităţilor specifice unităţii militare, ţine 
evidenţa pe documente medicale specifice cu 
respectarea deontologiei medicale, raportea-
ză eşalonului superior situaţiile statistice me-
dicale specifice şi interacţionează cu celelalte 
instituţii de profil din cadrul MApN. Medicul de 
unitate este în acelaşi timp şi medic de familie 
pentru parte din categoriile de personal (înscri-
se pe lista de capitaţie a acestuia), conform 
contractului cadru anual şi normelor metodolo-
gice de aplicare a acestuia. Medicul de unitate 
nu este obligat să facă medicină de familie. El 
poate să fie simplu medic de unitate, dar în 

acelaşi timp are posibilitatea să intre în relaţie 
cu CASA OPSNAJ prin medicina de familie, 
iar acest lucru constituie un avantaj pentru că 
prin munca prestată cu CASA OPSNAJ aduce 
venituri unităţii din care se pot achiziţiona me-
dicamente. 

Responsabilităţile cresc atunci când vine 
vorba de medicul şef al Statului Major al Forţe-
lor Navale. În primul rând acesta răspunde de 
organizarea sistemului medical, îndeplinind mai 
mult funcţia de manager: încadrare, asigurare 
cu materiale sanitare, medicamente, aparatu-
ră şi autosanitare. Aprovizionarea cu medica-
mente se face prin contractele cu  CASA OPS-
NAJ sau de la bugetul de stat: „Avem o dublă 
finaţare prin contractele cu CASA OPSNAJ şi 
conform M110 care este regulamentul nostru 
pe linie medicală militară, trusa de urgenţă şi 
antişoc se asigură de la bugetul de stat şi atunci 
ceea ce nu avem asigurat prin trusa de urgenţă 
şi antişoc se asigură prin medicamentele care 
se iau de la Spitalul Militar Teritorial aflat în re-
laţie cu CASA OPSNAJ”, ne-a declarat medicul 
şef al SMFN, colonelul Emilia Edu.

Revenind la responsbilităţile medicului 
şef, acesta trebuie să centralizeze datele, să 
cunoască situaţia din teren pe baza căreia să 
realizeze un necesar şi o prevedere de fonduri 
pe anul viitor. În afară de acestea, sunt tot fe-
lul de situaţii, rapoarte, statistici care trebuie 
întocmite la categoriile de forţe către Direcţia 
Medicală şi Direcţia Logistică. Planificarea 
controlului medical periodic în colaborare cu 
Centrul de Medicină Navală şi bineînţeles cu 
unităţile militare, în funcţie de planul lor de in-
strucţie anual, în aşa fel încât să nu se supra-
pună, intră tot în responsabilitatea medicului 
şef; de asemenea, planificarea activităţilor de 
dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare la nivel de 
unitate şi nave. Şi peste toate acestea, medi-
cul şef este şi medic de unitate. 

Controlul medical periodic 
şi rolul medicului de unitate

Controlul medical periodic se acordă 
personalului angajat al unităţii militare şi se 
execută, conform planificării medicului şef al 

SMFN, aprobată de şeful SMFN, la Centrul 
de Medicină Navală. Controlul medical 
periodic include examene clinice şi paraclinice 
complementare în scopul supravegherii şi 
evaluării stării de sănătate a personalului 
angajat în relaţia cu condiţia de muncă şi 
factorii nocivi profesionali, iar rolul medicului 
de unitate este acela de a urmări efectuarea 
acestui examen medical periodic obligatoriu, 
conform precizărilor de profil. Dacă în timpul 
controlului medical periodic se depistează o 
boală, angajatul va primi indicaţiile medicale 
individualizat, constând în regim igieno-
dietetic, reţetă sau investigaţii suplimentare 
(dacă este cazul), urmând ca în momentul 
în care fişa/ dosarul medical se întoarce în 
unitate, medicul să ia în evidenţă şi să respecte 
recomandările de specialitate, să monitorizeze 
şi să dispensarizeze afecţiunea respectivă. 
Medicul şef al Batalionului de Sprijin al Forţelor 
Navale dr. Monica Ungureanu, medic specialist 
medicină de familie: „Rezultatele examinărilor 
sunt înscrise pe fişele medicale tip, respectiv 
dosarele medicale individuale, iar medicul 
de unitate va dispensariza ulterior afecţiunile 
cronice în conformitate cu precizările de profil, 
în scopul recuperării medicale a bolnavilor şi 
reintegrării lor profesionale. În acest fel, medicul 
de unitate monitorizează starea de sănătate 
a întregului personal al unităţii şi ulterior are 
obligaţia de a pune la dispoziţia comandantului 
unităţii militare, precum şi eşaloanelor medicale 
superioare date referitoare la starea de sănătate 
a efectivelor cu respectarea confidenţialităţii 
prevăzute de actele normative în vigoare”. 

Ce se întâmplă în cazul în care un angajat 
se prezintă la cabinetul medical al unităţii cu o 
problemă de sănătate sau o afecţiune apărută 
înainte sau după efectuarea controlului medical 
periodic? Medicul şef al Batalionului de Sprijin 
dr. Monica Ungureanu, ne-a răspuns: „Unul din 
rolurile medicului de unitate este asigurarea 
medicală, deci asistenţa medicală. În cazul 
prezentat de dumneavoastră, problemele 
pot fi multiple. Medicul de unitate va consulta 
pacientul şi în funcţie de competenţa lui 
profesională îi va prescrie regimul igieno-
dietetic individualizat, tratamentul şi schema 
de dispensarizare. În cazul în care consideră 

că i se depăşeşte competenţa profesională, 
pacientul va fi îndrumat pentru consult de 
specialitate la Centrul de Medicină Navală sau 
Spitalul Militar Constanţa”. 

Asistenţa medicală primară 
la nave şi în misiuni internaţionale

La nivelul Flotei, asistenţa medicală primară 
este asigurată prin cabinetul medical din cadrul 
Comandamentului Flotei şi infirmeriile de la 
bordul navelor. Pe lângă asigurarea asistenţei 
medicale, echipa medicală de comandă din 
cadrul Comandamentului Flotei, formată 
din medicul şef Alina Duţu, medic specialist 
medicină de familie şi sanitarul şef, plutonierul 
adjutant Daniel Flueraru, verifică modul de 
desfăşurare a activităţii medicale la nivelul 
unităţilor de nave şi încearcă să soluţioneze 
problemele care apar prin emiterea de ordine, 
de planuri de activitate pentru a îmbunătăţi 
activitatea medicală de la nivelul unităţilor 
subordonate şi de a trimite propunerile către 
eşalonul superior. Plutonierul adjutant Daniel 
Flueraru: „La nivelul navelor aveam de 
făcut doar asigurare medicală, tratamente, 
consultaţii şi mai puţină activitate de birou. 
La Comandamentul Flotei avem şi funcţie de 
cabinet medical în care asigurăm consultaţii 
membrilor unităţii militare, avem şi cabinet de 

medicină de familie şi în plus avem şi situaţii 
medicale de adunat din teritoriu. Putem să 
spunem că aici facem trei lucruri. Avem mai 
mult muncă de birou, de întocmit planuri şi 
strategii, dar nu putem neglija nici activitatea 
medicală propriu-zisă”. 

Asistenţa medicală primară asigurată prin 
infirmerii constă în primul rând în identificarea 
problemei cu care pacientul se prezintă şi 
încercarea de a se remedia la nivelul bordului, 
pentru că vorbim despre navele militare. În 
cazul în care problema de sănătate depăşeşte 
posibilităţile bordului, iar pacientul necesită 
tratament de lungă durată şi investigaţii 
suplimentare, atunci este îndrumat către 
medicul de familie sau instituţiile medicale 
specializate Spitalele Militare din Constanţa şi 
Galaţi sau Centrul de Medicină Navală, dar de 
cele mai multe ori cazurile au fost rezolvate la 
nivelul bordului, aşa cum ne-a spus plutonierul 
adjutant Daniel Flueraru, sanitar şef la echipa de 
coamandă din cadrul Comandamentului Flotei, 
fost sanitar şef la fregata Regina Maria. În cazul 
în care cadrele militare necesită tratamente de 
specialitate, acestea sunt gratuite. Conform 
reglementărilor în vigoare cadrele militare şi 
SGV beneficiază de asistenţă medicală şi 
medicamente gratuite, exceptând situaţiile în 
care tratamentul prevăzut nu este compensat 
sau se folosesc medicamente alopate. 

Care este situaţia pe timpul misiunilor 
internaţionale în cazul în care apar probleme de 
sănătate? „Pe timpul misiunilor internaţionale 
nu am avut probleme. Dar în cazul în care 
apăreau probleme şi depăşeau capacităţile 
noastre, militarii erau îndrumaţi către o facilitate 
medicală din zona în care ajungeam, pentru 
că există un protocol între Forţele Navale 
Române şi statele cu care avem exerciţii şi 
aplicaţii, în care este prevăzută asigurarea 
medicală pentru situaţiile în care posibilităţile 
bordului sunt depăşite. Întotdeauna când 
acostam în porturi, venea cineva din staff-ul 
medical şi ne spunea «dacă aveţi probleme 
care vă depăşesc luaţi legătura cu noi şi 
încercăm să le rezolvăm». Întotdeauna am 
găsit sprijin din partea ţărilor în care am 
participat la misiuni. Şi invers. Militarii din 
ţările membre ale tuturor tratatelor la care am 
aderat primeau tot sprijinul din partea noastră 
când ajungeau în România şi solicitau ajutor 
medical. A fost întotdeauna o reciprocitate şi o 
relaţie strânsă între personalul medical român 
şi personalul medical aparţinând celorlalte 

Aspect din timpul controlului medical periodic desfăşurat la Statul Major al Forţelor Navale.

Medicul şef al Statului Major al Forţelor Navale, colonelul Emilia Edu.

Medicul şef al Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale dr. Monica Ungureanu, medic specialist medicină de familie.

Infirmeria Fregatei Regina Maria. Caporalul Mihai Desculţu, sanitar.
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forţe”, ne-a răspuns plutonierul adjutant Daniel 
Flueraru care a fost alături de militari pe 
parcursul misiunilor internaţionale de când a 
intrat fregata Regina Maria în dotarea Forţelor 
Navale. 

Din experienţa trăită pe mare a medicului 
şef al SMFN, colonelul Emilia Edu, la bordul 
Navei Şcoală Mircea, în timpul marşului din 
primăvara anului trecut, am aflat: „A fost o 
experienţă inedită. Nu credeam să ajung la 
bordul navei vreodată, însă am luat-o ca pe 
o provocare şi nu mi-a părut rău. E drept că 
fiind pentru prima dată la bordul navei, mi-a 
fost teamă în primul rând pentru mine, în si-
tuaţia în care voi avea rău de mare şi nu voi 
putea fi aptă de a acorda primul ajutor celor pe 
care trebuia să-i ajut în astfel de situaţii. Însă 
am avut noroc de mare bună, liniştită şi nu au 
fost probleme. Au fost câteva mici probleme 
de sănătate, dar am reuşit să le trecem. Am 
avut şi un asistent foarte bun, Daniel Fluera-
ru, cu care am colaborat foarte bine, deşi era 
prima dată când ne întâlneam în echipă şi am 
trecut peste toate greutăţile. Ce m-a impresi-
onat foarte mult a fost faptul că eram practic 
ca o familie. Orice problemă cât de mică de 
sănătate a unuia, de la elev până la coman-
dant, toţi participam pentru rezolvarea ei. Pur 
şi simplu o întrebare: Ce face? Era mare lucru 
pe mare”. 

Medicamentele şi aparatura bordului au 
fost suficiente pentru rezolvarea tuturor pro-
blemelor care au apărut inevitabil într-un vo-
iaj lung, cu multe zile pe mare: „În momentul 
în care facem o ieşire pentru o perioadă mai 
lungă de timp ne asigurăm cu tot ce este nece-
sar: aparatură medicală, oxigen la bord, perfu-
zii, aparatură de resuscitare. În cazul în care 
un marş este mai lung de trei luni, atunci la 
bord se prevede şi medic stomatolog, iar dacă 
voiajul este de şase luni şi medic chirurg, aşa 
prevăd instrucţiunile”, a precizat medicul şef al 
SMFN, colonelul Emilia Edu.    

Aşa cum spuneam există un protocol de 
colaborare între sistemul medical militar din 
Forţele Navale şi sistemul medical din ţările 
unde navele româneşti acostează. Conform 
acestui protocol, în cazul în care există pro-
bleme grave care nu pot fi rezolvate la nivelul 
bordului, acestea se pot rezolva în centrele 
medicale din ţările respective şi acest lucru a 
fost demonstrat. Medicul şef al SMFN, colone-
lul Emilia Edu: „Acum doi ani am avut o situaţie 

de genul acesta şi a fost rezolvată. A fost vor-
ba de o afecţiune chirurgicală. În portul în care 
am ajuns, unitatea militară care ar fi putut să ne 
acorde acest ajutor nu avea chirurgie şi atunci 
s-a mers în sistemul civil contra cost, dar asta 
este o problemă de asigurări şi pacientul nu a 
avut deloc de suferit, dimpotrivă. Referitor la 
voiajul la care am participat, am avut o proble-
mă. Unul din pacienţi trebuia să fie văzut de 
un medic specialist, iar în Italia am beneficiat 
de ajutorul colegilor de la baza navală Brindisi, 
acolo având o policlinică cu chirurgie, urgenţă, 
cardiologie, stomatologie, oftalmologie. În felul 
acesta am putut să mergem cu pacientul să-i 
facem o electrocardiogramă şi să vedem care 
este starea lui. Din fericire nu au fost proble-
me, electrocardiograma a fost bună şi n-am 
avut nevoie de ajutor, dar oamenii au fost foar-
te drăguţi şi ne-au primit”. 

Medicamente, consultaţii şi reţete 
gratuite în funcţie de caz

Gratuitatea este diferenţiată în funcţie de 
caz. În situaţia în care un angajat militar sau 
civil se prezintă în timpul programului de lucru 
la cabinetul unităţii cu o afecţiune considerată 
urgenţă medico-chirurgicală, atunci va primi 
medicamente şi materiale sanitar-farmaceuti-

ce gratuite din trusa de urgenţă/antişoc. Prin 
cabinetul medical din unităţile militare se acor-
dă primul ajutor în caz de urgenţă pentru tot 
personalul, indiferent de arondarea acestuia la 
medicul de familie, dacă acesta este din unita-
tea militară sau din mediul civil.

Astfel, prin cabinetul medical de unitate se 
eliberează gratuit medicamente şi materiale 
sanitar-farmaceutice pentru situaţiile de urgenţă 
medico-chirurgicală, atât în timpul programului, 
cât şi pe timpul misiunilor unităţii, din trusa de 
urgenţă/antişoc, în vederea stabilizării bolnavului 
şi realizării condiţiilor optime de evacuare 
medicală la Spitalele Militare Teritoriale, camera 
de urgenţe pentru consultaţie de specialitate. În 
caz de urgenţă medico-chirurgicală pacientul va 
fi transportat la Spitalele Militare Teritoriale şi nu la 
Centrul de Medicină Navală, întrucât cabinetele 
Centrului de Medicină Navală funcţionează 
după sistemul de policlinică, iar în policlinică se 
asigură numai consultaţii de specialitate nu şi 
intervenţii chirurgicale sau internări. 

Dacă pacientul, cadru militar, are bilet de 
trimitere de la medicul de familie sau de la 
medicul de unitate, beneficiază de consultaţie 
şi tratament gratuite. Ne referim la tratamentul 
medicamentos pentru că există şi tratamentele 
chirurgicale care sunt gratuite prin internare în 
spital. Asistenţa medicală prin internare este 
gratuită pentru toate categoriile de personal, 
fie militar, fie civil. În cazul personalului civil, 
acesta beneficiează de consultaţii gratuite pe 
baza biletului de trimitere de la medicul de 
familie şi de reţete compensate.

Pentru personalul angajat în Forţele 
Navale se pot elibera reţete conform Ordinului 
ministrului Apărării Naţionale, nr. M.110/2009, 
menţionat anterior, reţete care pot fi recepte 
tip MApN, recepte compensate tip CNAS sau 
reţete simple, după caz. 

Pentru cadrele militare se eliberează 
recepte pentru medicamentele compensate 
aflate pe listele de compensate A, B prin 
medicul de familie. Partea necompensată 
a medicamentului se poate deconta prin 
servicul financiar al unităţii, adică partea care 
este suportată de MApN. De exemplu, dacă 
compensaţia e de 90% sau 50% prin Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate sau CASA 
OPSNAJ (Casa de Asigurări de Sănătate a 
Armatei), 10%, respectiv 50% suportă MApN 
prin serviciul financiar. 

Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
personalul civil contractual pentru care nu se pot 
elibera reţete gratuite. Civilul din unitate va primi 
în urma consultaţiei reţetă compensată (pentru 
medicamentele prevăzute în listele Ministerului 
Sănătăţii, listele cu contribuţie personală 90%, 
respectiv 50%, sau după caz pe programele 
naţionale) sau reţetă simplă (pentru celelate 
medicamente sau produse farmaceutice 
necuprinse în aceste liste). Spre deosebire de 
cadrele militare, civilul beneficiază doar de reţete 
compensate, urmând să plătească acea parte 
necompensată de Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate sau CASA OPSNAJ de 10% sau 
50% în funcţie de tipul de reţetă. 

Prin cabinetele din unităţile militare se 
eliberează şi reţete simple pentru întreg 
personalul angajat în Forţele Navale. Reţetele 
simple sunt recepte MApN care cuprind 
medicamentele necompensate, care nu se 
regăsesc pe listele de medicamente compensate, 
listele A şi B. Medicamentele necompensate 
se pot deconta integral de serviciul financiar al 
unităţii pentru cadrele militare, dar cu condiţia ca 
ele să se afle pe lista nomenclatorului naţional 
de medicamente. Suplimentele alimentare nu 
se suportă de la buget.

Neajunsuri în asistenţa medicală 
primară

Neajunsuri există în întreg sistemul medical. 
Care ar fi, însă, problemele cu care se confruntă 
un medic într-o unitate militară? Medicul şef al 
Batalionului de Sprijin dr. Monica Ungureanu: 
„Până acum nu m-am confruntat cu probleme 
deosebite, sunt probleme curente de zi cu zi, dar 
nu pot să vă enumăr nişte probleme deosebite 
cu care m-am confruntat pentru că până la 
momentul acesta nu au fost.” Spitalele în ziua 
de azi se confruntă cu o problemă majoră, lipsa 
medicamentelor. A existat această problemă la 
bordul navelor? „La bordul navelor pe timpul 
misiunilor internaţionale cât şi a celor care 
sunt pe teritoriul României nu au fost probleme 
cu asigurarea cu materiale. Bine acum nu 
putem spune că au fost asigurate în proporţie 
de 100%, dar în proporţie de 80, 90% au fost 
asigurate materiale şi medicamente pentru 
urgenţe şi pentru tratamentul ambulatoriu. Deci 
la capitolul acesta putem să spunem că suntem 
puţin mai bine decât spitalele. Bine, totdeauna 
ne dorim ceva în plus, dar pentru condiţiile 
actuale putem spune că ne descurcăm şi facem 
faţă destul de bine problemelor care apar”, ne-a 

răspuns plutonierul adjutant Dan Flueraru, din 
perspectiva sanitarului şef de la bordul fregatei 
Regina Maria. La fel stau lucrurile şi la cabinetul 
medical al Comandamentului Flotei, unde 
plutonierul adjutant Dan Flueraru este, aşa cum 
am mai spus, sanitar şef în echipa de comandă 
a Comandamentului Flotei din august 2010: „La 
cabinetul medical al Comandamentului Flotei 
nu avem probleme cu asigurarea medicală, 
întrucât avem medicamente pentru urgenţă 
pentru că asta deservim, medicina de urgenţă 
primară. Iar pentru celelalte cazuri, ne referim 
la medicina de familie, acestea se rezolvă prin 
emiterea de reţete şi bilete de trimitere către 
unităţile specializate. Deci putem să spunem 
că se asigură destul de bine asistenţa medicală 
atât primară, cât şi secundară”.

Atâta timp cât trăim în România, vrem nu 
vrem ceea ce se întâmplă la nivel naţional 
se răsfrânge şi asupra sistemului medical 
militar şi pot exista mici variaţii în bine sau 
în rău faţă de sistemul general sanitar. „Aşa 
cum se întâmplă şi în sistemul civil în ultima 
vreme avem probleme de încadrare. În primul 
rând lipsa de încadrare cu medici şi chiar cu 
personal sanitar mediu. Sper să ne oprim 
aici, să nu începem ca şi în sistemul civil. În 
al doilea rând aprovizionarea cu medicamente 
şi materiale sanitar-farmaceutice, care se face 
în limita fondurilor alocate. Nu putem spune că 
nu am avut medicamente, dar ştiţi cum este 
întotdeauna e loc şi de mai bine. În al treilea 

rând, dar la fel de importantă este aparatura 
medicală, unde cred că am putea să mai 
aducem ceva îmbunătăţiri, dar fiind vorba de 
fonduri trebuie să o luăm progresiv pentru a 
ajunge la nivelul pe care ni-l dorim. Chiar anul 
acesta am avut bani alocaţi pentru achiziţia a 
trei autosanitare, din păcate nu am reuşit să le 
achiziţionăm întrucât firmele nu s-au prezentat 
la licitaţie, sperăm totuşi ca anul viitor dotarea 
cu autosanitare să fie posibilă. Sunt greutăţi ca 
peste tot, dar nu insurmontabile. În momentul 
în care ne dorim să facem ceva, dar nu reuşim 
din prima, asta nu înseamnă că cedăm. Azi 
ceva, mâine ceva şi astfel punem la temelie în 
fiecare zi câte o cărămidă”, a precizat medicul 
şef al SMFN, colonelul Emilia Edu.

Pentru că mai sunt multe lucruri de spus cu 
privire la sistemul medical din Forţele Navale, 
vom reveni cu un material în numărul viitor al 
revistei în care vom aborda asistenţa medicală 
de specialitate prin Centrul de Medicină 
Navală (controlul medical periodic, afecţiunile 
care apar cel mai frecvent la personalul 
angajat militar sau civil în urma controlului 
medical periodic, ce se întâmplă atunci când 
un angajat suferă de o afecţiune care necesită 
o perioadă mai lungă de tratament, internare 
sau concedii medicale sau este declarat inapt 
pentru serviciul militar şi alte subiecte care ne 
privesc în mod direct), dar şi sistemul medical 
militar de urgenţă din Forţele Navale.

Medicul şef al Flotei, Alina Duţu.

Plutonierul adjutant Daniel Flueraru, sanitar şef la echipa de comandă din cadrul Comandamentului Flotei.

Infirmeria fregatei Regele Ferdinand. Maiorul dr. Eduard Moise, medic 
şi plutonierul adjutant Cristi Carp, sanitar şef.

Infirmeria Fregatei Regina Maria. Sergentul major Bogdan Iacob, sanitar şef.

Infirmeria fregatei Regina Maria. Sergentul major Bogdan Iacob, sanitar şef şi caporalul Mihai Desculţu, sanitar.
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Luni, 4 octombrie, a avut loc la  
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
festivitatea de deschidere a anului 
universitar 2010-2011. La activitate au 
participat şeful Statului Major al Forţelor 
Navale domnul contraamiral dr. Aurel 
Popa, reprezentanţi ai Statului Major 
General, reprezentanţi ai autoritaţilor 
publice locale, personalităţi ale vieţii 
publice şi universitare constănţene, 
cadre militare în activitate şi retragere.

Festivitatea a început cu intonarea 
imnului de stat de către studenţii 
academiei pe muzica fanfarei militare. 
În cuvântul de deschidere, comandantul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
comandorul profesor universitar dr. ing. 
Vergil Chiţac a menţionat: „Academia 
Navală «Mircea cel Bătrân» este cea 
mai veche şi prestigioasă şcoală de 

Un nou an universitar Un nou an universitar 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

marină din România. Tradiţia instituţiei 
noastre acumulată în cei 138 de ani, 
din care 56 de învăţământ superior prin 
eforturile generaţiilor de dascăli dar şi 
ale generaţiilor de studenţi nu reprezintă 
singurul argument convingător. Academia 
Navală şi-a adus o contribuţie importantă 
la formarea elitelor marinei române, 
la dezvoltarea armatei şi a industriei 
maritime. Astăzi instituţia cunoaşte un 
amplu proces de modernizare aflându-se 
într-un permanent dialog cu societatea 
românească, cu universităţi din ţară şi din 
lume de acelaşi profil sau asemănător”.

Un moment încărcat de emoţie a fost 
reprezentat de cuvintele adresate în faţa 
studenţilor de bobocii academiei, aceştia 
exprimând cu tărie şi convingere dorinţa 
de a nu dezamăgi şi de a progresa pe 
parcursul anilor de studii. Cu siguranţă 

ca orice început nu le va fi uşor bobocilor, 
dar fiind sprijiniţi de colegii mai mari şi 
călăuziţi de dascăli vor reuşi să răzbată 
lungul drum al formării lor ca ofiteri, dar 
şi ca oameni.

Le dorim studenţilor Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” mult succes 
în instruire, precum şi multe reuşite în 
cariera aleasă. (C.O.)

Sâmbătă, 23 octombrie, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” s-a desfăşurat 
ceremonialul depunerii jurământului 
militar. În prezenţa invitaţilor oficiali, 
printre care s-au numărat contraamiralul 
dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, generalul de flotilă 
aeriană Dănilă Ştefan, locţiitorul şefului 
Statului Major General, contraamiralul 
dr. Niculae Vâlsan, locţiitorul pentru 
resurse al şefului Statului Major General 
dar şi şi a rectorului Academiei Navale, 
comandorul dr. Vergil Chiţac, cei 38 de 
studenţi ai anului I, dintre care 4 fete, au 
jurat credinţă patriei în aceeaşi atmosferă 
solemnă. Evenimentul are o rezonanţă 
profundă în viaţa oricărui militar şi 
marchează practic intrarea în marea 
familie a Armatei Române. Ceremonialul 
s-a încheiat cu defilarea efectivelor şcolii 
prin faţa tribunei oficiale. (B.D.)

Olivia BUCIOACĂ

În cadrul festivităţilor prilejuite 
de sărbătorirea a 150 de ani de 
existenţă a Forţelor Navale Române, 
în garnizoana Mangalia s-au executat 
activităţi de promovare a imaginii 
Forţelor Navale şi de configurare a 
bazei de recrutare a tinerilor pentru 
a urma o carieră militară. Astfel, la 
Cercul Militar Mangalia au avut loc 
un spectacol de muzică şi poezie, 
concursuri de eseuri şi pictură cu tema 
„Armia Română între ieri şi mâine”, 
acţiuni la care au participat elevi de la 
liceele din localitate. În ziua depunerii 
jurământului militar de către soldaţii 
voluntari seria septembrie 2010, la 
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu” a fost 
organizată „Ziua porţilor deschise”, 

Promovarea carierei în Forţele Navale la SAFAN
o prezentare de filme documentare 
cu specific militar cu instantanee 
din activităţile de instrucţie şi a fost 
inaugurată sala de tradiţii militare a 
Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale. 
De asemenea, în perioada 19-21 
octombrie, s-au desfăşurat activităţi 
de promovare a Armatei României 
şi de recrutare a tinerilor elevi pentru 
instituţiile militare de învăţământ de 
marină şi pentru profesia de soldat 
gradat voluntar la şcoli şi licee din 
judeţul Constanţa. Promovarea a fost 
efectuată de ofiţeri din cadrul Şcolii de 
Aplicaţie Forţelor Navale şi cursanţi 
(aspiranţi) de la cursul de bază prin 
prezentări şi distribuirea de materiale 
informative având ca temă „Cariera în 
Forţele Navale Române”. (M.I.)

Pe 17 noiembrie, s-au sărbătorit 138 de ani 
de la înfiinţarea primei instituţii de învăţământ a 
Marinei Române, Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân”. 

Cu acest prilej, în perioada 12-17 
noiembrie, în cadrul instituţiei de învăţământ 
au fost organizate activităţi culturale, lansări 
de carte, expoziţii şi concursuri sportive. 
Astfel, pe 12 noiembrie, biblioteca „Comandor 
Eugeniu Botez” a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” a găzduit lansarea mai multor 
lucrări în prezenţa profesorilor şi studenţilor 
academiei. A fost lansată lucrarea „Elita 
Marinei Regale Române în rezistenţa anti-
comunistă”, apărută la Editura Militară, Bucu-
reşti sub semnătura comandorului dr. Marian 
Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, 
care ne-a şi declarat: „«Elita Marinei Regale 
Române în rezistenţa anticomunistă» este 
dedicată personalităţilor Marinei Române, 
fiind o retrospectivă în documente de arhivă, 
din arhivele militare şi C.N.S.A.S., a modului 
abuziv în care au fost epurate din armată după 
1945 cadrele de valoare cele care au făcut 
fapte de glorie pe frontul maritim al Mării Negre 
şi au fost înlăturate abuziv din armată pe criterii 
strict politice. Oameni care au făcut puşcărie, 
care au pătimit şi au fost privaţi de drepturile 
elementare, inclusiv de pensie alimentară 
şi acest act editorial constituie o reabilitare 
morală, postumă, în semn de respect pentru 
cei care au fost gloria Marinei Militare Române.” 
Lucrarea se adresează în mod deosebit 
istoricilor şi muzeografilor, dar şi studenţilor 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” care vor 
urma cariera de ofiţer de marină. 

138 de ani de învăţământ 138 de ani de învăţământ 
de marină (1872-2010)de marină (1872-2010)

Comandorul dr. Marian Moşneagu alături 
de alţi autori, sub coordonarea comandorului 
(r.) Anton Bejan, semnează şi Dicţionarul 
Enciclopedic de Marină, o nouă ediţie revăzută 
şi adăugită care include şi ediţiile precedente 
2006 şi 2008. 

De asemenea, au fost lansate alte două 
lucrări „Radar plotting. Probleme rezolvate” 
şi „Navigaţie ortodromică”, apărute la editura 
academiei navale, al căror autor este 
locotenent-comandorul Neculai Tătaru, cadru 
didactic la catedra Ştiinţe Nautice din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”. Cele două lucrări 
se adresează studenţilor academiei şi vor fi 
studiate de aceştia în anii III şi IV de studii. Cum 
au primit studenţii lucrările am aflat de la autor: 
„Lucrările erau aşteptate de studenţi. Au şi fost 
concepute în funcţie de programa lor şcolară. La 
partea de radar plotting nu mai există aşa ceva, 
iar la partea de navigaţie ortodromică au lucrat 
cu 50 de ani în urmă doi profesori renumiţi, dar 
cartea este depăşită. Nu am avut iniţial de gând 
să scot cele două lucrări, dar adunând probleme 
rezolvate la clasă, testate în mai multe rânduri, 
am reuşit să leg aceste lucrări. Am plecat de la 
necesitate”.

În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi 
a 138 de ani de învăţământ de marină, luni, 
15 noiembrie la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a avut loc o expoziţie concurs la care au 
participat cu creaţii artistice studenţii Facultăţii 
de Marină Militară. Expoziţia s-a desfăşurat pe 
două secţiuni: „Creaţie literară”, poezie şi proză 
şi „Artă plastică” cu subsecţiunile „Desen şi 
pictură”, „Fotografie” şi „Origami”. Toate creaţiile 
au fost proiectate, fiecare student având 
posibilitatea să-şi prezinte lucrările, astfel încât 
juriul format din profesorii academiei să le poată 
premia pe cele mai bune. 

Activităţile au continuat pe 16 noiembrie cu 
o întâlnire sugestiv intitulată „Prezent şi viitor 
în domeniul naval” între studenţii academiei 
şi comandanţi din Forţele Navale, comandaţi 
de cursă lungă, reprezentanţi ai Ligii Navale 
Române şi Sindicatului Liber al Navigatorilor. În 
cadrul întâlnirii deloc formale s-a pus accent pe 
promovarea conştiinţei marinăreşti atât la nivel 
de marină militară cât şi comercială şi s-au făcut 
aprecieri cu privire la rolul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” în formarea profesională a 
viitorilor marinari. Poate cel mai important a fost 
faptul că prin dialogul cu specialiştii din domeniul 
maritim atât militar cât şi comercial studenţii au 
primit informaţii importante şi sfaturi de urmat în 
cariera de marinar.

Seria manifestarilor ocazionate de 
aniversarea a 138 de ani de învăţământ 
de marină a culminat pe 17 noiembrie cu o 
festivitate organizată de studenţii Facultăţii de 
Marină Militară, în Aula Magna a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, prin care au 
încercat să prezinte câteva din aspectele vieţii 
din academia navală şi să ofere ocazia celor 
prezenţi de a privi o parte din această lume prin 
ochii lor. În deschidere, comandantul Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, comandorul prof.
univ.dr.ing. Vergil Chiţac a transmis mesajul său 
membrilor comunităţii academice în care a vorbit 
despre trecutul, prezentul şi viitorul instituţiei de 
învăţământ, programe de studii, baza materială 
cu cele mai noi achiziţii, simulatoarele, realizări 
şi perspective. De asemenea, s-a dat citire 
mesajului şefului Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul dr. Aurel Popa, urmat 
de alocuţiunile reprezentanţilor studenţilor de la 
Facultăţile de Marină Civilă şi Marină Militară. 
Programul a continuat cu  momente artistice, 
clipuri de prezentare a Forţelor Navale Române 
şi academiei, filmele „Culori-culoare” şi „Schimb 
de arme”, creaţii ale studenţilor Facultăţii de 
Marină Militară, care au fost şi premiate. De 
asemenea, au fost premiate şi cele mai bune 
lucrări din cadrul expoziţiei de creaţie artistică, 
iar studenţii au fost recompensaţi cu diplome de 
excelenţă. În încheiere, au fost acordate diplome 
de merit studenţilor care au obţinut rezultate 
deosebite în anul universitar 2009-2010.

Priorităţile Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” pentru următoarea perioadă le-am 
aflat de la comandorul conf.univ.dr.ing. Vasile 
Dobref, decanul Facultăţii de Marină Militară: 
„Performanţă, stabilitate, continuare, eficienţă…
În câţiva termeni aş putea să definesc dorinţa de 
a răsplăti ceea ce s-a concretizat prin acordarea 
de către Agenţia Română de Asigurarea a 
Calităţii în Învăţământul Superior a diplomei 
Grad de încredere ridicat ne obligă, trebuie să 
continuăm munca, trebuie să ne dezvoltăm, 
trebuie să creştem performanţa educaţiei.”

La mulţi ani! Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” la împlinirea vârstei de 138 de ani, viaţă 
lungă şi plină de realizări. 
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Foto: Ştefan Ciocan

Expoziţia concurs la care au participat cu creaţii artistice studenţii Facultăţii de Marină Militară. 

Lansarea lucrării „Elita Marinei Regale Române în rezistenţa 
anticomunistă” semnată comandor dr. Marian Moşneagu, 

şeful Serviciului Istoric al Armatei. 

Momente artistice prezentate de studenţii 
de la Facultatea de Marină Militară.

 Acordarea diplomelor de merit studenţilor care au obţinut 
rezultate deosebite în anul universitar 2009-2010.
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- Domnule rector, acum trei 
ani revista noastră „lua pulsul” 
programului sectorial ERASMUS la 
care Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” tocmai începuse să participe. 
Care sunt noutăţile, în acest moment, 
în derularea acestui program 
european?

-  Mai întâi, aş dori să reamintesc 
succint cititorilor revistei „Marina Română” 
jaloanele temporale ale aderării şcolii 
noastre la acest program. În anul 2007, în 
urma apelului Comisiei Europene pentru 
programul de învăţare pe tot cuprinsul 
vieţii (Lifelong Learning Programme), 
derulat pe perioada 2007 – 2013, 
Academia Navală a iniţiat procesul de 
deschidere europeană prin aplicarea şi 
obţinerea Cartei Universitare Erasmus – 
Extinsă. După acest prim pas am putut 
solicita fonduri europene - pentru sub-
programul sectorial ERASMUS, destinat 
învăţământului superior - de la Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP), autoritatea 
care monitorizează desfăşurarea progra-
melor de învăţare continuă la nivel 
naţional. De atunci şi până azi am reuşit 
să încheiem contracte de finanţare în 
fiecare an şi suntem încrezători că vom 
participa la programul ERASMUS până 
la final, în anul universitar 2013-2014.

- Odată obţinută Carta Erasmus, 
participarea la program nu este 
garantată pe întreaga perioadă?

- Nu, reînnoirea contractelor cu 
ANPCDEFP se face an de an, şi doar 
în cazul în care respecţi obiectivele de 
calitate declarate anterior şi, bineînţeles, 
dacă desfăşurarea mobilităţilor şi 
managementul financiar sunt făcute „ca 
la carte”. Acest fapt ne determină să 
păstrăm procedurile dovedite a fi corecte 
şi să folosim experienţa acumulată până 
acum pentru îmbunătăţirea continuă a 
derulării programului ERASMUS. Pe de 
altă parte, suntem auditaţi constant de 
către ANPCDEFP, cu care avem o relaţie 
specială, bazată pe profesionalism şi 
încredere reciprocă. Iar cum Agenţia 

În Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Programul sectorial ERASMUS 
la prezentul continuu 
Interviu cu domnul comandor prof. univ. dr. ing.  Vergil CHIŢAC, 
rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Naţională ne-a aprobat participarea 
pentru al treilea an consecutiv, nu pot 
decât să fiu optimist pentru viitor. 

- Să revenim la aspectele de 
actualitate. Care sunt coordonatele 
prezente şi drumul pe care se află 
programul ERASMUS acum?

- Momentan derulăm numai mobilităţi 
cu studenţii Facultăţii de Marină Civilă 
care execută practica în domeniu 
la companii de navigaţie europene, 
denumite „plasamente”. Numărul lor 
a continuat să crească de la an la an, 
astfel încât emulaţia dată de calitatea 
de a fi „student Erasmus” este tot mai 
mult prezentă în aspiraţiile educaţionale 
ale studenţilor civili. Să vă ofer nişte 
cifre: În primul an, 2007-2008, am „spart 
gheaţa” cu 10 plasamente, urmând ca 
ulterior ele să fie în număr de 30, iar 
în anul universitar care s-a încheiat să 
avem 54 de studenţi care au beneficiat 
de granturile Erasmus. 

- Bănuiesc că „programele de 
cadeţie” ale companiilor de navigaţie 
au avut de suferit din cauza crizei 
economice globale pe care o 
traversăm. Cum aţi reuşit să măriţi 
totuşi numărul de plasamente, în 
aceste condiţii foarte limitative?

- Aveţi dreptate. Scăderea cererii de 
cadeţi de la fiecare companie ne-a impus 
să ne adaptăm, aşa că am trecut de la 
o dezvoltare intensivă la una extensivă. 
Prin eforturile conducerii Academiei 
Navale şi ale structurii destinate derulării 

programului Erasmus – mă refer la Biroul 
de Programe Comunitare – am reuşit 
să încheiem acorduri de colaborare cu 
mult mai multe companii. Dacă, în 2007, 
am început colaborarea cu 7 companii, 
acum există circa 30 de agenţi economici 
europeni la care studenţii noştri pot 
efectua plasamente.

- Spuneaţi că doriţi să extindeţi 
şi paleta de mobilităţi. Care este 
strategia dumneavoastră, ca nou 
rector al unei universităţi care, în urma 
evaluării ARACIS de anul trecut, a 
primit calificativul „grad de încredere 
ridicat”?

- Într-adevăr, o direcţie fundamentală 
de dezvoltare durabilă a oricărei 
universităţi este vizibilitatea sa pe plan 
internaţional. De aceea, strategia de 
dezvoltare a învăţământului în Academia 
Navală se referă şi la intensificarea 
măsurilor de colaborare cu instituţii 
de învăţământ superior de marină din 
Europa. Deja în ultima lună am contactat 
academiile navale ale Bulgariei, Greciei şi 
Franţei, cu care urmează să analizăm ariile 
comune propice mobilităţilor  de studenţi, 
cadre didactice sau de cercetători şi apoi 
să începem cooperarea educaţională. 
Acordurile inter-instituţionale ERASMUS 
previzionate vor aduce în plus o importantă 
resursă economică externă, fără de care 
toate planurile noastre ar rămâne doar 
nişte intenţii nobile. Vom putea extinde 
astfel plasamentele pe care le derulăm 
actualmente şi la mobilităţi de studii pentru 
studenţii Facultăţii de Marină Militară. În 
acelaşi timp, corpul profesoral va avea la 
dispoziţie mediul universitar optim pentru 
dezvoltarea profesională. Am toată 
încrederea că vom fi capabili ca printr-o 
mai mare deschidere internaţională să 
beneficiem, dar şi să contribuim totodată, 
la un spaţiu educaţional naval comun, pe 
care-l evocăm mereu ca fiind o necesitate 
de prim rang. Este timpul ca adierea 
deschiderii internaţionale să crească în 
tărie, să se transforme într-un alizeu. De 
aceea, programul sectorial ERASMUS, 
ca şi toate mijloacele de cooperare pe 
linie de educaţie şi instrucţie navală, 
face parte neştirbită din „credo”-ul meu 
educaţional pentru şcoala pe care o 
servesc de 25 de ani, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”. 

Locotenent-comandor 
ing. Mihai EGOROV

Absolvirea masteratului Facultăţii de Comandă şi Stat Major 
la Universitatea Naţională de Apărare (UNAp) este considerat o 
veritabilă rampă de lansare către funcţiile de comandă şi decizie 
în Armată.

Promoţia cu numărul 113 a acestei forme de pregătire, 
promoţie ce poartă denumirea „Henri Coandă-100”,  a absolvit 
masterul în vara acestui an, iar acum aplică deja, în unităţile 
de marină, cele acumulate pe parcursul a doi ani de studii. 
Subliniem aceste ultime cuvinte pentru că istoria va consemna 
această promoţie ca fiind ultima care parcurge masteratul, în 
conformitate cu legislaţia actuală, în doi ani. Începând cu anul 
universitar 2010-2011, succesorii promoţiei 113 îşi vor concentra 
pregătirea în cadrul UNAp pe durata unui singur an. 

La capitolul „premiere” este necesar să adăugăm şi totodată 
să subliniem (ca motiv de mândrie) apariţia pe placa de onoare 
a UNAp a numelui primului ofiţer de marină şef de promoţie. 
Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, a răsplătit eforturile 
depuse constant de căpitan-comandorul Cristian Lişman pe durata 
celor doi ani de studii prin acordarea, în cadru festiv, a unui cadou 
simbolic, reprezentat de un stilet personalizat şi o busolă.

Încheierea masteratului îi lansează pe ofiţerii absolvenţi în 
carieră, dar lasă în acelaşi timp în urmă amintirea a doi ani de 
veritabilă studenţie, cu perioade agitate de examene, cu timp de 
calitate petrecut alături de colegi şi de instructori (atât la cursuri 

Master… cum laude

cât şi în afara acestora), cu lungi perioade dedicate pregătirii 
teoretice, lucru aproape imposibil în perioadele de instrucţie de 
la unitate. 

Testul final, testul lucrării de disertaţie a scos în evidenţă 
lucrarea „Orientări şi tendinţe privind rolul Forţelor Navale 
Române în promovarea unui climat de securitate în zona Mării 
Negre”, prin actualitatea, aplicabilitatea şi originalitatea acesteia. 
Autorul, căpitan-comandorul Liviu Coman a fost recompensat de 
către preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, 
general (r) Marin Dragnea, cu diploma de excelenţă şi placheta 
„Patrie, Onoare şi Jertfă”.

Căpitan-comandor Ion BURGHIŞAN
Comandamentul Flotei

Vineri 5 noiembrie, la Şcoala Militară de Maiştri Militari a For-
ţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” s-a desfăşurat cea de-a treia 
ediţie a Balului Bobocilor pentru elevii din anul I de studiu. 

Alături de elevii Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale 
au participat eleve ale Colegiului Tehnic de Marină  „Alexandru 
Ioan Cuza”, Grupului Şcolar „Gheorghe Duca” şi ale Colegiului 
Tehnic „Vasile Pârvan” din Constanţa, cu care instituţia militară 
desfăşoară activităţi de colaborare de peste trei ani, în baza unui 
parteneriat benefic, atât din punct de vedere educaţional, dar 
şi formal, prin implicarea elevilor în activităţi comune cultural – 
sportive, de cunoaştere reciprocă şi tematici diferite.

La SMMMFN a avut loc 

BALUL BOBOCILOR Din programul balului nu au lipsit muzica şi dansul, dar şi 
desemnarea câştigătorilor concursului de „Miss” şi „Mister Boboc 
2010”. Perechea serii, eleva Ionela Rusu şi elevul Iuliu Octavian 
Burlacu, s-au bucurat împreună cu colegii şi invitatele liceene de 
o seară frumoasă, fiindu-le alături comandantul şcolii, comandorul 
Marian Bardan şi profesorii însoţitori ai colegiilor partenere.

„Emoţii şi iar emoţii de mai bine de trei luni, mai întâi 
examenul de admitere, apoi deschiderea anului de învăţământ 
şi, nu în ultimul rând, emoţiile depunerii jurământul militar. Pentru 
mine totul se leagă aşa cum mi-am dorit pe plan profesional, mai 
ales ţinând cont şi de faptul că provin din rândurile soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari. Mi-am urmărit şi realizat ţelul – promovarea 
examenului de admitere - prin muncă multă, studiu la materiile de 
examen, seriozitate. Dar pregătirea în profesia de maistru militar 
nu se opreşte aici. Asimilarea cunoştinţelor specifice, teoretice şi 
practice, îi vor permite iniţierea şi perfecţionarea competenţelor 
profesionale necesare maistrului militar de marină. Şi acum alte 
emoţii - Miss Boboc -, de data asta împărtăşite împreună cu 
colegii şi colegele mele din şcoală”, au fost câteva din impresiile 
luate la cald domnişoarei boboc, Ionela Rusu printre zâmbete şi 
flori. Nu mai puţin emoţionat, „Mister Boboc”, cu o ţinută fizică 
impecabilă, a încântat colegii şi invitatele liceene cu prestaţia 
la proba de dans, confirmând anii de pregătire la dans sportiv. 
„Am legat pasiunea pentru dansul sportiv, de pregătire fizică în 
general, cu pasiunea pentru disciplină, rigoare şi perseverenţă. 
Aceste deziderate ale personalităţii mele ştiam că mi le pot 
desăvârşi numai în sistemul militar. Acum, elev în anul I de 
studii, îmi doresc să mă pregătesc cât mai temeinic, să profit 
de calitatea corpului profesoral din şcoală şi de baza tehnico-
materială şi sportivă. Ştiu că am făcut alegerea potrivită firii mele 
şi îmi voi păstra banderola „Mister Boboc” în cutia cu amintiri din 
timpul şcolii”.

Amintiri plăcute, momente de neuitat din viaţa cazonă a 
elevilor - viitori maiştri militari de marină -, o experienţă ce se 
doreşte a fi repetată de Dragobete. 

Gabriela STANCIU
Şcoala Militară de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale
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Dacă rubrica se referă la veliere de 
legendă atunci cu siguranţă Gorch Fock 
se încadrează în această categorie. Cu 
atât mai mult cu cât este vorba nu de una, 
ci de două nave care poartă în prezent 
acest nume, ambele navigând pe mările 
şi oceanele lumii. Oficial, Gorch Fock este 
nava şcoală cu vele a Marinei Militare 
germane, construită în anul 1958. Neoficial 
mai este cunoscută şi drept Gorch Fock II, 
tocmai pentru a o deosebi de  Gorch 
Fock I, nava-soră mai bătrână, construită 
în anul 1933, preluată de sovietici în 
anul 1945 ca despăgubiri de război şi, 
ulterior, de ucrainieni care au redenumit-o 
Tovarisch, nume care l-a purtat până în 
2003 când a fost cumpărată de către o 
asociaţie germană, transformată în navă 
muzeu la Stralsund unde a şi revenit la 
vechiul nume; anul trecut, în 2009, după 
încheierea procesului de restaurare, a 
navigat din nou până în portul Belfast. Dar 
despre Gorch Fock I vom reveni poate într-
un articol separat. Pentru a nu crea confuzii 
în rândul cititorilor noi vom continua să ne 
referim la actuala navă şcoală germană 
drept Gorch Fock II chiar dacă din punct 
de vedere oficial nu este chiar corect. 
Ambele nave au fost denumite în onoarea 
scriitorului german Johann Kinau care a 
scris sub pseudonimul Gorch Fock şi care 
a murit pe mare în timpul bătăliei navale a 
Jutlandei în anul 1916. 

Veliere de legendăVeliere de legendă

GORCH FOCHGORCH FOCH
De ce De ce Gorch Fock II?Gorch Fock II?

Statistică germană
Nava a efectuat 146 de voiaje de 

instrucţie (statistica până în 2006), 
inclusiv un marş în care a realizat o 
circumnavigaţiune a Terrei, în 1988. 
Raportate la cei 52 de ani de existenţă 
a navei, numărul marşurilor de instrucţie 
pare impresionant şi chiar este. Explicaţia 
constă în faptul că în fiecare an nava 
execută mai multe voiaje de instrucţie (şi 
nu doar unul singur cum este cazul NS 
Mircea)  cu durate diferite, de la câteva 
săp tămâni la câteva luni, aproape pe tot 
parcursul anului. De asemenea, de foarte 
multe ori ceea ce noi denumim un marş 
complet în cazul germanilor se împarte în 
două, până la şi de la destinaţia finală, şi 
sunt numărate separat, poate şi din cauza 
schimbării cadeţilor de la bord. A înconjurat 

o singură dată Pământul, respectiv 
marşurile 80-83, între 23 iulie 1987 – 
27 iunie 1988, cu o durată a marşului de 
336 de zile, 33566 de mile marine, 20 de 
escale în 15 ţări de pe cinci continente (al 
doilea ca durată, pe primul loc situându-
se marşul din 18 aprilie 1996 – 26 martie 
1997, în cronologia germană marşurile 
105-108, de la Kiel la Bangkok şi înapoi 
cu o durată de 342 de zile, 35884 de mile 
marine, 18 escale în 16 ţări de pe patru 
continente),  tocmai datorită existenţei mai 
multor marşuri pe an cu o durată limitată 
şi nevoilor de instruire ale Marinei Militare 
germane. 

Din această cauză a ajuns şi o 
singură dată în  Marea Neagră, în anul 
1999, inclusiv la Constanţa (este vorba 
de marşul de instrucţie cu numărul 118 
desfăşurat între 28 august şi 28 octombrie 
1999 pe itinerariul Kiel – Brunsbüttel – 
Cuxhaven – Lisabona -Tuzla (Turcia) – 
Constanţa –Poti – Istanbul - Veneţia). În 
luna august 2008, la Warnemünde, lângă 
Rostock, unde se aflau la cheu marile 
veliere participante la Hanse Sail 2008 
din Germania, am avut ocazia să iau 
un interviu comandantului navei Gorch 
Fock, comandorul Norbert Schatz, unul 
dintre cei mai longevivi la comandă dacă 
ne gândim că a preluat nava în februarie 
2006 şi încă se afla la bord în toamna 
aceasta (ca o paranteză, nava a avut până 
în prezent 12 comandanţi, cu o durată 
medie de aproximativ 4 ani iar ofiţerul 
de relaţii publice de la bord ne spunea 

că este singura navă din Marina Militară 
germană comandată de un  comandor). 
Deşi ştiam câte ceva despre motivele 
pentru care nava a ajuns o singură dată 
în Marea Neagră din interviul realizat în 
1999 cu comandantul de atunci al navei, 
căpitan-comandorul John Schamong 
(vezi şi revista Marina Română nr.64, 
decembrie 1999) am repetat întrebarea 
la o distanţă de aproape zece ani. „Este 
adevărat, deşi am fi vrut, nu ne-am putut 
ţine promisiunea de a reveni în Marea 
Neagră. Explicaţia este că a fost redusă 
perioada în care noi avem cadeţi la bord, 
deci aceasta este mai scurtă dar în acelaşi 
timp noi avem un itinerar de realizat într-un 
anumit interval de timp şi este imposibil să 
ajung în Marea Neagră cu cadeţii la bord 
şi să mă şi întorc în Germania. Putem 
spune că ce s-a îmtâmplat în 1999 a fost 
o excepţie deoarece, dacă ne raportăm 
la acel moment, perioada în care cadeţii 
se află la bord a fost redusă la jumătate 
în prezent.” ne-a declarat comandorul 
Norbert Schatz.

De regulă, nava participă vara la festi-
valurile maritime importante din Germania 
şi din lume. În general, primăvara, cade-
ţii de la şcoala de maiştri de marină de 
la Parow se îmbarcă pentru practică, în 
marşuri desfăşurate între luna martie şi 
sfârşitul lunii mai până în iunie iar de la 

sfârşitul lui august până în decembrie, 
cam cu o săptămână înainte de Crăciun, 
sunt ambarcaţi pentru marşuri de instrucţie 
cadeţii de la Academia Navală germană de 
la Flensburg. 14.500 de cadeţi s-au antre-
nat la bordul navei. În prezent nava desfă-
şoară marşurile cu numerele 156-157, fiind 
plecată din data de 20 august din Kiel, cu 
un echipaj de 229 de marinari, cu urmă-
torul itinerar: Bremerhaven-Ponta Delga-
da (Portugalia)-Las Palmas (Spania)-San 
Salvador de Bahia (Brazilia)-Buenos Aires 
(Argentina)-Montevideo (Uruguay)-Ushu-
aia (Argentina)-Valparaiso (Chile)-Callao 
Lima (Peru)-Acapulco (Mexic)-Cartagena 
(Columbia)-Fort Lauderdale (SUA)-Hamil-
ton (Bermude)-Ponta Delgada-Bremerha-
ven, unde urmează să ajungă în iunie 2011 
(de notat că va naviga pentru prima dată în 
apele Capului Horn). Şi dacă tot suntem la 
capitolul statistică vă putem oferi mai multe 
cifre aşa cum le-am găsit pe site-ul oficial 

Bogdan DINU
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Comandorul Norbert Schatz, comandantul navei 
şi Bogdan Dinu în timpul unui interviu la bordul navei 

în august 2008 la Warnemünde.
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al Marinei Militare germane: 439 de escale 
în 180 de porturi din 62 de ţări de pe cinci 
continente; 741106 mile marine parcurse, 
dintre care 466645 cu vele şi 274460 cu 
motor; 

De ce şi cum a apărut 
Gorch Fock II

După cum se cunoaşte, după cel de-al 
doilea război mondial Germania a pierdut 
toate navele şcoală în contul reparaţiilor 
de război. În acest context apare firească 
decizia Marinei Militare germane (Bundes-
marine) din 1957 de a construi o nouă navă 
şcoală utilizând planurile vechiului Gorch 
Fock din anul 1933. Ceea ce a rezultat a 
fost însă o versiune modernizată a navei 
Albert Leo Schlageter, o navă soră uşor 
modificată a vechiului Gorch Fock. Sunt 
cinci nave surori în acestă clasă de nave. 
În prezent acestea sunt: Gorch Fock I 
(ex. Tovarisch sau 1933 cum mai este în-

tâlnită, tocmai pentru a evita confuzia cu 
actualul Gorch Fock), Gorch Fock (II sau 
1958), Eagle (ex Horst Wessel), Mircea, 
Sagres III (ex Albert Leo Schlageter). Mai 
poate fi menţionat şi Herbert Norkus (o altă 
navă a seriei, lansată prematur la apă în 
1939 pentru a elibera docul necesar con-
strucţiei de submarine, neterminată, avari-
ată de un bombardament aerian la Ham-
burg şi deşi vândută până la urmă Braziliei 
după război a fost umplută cu grenade şi 
bombe cu gaz şi scufundată intenţionat, în 
final, considerată terminată, în strâmtoarea 
Skagerrak în 1947; interesant este faptul 
că o parte din piese, cum ar fi vergile şi alte 
componente ale arboradei care nu fusese-
ră montate deja au fost folositate mai târziu 
la construcţia lui Gorch Fock II).

O altă informaţie prezentă pe mai toa-
te site-urile de pe internet, perfect adevă-
rată de altfel, se referă la cât de sigură 
este nava. Atât prima cât şi a doua navă 
au fost construite, coincidenţă sau nu, 
după două dezastre maritime de răsunet. 
Deşi vechiul proiect din 1933 era conside-
rat foarte sigur încă de la vremea respec-
tivă (după dezastrul navei-şcoală Niobe 
când au murit 69 de oameni, scufundată 

la 26 iulie 1932 în Marea Baltică) la cea de 
a doua navă au fost operate suplimentar 
pe ultima sută de metri câteva modificări 
în proiect după dezastrul navei Pamir din 
1957, în ceea ce priveşte rezistenţa corpu-
lui şi echipamentul de salvare de la bord. 

Nava (ca toate celelalte ale seriei) a 
fost construită la şantierul Blohm&Voss 
din  Hamburg. Chila a fost pusă pe data 
de 6 martie 1958, lansată pe 23 august 
1958 şi intrată în serviciu pe 17 decem-
brie acelaşi an. Portul de ataş este Kiel 
şi este interesant de menţionat că partea 
superioară a arborelui trinchet şi a arbore-
lui mare poate fi coborâtă pentru ca nava 
să poată trece pe sub podurile de peste 
canalul Kiel. Din punct de vedere tehnic 
nava este de tip barc cu trei catarge, cu 
un corp din oţel lung de 81,26 metri (la 
linia de plutire) sau 89,32 lungimea tota-
lă inclusiv cu bompresul, 12 metri lăţime, 
5,50 metri pescaj şi un deplasament de 
1860 de tone. Înălţimea arborelui mare 

este de 45,30 metri. Iniţial avea o supra-
faţă velică de 1952 m2 din vele vegetale. 
Mai târziu au fost înlocuite cu vele sinteti-
ce din dacron iar suprafaţa velică a cres-
cut la 2080 m2. Velele sunt în număr de 
24. Viteza maximă este de 13 noduri cu 
motor şi de 15 noduri cu vele. La bord pot 
fi ambarcate maxim 230 de persoane (de  
regulă la bord se află 120 de cadeţi). Ca 
peste tot în ultimele decenii în echipajul 
permanent, ca şi printre cadeţi evident, 
se află şi femei. De exemplu în 2008 în 
echipajul permanent se aflau şase femei 
maiştri militari.

Cât costă o astfel de navă?
De pe site-ul oficial al Marinei 

Militare germane aflăm că, la momentul 
construcţiei adică în 1958 nava a costat 
8,5 milioane de mărci germane iar în 
prezent, din aceeaşi sursă, suma este 
evaluată la 50 de milioane de euro. Şi 
pentru că printre iubitorii marilor veliere 
circulă destul de multe zvonuri legate 
de sumele alocate pentru repararea şi 
întreţinerea unor astfel de nave l-am 
întrebat pe comandorul Norbert Schatz 
care este adevărul în cazul Gorch Foch, 

mai ales că nava ieşise din şantier de 
câteva luni. „Nu este adevărat că s-au 
cheltuit 20 de milioane de euro la ultima 
vizită în şantier. Acum opt ani (anul 2000, 
n.r.) am avut reparaţia capitală care s-a 
apropiat de această sumă. De regulă la 
fiecare doi ani intrăm în şantier pentru 
întreţinere şi reparaţii curente, un fel de 
facelift dacă vreţi, şi în astfel de cazuri 
în mod normal suma cheltuită este de 
aproximativ 3-4 milioane de euro.”

În timp nava a suferit mai multe mo-
dificări şi modernizări care au ţinut pasul 
cu tehnologia iar la bord întâlneşti echi-
pamente de navigaţie de ultimă generaţie. 
A fost schimbat inclusiv motorul în anul 
1991 cu unul cu şase cilindri care produce 
1660 de cai putere, bucătăria navei a fost 
redusă ceea ce a condus la mărirea spa-
ţiului din cazarma cadeţilor. Oficial Gorch 
Fock II este o navă din clasa Tip 441 şi 
are numărul de bordaj A60 (evident nu îl 
veţi găsi piturat pe bordajul navei!).

Să mai menţionăm că nava s-a aflat 
pe bancnota de 10 mărci din a treia serie 
(1960-1990) devenind astfel una dintre 
cele mai cunoscute şi „portretizate” nave. 
O întâlnim în toate albumele Tall Ships şi 
chiar şi în catalogul firmelor de machete 
statice, uneori în mai multe variante şi 
la scări diferite ceea ce spune aproape 
totul despre cât de cunoscută şi populară 
este în întreaga lume. Doar enumerarea 
voiajelor şi marşurilor de instrucţie sau 
evenimentele nautice majore la care a 
fost prezentă s-ar întinde pe câteva pagini 
bune din revista noastră. În anul 2008 
când a sărbătorit 50 de ani de la intrarea 
în serviciu (vezi şi revista Marina Română, 
nr.6 (128) pe 2008, p.41 şi nr.3 (133) pe 
2009, p.47) au fost realizate, pe lângă un 
album al navei, o emisiune numismatică 
reprezentată de o monedă omagială cu 
valoarea de 10 euro  dar şi una filatelică 
specială cu totul deosebită. Se adaugă o 
revistă dedicată împlinirii a 50 de ani de la 
intrarea în serviciu.

Galioane şi tragedii
Privind galionul navei care reprezintă 

un albatros stilizat ai impresia că este 
realizat din bronz, datorită culorii, sau cel 

puţin din metal. Nici vorbă de aşa ceva. În 
istoria de 52 de ani a navei galionul a fost 
pierdut, deteriorat şi înlocuit de mai multe 
ori (mai exact de şase ori!) şi chiar refăcut 
din materiale diferite. Primul albatros, cel 
din 1958, a fost pierdut câţiva ani mai 
târziu şi înlocuit cu unul din lemn, la fel ca 
şi primul. În 1969 a fost înlocuit cu unul 
realizat din poliester pentru reducerea 
greutăţii. În timpul reparaţiilor din anul 2000 
galionul s-a spart şi a fost înlocuit cu unul 
din lemn. Şi acesta a fost pierdut în furtuna 
din 11 decembrie 2002 şi înlocuit cu unul 
tot din lemn care a rezistat însă doar până 

la furtuna din 5 decembrie 2003 când s-a 
spart. Prezentul galion a fost instalat pe 
24 februarie 2004 şi este realizat din fibră 
de carbon şi poliester.

Din păcate în ultimii 52 de ani cel puţin 
şapte (şase după Marina Militară germană) 
marinari au murit în accidente la bordul navei 
fie prin prăbuşirea din arboradă, fie căzând 
peste bord. După un accident petrecut în 
noaptea de 3 septembrie 2008 în Marea 
Nordului când un cadet, o fată  de doar 
18 ani s-a înecat după ce a căzut peste bord 
în timpul cartului, chiar în timpul redactării 
articolului un alt cadet, o femeie de 25 de 
ani de la Academia Navală de la Murwik 
din Flensburg, şi-a pierdut viaţa după ce a 
căzut din arboradă pe punte pe 7 noiembrie 
în portul brazilian San Salvador de Bahia. 
Din acest punct de vedere NS Mircea stă 
mult mai bine dar şi numărul marşurilor şi 
zilelor pe mare este complet diferit.

Cât despre şansele ca cele două 
nave Gorch Fock şi NS Mircea să navige 
împreună sunt destul de mici, mai ales 
pentru noi în aceste vremuri de criză în 
care marşurile de instrucţie sunt reduse 
ca durată şi itinerar. Comandorul Norbert 
Schatz: „Sunt destule festivaluri maritime 
la care putem să participăm împreună. 
Cred că cel mai convenabil ar fi ca cele 
două nave să se întâlnească în Gibraltar 
sau undeva la mijlocul distanţei faţă de 
porturile de ataş şi să navige împreună 
spre destinaţia aleasă.” Ar fi frumos mai 

ales că, după cum am văzut din fotografii, 
Gorch Fock II chiar a navigat alături de 
navele-surori cum ar fi Eagle sau Sagres III.

Un tur virtual
Un simplu tur al navei este de natură 

să ducă inevitabil la comparaţii cu propria 
noastră navă-şcoală. Înainte de a urca pe 
navă este imposibil să nu remarci schela 
dublă, cu două sensuri, care facilitează 
extraordinar ambarcarea şi debarcarea 
personalului dar mai ales a vizitatorilor şi 
turiştilor şi care reduce semnificativ timpul 
de aşteptare şi cozile din porturi, fluidizând 
practic circuitul de vizitare. Iar cine crede 
că acesta este un aspect minor înseamnă 
că nu a văzut niciodată cozile de sute 
de vizitatori care se formează la marile 
festivaluri maritime. Probabil că aceasta ar 
fi cea mai bună soluţie şi pentru NS Mircea 
deoarece nu ar strica aspectul marinăresc 
tradiţional al navei (cum ar fi o a doua 
schelă în prova) şi ar putea fi amarată şi 

fixată pe timpul navigaţiei în acelaşi loc ca 
şi acum (ca şi la Gorch Fock II de altfel). 
Puntea centru pare şi chiar este mai mare 
dar ceea ce ne-a atras atenţia este ceea ce 
noi numim cazarma cadeţilor. Aici întâlnim 
două secţiuni transversale pe axul navei 
separate complet de un perete cu o singură 
intrare. Prima secţiune este cea dedicată 
„spaţiului de zi”, studiului şi servitului 
mesei, cu un culoar central şi şi două spaţii 
simetrice în fiecare bord cu mese şi bănci 
fixe (acces la internet wireless, automate 
de ceai, cafea, etc.) iar a doua „spaţiului 
de noapte” cu hamace care nu diferă de 
cea de pe NS Mircea. La o trecere rapidă 
observăm în borduri nişe speciale cu maşini 
de spălat şi uscătoare „navalizate” din inox, 
cu acces liber. Chiar la urcarea pe dunetă, 
în ambele borduri, acolo unde la noi se 
află alidadele, întâlnim console navalizate 
care afişează toate informaţiile şi indicatorii 
necesari navigaţiei şi conducerii navei. 
În locul timonei mici de la noi întâlnim 
nu una ci trei timone de mari dimensiuni 
(asemănătoare celei care se află în camera 
cârmei de pe NS Mircea) manevrate de 4, 
6 sau chiar 8 timonieri. Cabina de comandă 
este asemănătoare dar compartimentarea 
de sub dunetă şi chiar la sala maşini 
este diferită.Ca o pată de culoare să mai 
spunem că în aprilie 2010 clopotul original 
al navei de la puntea centru a fost înlocuit 
cu unul nou care, după cum susţine şeful 
de echipaj are aceeaşi tonalitate!

“Spaţiul de zi” şi de studiu din cazarma prova babord a cadeţilor.
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Gorch Fock în navigaţie cu vele.

Gorch Fock la cheu la Warnemünde în timpul festivalului Hanse Sail Rostock 2008 din Germania.
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„Spaţiul de noapte” din cazarma cadeţilor.
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Instantaneu cu timona. 

 F
ot

o:
 G

or
ch

 F
oc

k

Consola navalizată de pe duneta tribord care afişează toate 
informaţiile şi indicatorii necesari navigaţiei şi conducerii navei.
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Clopotul navei de la puntea centru în anul 2008, 
înainte de a fi înlocuit în 2010. 

Foto: Bogdan Dinu
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Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti 
în anul 1859 şi domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza (1859-1866) au reprezentat 
pentru noua entitate statală românească 
o etapă importantă în amplul proces de 
reformare şi modernizare instituţională şi 
legislativă, cu implicaţii benefice şi în plan 
social, economic şi militar, respectiv pentru 
dezvoltarea Marinei militare şi comerciale. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a 
semnat mai multe ordine privitoare la 
organizarea şi la dezvoltarea Flotilei, prin 
Înaltul Ordin de zi nr. 173 din 22 octombrie 
1860 privind definitiva unificare a flotilelor 
celor două principate formându-se nucleul 
Flotilei statului român modern. 

Concomitent cu fundamentarea noilor 
structuri ale organismului miliar, au fost 
jalonate coordonatele viitoarei dezvoltări a 
porturilor, înnoirii şi consolidării parcului de 
nave, dotării, echipării şi pregătirii cadrelor, 
instruirii trupelor etc.

Un nume simbol

 În contextul punerii în operă a primului 
program naval al României, un eveniment 
memorabil l-a constituit lansarea, la 2 
august 1864, a primei nave cu maşini cu 
abur, cu care a fost dotată tânăra Flotilă 
a Principatelor. La dorinţa domnitorului, 
acest bastiment a fost botezat România, în 
memoria zilei de 24 ianuarie 1862, când s-a 
desăvârşit unificarea Moldovei şi Valahiei şi 
când ţara noastră a primit oficial numele de 
România.

Bastimentul România a fost amenajat 
din fosta navă de comerţ Ceocan, 
rebotezată Prinţul Vogoride (denumire 
atribuită în onoarea caimacamului Moldo-
vei, principele ultraconservator Nicolae 
Conachi-Vogoride), a negustorului bucu-
reş tean postelnicul Nicolae Ciocan, care 
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Serviciul Istoric al Armatei

fusese sechestrată în anul 1861 pentru 
comerţ clandestin cu sare în Serbia, 
Bulgaria şi Turcia. Sosit în ţară în 1857, 
acest vaporaş cu zbaturi de 1,5 metri lăţime 
fusese construit de firma Neuburg-Kloster, 
lângă Viena, iar maşina la Florisdorf, în 
Boemia şi era destinat pentru a remorca 
şlepuri cu sare pe Siret şi pe Dunăre. 

În jurul anului 1857, navigaţia şi comerţul 
pe Siret erau destul de intense. Bastimente 
cu vapori, remorchere şi şlepuri formate 
din şeici şi bărci cu acoperiş transportau 
neîncetat grâne şi sare din Moldova de 
sus. Transportul sării se efectua de la 
Târgu Ocna cu carele până la Bacău, iar 
de aici, cu plutele, pe Bistriţa şi Siret, până 
la Cosmeşti. Când apele erau scăzute, 
transportul fluvial cu plutele se executa până 
la Ciuslea, Suroaia sau Nămeşti, unde erau 
amenajate debarcadere pentru facilitarea 
operaţiunilor de încărcare-descărcare. 

Înainte de unirea Principatelor Române, 
vaporul Prinţul Vogoride remorca şlepuri de 

pe Siret, transportând sare atât în porturile 
moldoveneşti Galaţi, Reni, Ismail, Chilia, 
cât şi în cele turceşti Isaccea, Tulcea, 
Sulina şi Chilia Veche.

Prima cursă pe Siret, sub comanda 
căpitanului Ignatz Stolz, a efectuat-o 
în primăvara anului 1858. Până în anul 
1861 a transportat sare, cărbuni de lemn, 
cereale ş.a. „La Colieni şi Vadu Roşca 
erau făcute magazii de sare din garduri de 
nuiele acoperite cu stuf şi paie, având vreo 
30 metri lungime şi 3 metri lăţime. După 
ce încărcau şlepurile cu sare se duceau la 
Galaţi, unde o încărcau în ceamuri cu pânze 
pentru Rusciuk, Rahova, Vidin, Severin 
sau în corăbii turceşti. De la Colieni plecau 
dimineaţa cu două şlepuri şi ajungeau la 
2 p.m. la Gura Siretului. Vaporaşul ducea 
un şlep la ureche şi unul la remorcă. Când 
Dunărea era mare, navigaţia se făcea 
admirabil, când însă Siretul era mare, de 
multe ori vaporaşul bătea pe loc, căci nici 
raţele, nici gâştele nu mai puteau să iasă 
la mal, deoarece le fura curentul... Cu 
toate aceste dificultăţi, în primul an s-au 
transportat 3.000.000 ocale vechi de sare”.

Oprită şi sechestrată la Gura Siretului 
pentru contrabandă, şi proprietarul neachi-
tând amenda, nava a fost scoasă la 
vânzare pentru suma de 19.000 lei şi 
„statul, ca creditor, luă asupra sa, în 1861, 
acest bastiment, pe care-l dete Flotilei”. 
După reparaţii succesive şi modernizări – 
i s-au schimbat punţile şi suprastructura, 
s-au amenajat instalaţii pentru montarea 
artileriei la bord, s-au amenajat cabine 
pentru ofiţeri şi trupă ş.a. - executate între 
1862 - 1864 la Şantierul „Mayer” din Linz-
Austria, contra sumei de 134.000 lei vechi, 
la care s-au adăugat 47.300 lei pentru 
înlocuirea căldării şi Giurgiu, nava a fost 
armată cu patru falconete (tunuri) aduse în 
anul 1844 în Moldova din Piemont, cu care 
fusese armată goeleta Emma, echipajul 
avizoului fiind dotat cu puşti cu capse, care 

se încărcau în 12 timpi. Ulterior nava a fost 
armată cu două mitraliere tip Hotchkiss, 
care flanchează astăzi intrarea Muzeului 
Marinei Române din Constanţa.

Nava a sosit în ţară în iulie 1864. Măria 
Sa Domnul Alexandru Ioan I Cuza voind 
să comemoreze prin acest bastiment de 
războiu amintirea zilei de 11 Decembrie 
1858, când ambele adunări ale Moldovei 
şi Munteniei au proclamat unirea definitivă 
a celor două ţări surori şi care s-a adus la 
îndeplinire la 24 ianuarie 1859 şi să facă 
cunoscut vecinilor şi popoarelor depărtate 
numele ce şi-au dat cele două ţări unite, 
care arătau prin el originea neamului nostru, 
M.S. i-a dat numele România.

Ceremonia lansării a avut loc la Giurgiu, 
la 2 august 1864, ora 10.00, în prezenţa 
unui numeros public „entuziast până la 
lacrimi, care privea cu bucurie întâiul din 
bastimentele noastre de război cu vapori. 
Fiecare dorea să aibă fericirea de a atinge 
cu piciorul această părticică plutitoare din 
teritoriul ţării, destinat de a forma marinari 
români şi a împinge departe proprietatea 
teritorială a României. După sfinţirea 
bastimentului de către protoiereul jud. 
Vlaşca, preotul Mirsil, reprezentantul M.S. 
Domnului, generalul Savel Manu, ministru 

de Război în perioada 12 aprilie 1864 – 
29 ianuarie 1866, ţinu de pe comandă 
o cuvântare călduroasă, prin care arăta 
râvna ce simte poporul şi guvernul de a 
reintra în strămoşeştile puteri maritime, 
pentru care marina de război va deveni în 
viitor o şcoală spre a lumina pe fiii poporului 
în arta nouă a navigaţiei, a le arăta calea 
avuţiei şi civilizaţiei şi a-i îndemna să 
conlucreze la recăpătarea dominaţiunii 
pierdute şi înălţarea numelui de Român”. 
El a încheiat, spunând: „Acum, scumpă 
«Românie», mergi pe bătrânul nostru 

Danubiu, străbate-i undele care încing ţara 
de la un cap la altul, şi spune tuturor, că de 
azi înainte ţara a adăugat o nouă părticică 
la teritoriul său”. Costache Negri, agentul 
diplomatic al României la Constantinopol, 
a conchis: „O, Doamne, Doamne Sfinte, fă 
ca această «Românie» să nască pui bravi, 
pentru stăpânirea ţărilor şi mărilor”. 

Nava avea următoarele caracteristici: 
deplasamentul – 130 tone, lungimea – 
35 metri, lăţimea – 4,80 metri, pescajul 
– 1,10 metri, cârma – 2 metri, puterea 
maşinii – 240 C.P., viteza – 14 km/h în 
apă stătătoare, armament uşor de artilerie 
şi un echipaj compus din 33 de marinari, 
comandat iniţial de căpitanul Anton Barbieri. 
Costul navei era de 99.000 lei.

Preferata regelui Carol I

Iniţial, nava a fost folosită pentru 
călătoriile suveranului Carol I şi ale familiei 
acestuia. Astfel, la 11 octombrie 1866, 
Carol I s-a ambarcat la bordul bastimentului 
România, acompaniat de Dimitrie Brătianu, 
generalul principe Ghica, B. Boerescu, 
Gheorghe Costa-Foru, ofiţeri superiori 
din toate armele, toţi adjutanţii domneşti, 
G. Filipescu, mareşalul Curţii Regale, 
precum şi de căpitanul de Locquenghien, 

adjutantul principelui Carol Anton de 
Hohenzolern. Astfel, România a fost prima 
navă de război românească pe care a urcat 
principele României, în marş de la Giurgiu la 
Rusciuk, unde s-a întâlnit cu Midhat Paşa. 
De aici, România s-a înapoiat la Giurgiu, cu 
primul ministru I. Ghica la bord.

La 18 octombrie 1866, România s-a 
deplasat cu primul ministru de la Giurgiu 
la Rusciuk, unde l-a aşteptat pe principele 
Carol până pe 20 octombrie, imobilizat la 
Buiuk Dere, la bordul yachtului Izzedin, 
din cauza furtunii din Marea Neagră. 

La ora 20.00, nava a plecat spre Giurgiu, 
„lăsând în urmă jocurile de artificii şi înălţi-
mile fortăreţei de la Rusciuk acoperite de 
lumini”.

La 31 octombrie 1866, Carol I s-a deplasat 
cu România de la Olteniţa, la Călăraşi, Brăila 
şi Galaţi, iar de aici, ambarcat pe canoniera 
franceză Le Magicien, până la Ismail, 
aceasta fiind însoţită în prova de România 
şi escortată de canonierele celorlalte puteri. 
La 6 noiembrie, suveranul s-a debarcat la 
Ismail, iar România s-a înapoiat la Galaţi, 
aşteptând sosirea principelui, de la Cahul, 
pe uscat. La 9 noiembrie, Carol s-a îmbarcat 
pe România şi după 12 ore de navigaţie, a 
debarcat la Giurgiu. Cu această ocazie, 
Suveranul i-a mulţumit căpitanului Anton 
Barbieri, comandantul navei, pentru călătoria 
plăcută de care a beneficiat, felicitându-l 
pentru ţinuta ofiţerilor şi a echipajului, 
precum şi pentru maniera profesionistă în 
care a comandat nava.

La 5 mai 1967, Carol I a călătorit cu 
bastimentul România de la Turnu Severin 
la Calafat. Toate navele comerciale aflate 
la Turnu Severin au arborat marele pavoaz 
şi l-au acompaniat pe suveran pe tot 
traseul. La 6 mai, acesta s-a reambarcat pe 
România  la Turnu Măgurele şi în aceeaşi 
zi a debarcat la Giurgiu.

La 5 iunie, după o călătorie cu trăsura 
până la Galaţi, principele, însoţit de 
profesorul francez Desjardins, s-a ambarcat 
pe canoniera Le Magicien care, escortată 
de România, s-a deplasat de la Tulcea la 
Sulina, apoi la 7 iulie pe Canalul Chilia, 
braţul Gâştelor, până aproape de lacul 
Jibrieni. De aici s-a deplasat la Ismail, unde 
a debarcat şi a plecat la Iaşi, cu trăsura.

Din vara anului 1868, suveranul a 
preferat şi utilizat pentru călătoriile sale 
yachtul regal Ştefan cel Mare. La începutul 
anului 1868, nava a fost trimisă la Pesta 

România, prima navă cu vapori a MMR (1864).

 Maiorul Anton Barbieri.

Vizita familiei regale la Tulcea.
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pentru reparaţii la corp şi maşină, de 
unde s-a întors la Galaţi în luna martie, 
la comanda sa fiind numit locotenentul 
Constantin Dumitrescu-Maican, avându-l ca 
secund pe sublocotenentul Vasile Urseanu 
şi ca ofiţer de bord pe sublocotenentul 
Constantin Negulescu. În această perioadă, 
din echipajul navei mai făceau parte un 
sergent-major, doi sergenţi, patru caporali 
şi 40 de marinari.

În zilele de 22 şi 23 noiembrie 1869, 
nava a escortat, împreună cu yachtul re-
gal Ştefan cel Mare, vaporul austriac Franz 
Joseph, la bordul căruia se afla domnitorul 
Carol I cu soţia, principesa de Wied, care 
venea pentru prima dată în România.

În anul 1871 comanda navei a fost pre-
luată de locotenentul Ioan Murgescu, înlo-
cuit, la 19 aprilie 1874, de căpitanul Vasile 
Urseanu.

În 1875, Ministerul de Război a acor-
dat o atenţie sporită pregătirii pentru luptă 
a echipajelor. Astfel, sub conducerea tine-
rilor ofiţeri de marină, trupele ambarcate 
au executat diferite exerciţii din domeniul 
timonieriei, matelotajului, manevrei bărcilor 
cu vele şi cu rame şi tragerilor de artilerie. 
România, împreună cu Ştefan cel Mare şi 
Fulgerul, a format prima divizie navală ro-
mânească, menită să asigure formarea de-
prinderii ofiţerilor în conducerea navigaţiei 
în grup şi familiarizarea timonierilor cu exer-
ciţiile de semnalizare. 

Între 21 - 24 octombrie 1875 navele Flo-
tilei au executat trageri pe Canalul Oceacov 
din Delta Dunării.

În campanie

Pe timpul Războiului de Independenţă, 
avizoul România (comandat de căpitanul 
Mihail Drăghicescu, avându-l ca secund pe 
locotenentul Gheorghe Ionescu), împreună 
cu Ştefan cel Mare, Rândunica şi Fulgerul, 
a fost pusă la dispoziţia guvernului rus, fiind 
armată cu ofiţeri şi marinari ruşi, la bordul 
navei fiind opriţi doar mecanicii, care cu-
noşteau foarte bine maşinile. Aceste nave 
au participat la apărarea ţărmului românesc 
al Dunării, transport rapid, escortă, susţine-
rea trecerii fluviului de către trupele ruseşti, 
executarea recunoaşterilor, a transporturi-
lor de trupe, alimente şi materiale de răz-

boi, construirea podului de vase rusesc de 
la Ghecet şi plantarea barajelor de mine, în 
scopul izolării mijloacelor de navigaţie tur-
ceşti de pe Dunăre. Principalele baraje au 
fost instalate la Reni, Gura Prutului şi gura 
Siretului, întrerupând orice legătură a nave-
lor turceşti cu Marea Neagră.

Pentru o mai bună protecţie a echipa-
jului şi a trupelor de debarcare transporta-
te împotriva tirului inamic, în borduri i s-au 
montat plăci de metal susţinute cu bârne, 
care înălţau parapetul cu 1,6 – 1,8 metri 
peste nivelul punţii. Acest blindaj era pre-
văzut cu orificii prin care se putea trage cu 
puşca. În plus, în prova navei a fost instalat 
un tun de calibru 75 mm.

La 9 iunie 1877, bastimentele Ştefan cel 
Mare şi România au transportat cu şlepurile 
româneşti nr. 1, 2, 3 şi 4 o parte din trupe-
le generalului Iucov peste Dunăre, în faţa 
Galaţiului. Aceste trupe aveau misiunea de 
a cuceri înălţimile de la Bugeac. A doua zi, 
România împreună cu canoniera Fulgerul a 
transportat pe ceamuri trupele Regimentu-
lui rus „Borodino”, de la Brăila la Ghecet, 
transbordare la care a asistat însuşi ţarul 
Rusiei, sosit în acea zi la Brăila: „Astăzi pe 
la 9 ore a.m. Majestatea Sa Imperatorul Ale-
xandru... a început a trece trupele imperiale 
... gata pentru Măcin şi cu transporturile fă-
cute cu vapoarele româneşti «Fulgerul» şi 
«România»”. 

În luna septembrie 1878, nava România 
a transportat de la Calafat la Galaţi ultimele 
efective şi materialul Flotilei Române.

Misiuni complexe

După Războiul de Independenţă, Ma-
rina Militară a României independente tre-
buia să facă faţă misiunilor sale specifice 
legate de apărarea graniţelor pe apă ale 
ţării, asigurarea poliţiei pe Dunăre şi pe 
coasta vest-pontică a Mării Negre şi asi-
gurarea legăturii cu Dobrogea, revenită în 
noul cadru statal naţional. Solicitată la ma-
ximum în timpul războiului, România, ca şi 
celelalte nave militare era uzată şi necesita 
reparaţii capitale. Pentru reparaţia navelor 
româneşti pe care le-a utilizat în Războiul 
de Independenţă, guvernul rus a despă-
gubit statul român cu 165.065 lei. Coman-
damentul Flotilei a utilizat şi această sumă 

pentru extinderea Atelierului de reparaţii şi 
dotarea acestuia cu maşini moderne. Ast-
fel, atelierele constituite în Arsenalul Flotilei 
au executat reparaţiile navelor România şi 
Fulgerul. După efectuarea reparaţiilor, na-
vele au fost utilizate pentru transporturi de 
materiale şi trupe, efectuarea poştei de la 
un ţărm la altul al Dunării, precum şi pentru 
alte servicii.

România a reintrat în serviciu în anul 
1880. Pentru scurt timp, sub comanda căpi-
tanului Emanoil Hacek a fost utilizată pentru 
transporturi de trupe şi materiale militare de 
la Giurgiu la Cernavodă, de la Brăila şi Ga-
laţi la Hârşova, Măcin, Isaccea, Chilia, Tul-
cea şi Sulina, iar în 1882 ca navă de legă-
tură, efectuând curse regulate între Giurgiu 
şi Cernavodă. În anii următori a participat 
alături de celelalte nave fluviale la exerciţii 
de debarcare şi atac, la comanda sa perin-
dându-se căpitanii Petre Ponici, Alexandru 
Cătuneanu şi Sebastian Eustaţiu. Odată cu 
reorganizarea Flotilei pe corpuri şi servicii, 
prin Înaltul Decret nr. 1247/1896, bastimen-
tul ,,România” a fost încadrat în Divizia de 
Dunăre, fiind ulterior transferat Serviciului 
Hidraulic pentru lucrări hidrografice fluviale 
şi măsurători necesare corecţiei Rutierei de 
navigaţie fluvială, precum şi pentru distru-
gerea cu mine a obstacolelor în vederea 
degajării şenalului navigabil al Dunării.   

Pe timpul inundaţiilor catastrofale din 
1897, România, sub comanda căpitanului 
Constantin Ciuchi şi torpilorul Alexandru cel 
Bun au participat la salvarea de oameni şi 
vite din satele riverane Dunării. Ulterior şi-a 
reluat campaniile hidrografice, participând 
la sondarea fluviului între Brăila şi Turnu 
Severin pentru ridicarea hărţii Dunării şi la 
lucrările executate sub coordonarea locote-
nent-comandorului Cezar Boerescu.

După 1900, nava a executat diverse 
misiuni de poliţie fluvială şi transporturi pe 
Dunăre. Între 1900-1901, nava a fost co-
mandată de căpitanul Gheorghe Ionescu.

În timpul Primului Război Mondial, Ro-
mânia a făcut parte din navele de servitudi-
ne din cadrul Convoiului de Aprovizionare, 
fiind utilizată ca tanc cu benzină şi remor-
cher fluvial, în compunerea Serviciului pe 
Prut, comandat de căpitanul Ion Adam, 
alături de remorcherele Porumbiţa, Cuza 
Vodă, Borcea şi Fraţii Ghenciu.

31 de ani de navomodelism. 150 de 
machete de nave realizate în tot acest 
răstimp. 15 clase de nave militare - care 
au fost şi care mai sunt în serviciul 
Forţelor Navale Romane - modelate. 
65 de machete ale navei şcoală Mircea 
şi 30 de machete ale pânzarului 
moldovenesc. 40 de medalii obţinute 
la diferite concursuri naţionale de 
navomodelism. Un titlu de campion 
naţional pe echipe. Zeci de elevi şi 
studenţi marinari îndrumaţi în tainele 
acestei migăloase arte. 

Aşa s-ar reduce sec, în cifre, bilanţul 
impresionant al activităţii de navomodelist a 
maistrului militar principal Nicolae Cicîrmă, 
şef de cabinet Pregătire Marinărească în 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. În 
spatele evidenţei statistice se află însă 
calităţile sale profesionale şi pedagogice, 
dublate de perseverenţa şi ardoarea pe 
care un hobby adevărat ţi le insuflă. Toate 
rezultatele sale vizibile – machetele de nave 
la care sunt reproduse aidoma detaliile 
cele mai mici de construcţie şi armare – 
cât şi cele invizibile, dar la fel de rezistente 
în timp - mă refer acum la deprinderile 
şi interesul pentru marinărie transmise 
tinerilor învăţăcei din Şcoala de Maiştri şi 
din Academie, cadre active acum, fac din 
blajinul „nea Cici” un personaj special, 
binecunoscut în întreaga marină militară.

Născut în Delta Dunării, la Murighiol, pe 
19 martie 1957, M.m.p. Nicolae Cicîrmă a 
crescut în mediul pescarilor dunăreni, de la 
care a prins dragostea pentru ambarcaţiuni. 
Dorinţa de a se educa temeinic ca marinar 
militar l-a făcut să urmeze cursurile Şcolii 
Militare de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu”, între anii 
1977-1980. După absolvire, prima funcţie 
îndeplinită în Forţele Navale a fost aceea 
de „specialist AEN” la bordul navei de 
cercetări hidrografice Eugen Stihi, ca mai 
apoi să devină tot aici şef de echipaj. 

În episodul de carieră petrecut între 
1980-1994 pe Stihi - fostă canonieră 
franceză din Primul Război Mondial, achizi-
ţionată în 1918 de statul român – pasiunea 
pentru navomodelism a M.m.p. Cicîrmă a 
fost aprinsă. Autodidact, nea Cici a început 
cu perseverenţă să caute planuri de nave, 
să deprindă secretele acestei meserii de 
rigurozitate meticuloasă, să găsească 
materialele şi tehnologiile necesare reali-
zării unor machete frumoase, dar şi durabile 
în timp. 

Odată cu mutarea sa, în 1994, la Şcoala 
de Maiştri, microbul care îi intrase în sânge 
a gasit aici şi condiţiile de dezvoltare. 
În paralel cu activitatea de instructor 
de aparate de navigaţie şi pregătire 
marinărească, el a revigorat cercul de 
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navomodelism cu participarea elevilor cu 
înclinaţii spre marinărie şi curioşi faţă de 
construcţia la scară redusă a diverselor 
nave, veliere sau cu elice. Cum orice cerc 
profesional oferă ocazia aprofundării unor 
cunoştinţe şi deprinderi căpătate în şcoală, 
între 1994-2000, elevii care au fost îndrumaţi 
în această perioadă de către M.m.p. Nicolae 
Cicîrmă au rămas cu amintiri plăcute, dar şi 
folositoare ulterior în carieră.

Din anul 2000, M.m.p. Cicîrmă a fost 
cooptat în Catedra de Ştiinţe Nautice din 
Facultatea de Marină Militară a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”. Ca şef al 
cabinetelor şi laboratoarelor de pregătire 
marinărească, sute de studenţi militari 
şi civili ai Academiei, bărbaţi şi femei, 
au beneficiat de bogata sa experienţă, 
de tactul pedagogic şi de apropierea 
sufletească cu care îi atrăgea în desluşirea 
tuturor necunoscutelor acestei discipline 
de bază pentru orice marinar. Totodată, 
cercul de navomodelism, al cărui promotor 
de suflet este, a început să se desfăşoare 
în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

„Dislocarea” cercului de navomodelism 
în noua casa nu a fost facilă. Nea Cici 
îşi aminteşte: „Reutilarea atelierului de 
navomodele a durat aproximativ un an. În tot 
acest timp, prin eforturi proprii de identificare 
a maşinilor şi dispozitivelor necesare şi cu 
sprijinul determinant al conducerii A.N.M.B. 
am reuşit să achiziţionăm logistica specifică 
confecţionării reperelor şi asamblării lor. 
Astfel s-a realizat dotarea cu strunguri 
de mecanică fină, aparate de traforaj, 
fierăstrău pendular, rindea electrică, 
bormaşini, etc”. Materialele de construcţie 
sunt la fel de exotice: lemn de tei, cireş, 
nuc, dud, buxus, şi altele stau la baza 
construirii unor machete de calitate, care 
să reproducă fidel detaliile originalelor. În 

consecinţă, activitatea de navomodelism 
a sporit în ceea ce priveşte numărul 
de machete realizate, iar experienţa în 
continuă creştere a mentorului şi-a pus 
amprenta şi asupra calităţii din ce în ce mai 
bune a acestor nave în miniatură.

Navomodelele construite în ultimii 16 ani 
de nea Cici se regăsesc acum în vitrinele 
multor oaspeţi de onoare ai Academiei 
Navale. Şefi de delegaţii militare din ţări 
europene sau de peste ocean, miniştri ai 
Apărării Naţionale, primarul oraşului francez 
Brest, înfrăţit cu Constanţa, toţi preşedinţii 
României post-revoluţionare, regele Mihai 
şi chiar ex-preşedintele Statelor Unite ale 
Americii, George W. Bush, posedă câte o 
replică la scară 1:200 a navei şcoală Mircea 
sau a pânzarului moldovenesc, simboluri 
ale tradiţiilor marinăreşti de secole ale 
poporului român. 

Pasiunea este un sentiment extrem, iar 
pasiunea M.m.p. Nicolae Cicîrmă pentru 
estetica marinărească documentată istoric, 
pentru păstrarea replicilor fidele, imagini 
tridimensionale ale unor nave care au servit 
cu credinţă odinioară Forţele Navale, chiar 
după decomisionarea lor, are o finalitate 
care încântă. Încântă pe cei care ucenicesc 
în cadrul cercului de navomodele, încântă 
admiratorii acestei arte, încântă chiar 
pe novicii care întâmplător dau ochii cu 
migăloasele machete, rod al sutelor de ore 
de muncă investite în această preocupare 
cu totul inedită.

În lumea super-tehnologizată de astăzi, 
biografii de acest gen, ale artizanilor care 
pun tot sufletul în micile lor opere de artă, 
sunt din ce în ce mai greu de întâlnit. 
Nostalgia aceasta este însă compensată 
de speranţa că „nea Cici” va preda ştafeta 
unui discipol cel puţin la fel de priceput şi 
de dedicat. Noi, marinarii, vom avea nevoie 
mereu de talentul şi pasiunea lor.

Cpt. cdor Octavian TĂRĂBUŢĂ
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Ordinul Sf. Sava în grad de comandor acordat comandorului 
Eugeniu Botez, comandantul avizoului Romania.
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Pe data de 10 noiembrie, Divizionul 50 
Corvete a sărbătorit 55 de ani de la înfiinţa-
rea primei unităţi din România specializată în 
lupta antisubmarin. Evenimentul a fost marcat 
sâmbătă, 6 noiembrie, printr-o ceremonie mi-
litară desfăşurată pe dana militară a portului 
Mangalia, la care au participat locţiitorul pentru 
Resurse al şefului Statului Major General, con-
traamiralul dr. Niculae Vâlsan, şeful Resurse-
lor Statului Major al Forţelor Navale, contraa-
miralul de flotilă Dan Popescu, reprezentanţi ai 
autorităţilor militare şi civile, militari în rezervă 
care au activat de-a lungul timpului în cadrul 
unităţii. 

Înfiinţat în anul 1955 prin Ordinul ministru-
lui Forţelor Armate CL 0060 sub denumirea de 
DN 1061 VSm cu baza la Mangalia, unitatea 
avea în compunere trei nave: VSm 1, VSm 2, 
VSm 3 cu principala misiune de căutare, des-
coperire, urmărire şi atac al submarinelor. În 
anul 1959 unitatea şi-a schimbat denumirea în 
Dn 50 VSm dar structura şi misiunile au ră-
mas aceleaşi. În anul 1974, VSm 1,2,3 s-au 
constituit în Secţia 1 VSm iar unitatea a fost 
înzestrată cu 4 noi nave construite în Santierul 
Naval Mangalia cu nr. 41, 42, 43, 44, mărind 
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astfel capacitatea combativă a unităţii. În pe-
rioada 1986-1990 divizionul a fost redislocat 
la Sulina; la revenirea în Mangalia, unitatea 
îşi reia denumirea de Divizionul 50 Vânătoare 
de submarine. Între anii 1998 şi 2004 au loc 
mai multe restructurări, iar corvetele 261, 262 
precum şi vedetele torpiloare pe aripi portante 
au ieşit din serviciu. În anul 2003, unitatea a 
revenit la denumirea de Divizionul 50 Corvete. 
În prezent, unitatea are în compunere patru 
corvete: Amiral Petre Bărbuneanu (260); Vi-
ceamiral Eugeniu Roşca (263); Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian (264); Contraamiral Horia 
Macellariu (265) şi trei vedete torpiloare Smeul 
(202); Vijelia (204); Vulcanul (209). De la intra-
rea în serviciu, corvetele au participat la nume-
roase misiuni naţionale şi internaţionale.

„La a 55-a aniversare, Divizionul de cor-
vete se prezintă cu toate navele operative, cu 
echipaje instruite, gata să îndeplinească orice 
misiune primită, pregătite să încheie anul 2010 
cu rezultate foarte bune şi să înceapă noul an 
cu misiuni naţionale şi internaţionale în care să 
obţină rezultate maxime. Pentru toţi cei care 
au slujit cu credinţă şi dragoste în această uni-
tate sub faldurile tricolore, le doresc sănătate 
şi viaţă lungă, mă închin pios spre cei care nu 
mai sunt, iar echipajelor actuale ale navelor le 

doresc sănătate, să obţină succese remarcabi-
le astfel încât înaintaşii noştri să fie mândri de 
această unitate”, ne-a declarat comandorul Ion 
Condur, comandantul Divizionului 50 corvete. 

La cea de-a 55-a aniversare a Divizionului 
au participat şi toţi foştii comandanţi ai 
acesteia. Cum era viaţa la Divizionul de 
vânătoare de submarine în urmă cu aproape 
30 de ani? „Am comandat acest Divizion în 
perioada 1980-1988, cu perioada Sulina, 
1986 – 1988. Mi-am desfăşurat activitatea 
în acest divizion din 1963, trecând prin toate 
treptele de comandă de la comandant unitate 
de luptă la comandant de divizion. Mi-a plăcut 
misiunea principală a acestor nave, căutarea, 
urmărirea, atacul şi distrugerea submarinelor 
inamice. Am participat la numeroase aplicaţii 
intrenaţionale unde am obţinut rezultate foarte 
bune. Erau multe misiuni atunci pentru corvete. 
În primii ani aveam şi 90-100 de zile de ieşire 
pe mare, anual”, ne-a declarat comandorul 
(rtg.) Gheorghe Bureţea.

În cei 55 de ani de activitate, la bordul 
acestei unităţi de elită a Marinei Române, 
s-au instruit numeroase generaţii de ofiţeri, 
maiştri militari şi soldaţi care au navigat 
ziua şi noaptea, antrenându-se în căutarea, 
descoperirea, urmărirea şi atacul submarinelor 
împreună cu navele altor flote.

Locotenent-comandor 
ing. Mihai EGOROV

Sâmbătă 16 octombrie, Liga Maiştrilor Militari de Marină a sărbătorit 20 de ani 
de când entitatea cunoscută sub denumirea de Corpul Maiştrilor Militari de Marină 
şi-a reluat tradiţia de asociere începută în anul 1922 la Galaţi, continuată în anul 
1928 la Constanţa şi desfiinţată abuziv în anul 1948. Reluarea tradiţiei de organizare 
profesional-spirituală a devenit posibilă după anul 1989. Noua formă, în fază de idee, a 
fost discutată şi aprobată la 16 octombrie 1990, iar prin sentinţa civilă nr.10 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa, la data de 23 ianuarie 1991, Liga Maiştrilor Militari de Marină 
a fost recunoscută ca persoană juridică. La momentul aniversar desfăşurat în aula 
Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au participat 
comandanţi de unităţi din garnizoana Constanţa, membri ai Ligii Maiştrilor Militari de 
Marină, ai Ligii Navale Române, cadre militare active, în rezervă şi retragere. Au fost 
citite mesaje, s-au prezentat realizările şi perspectivele acestei organizaţii şi toţi cei 
prezenţi au aplaudat spectacolul artistic prezentat de Cercul Militar Constanţa. Scopul 
asociaţiei este acela de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea 
motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate dar şi 
de ajutorare interumană între maiştrii militari de marină. (M.E.)

LMMM a împlinit 20 de ani

Nu multă lume ştie că primele nave 
româneşti care au participat la cerceta-
rea apelor Mării Negre au fost navele 
Marinei Militare, iar factorul determinant 
al acestei întreprinderi a fost savantul ro-
mân Grigore Antipa.

Impresiile sale despre experienţa 
trăită la bord şi despre ofiţerii de marină 
care i-au devenit prieteni şi colaboratori 
apropiaţi, consemnate în scrierile de mai 
târziu, conturează caractere, valori pro-
fesionale, atmosferă de lucru, realizând 
un tablou veridic şi pitoresc, cu certă va-
loare documentară. 

Într-una din zilele verii anului 1892, 
pe când lucra în laboratorul său din Sta-
ţiunea Zoologică Marină din Neapole, 
centru ştiinţific internaţional, pe atunci de 
importanţă unică, tânărul oceanolog ro-
mân aude o serie de salve de tun. Aflând 
de la colegi că este vorba despre salutul 
unui vapor de război  românesc care in-
tra în port „fără să mai aştept un minut 
– scrie el – am lăsat microscopul şi pre-
paratele pe masă şi am plecat imediat în 
port, unde am văzut drapelul nostru fâl-
fâind pe crucişătorul român «Elisabeta»”. 
Acesta mergea să reprezinte ţara la ser-
bările lui Cristofor Columb de la Genova 
şi se oprise pentru câteva zile la Neapoli. 
„Am sărit dar în prima barcă pe care am 
găsit-o – povesteşte Grigore Antipa - şi 
am pornit spre vapor. Ce bucurie când, 
eu, care nu fusesem în ţară de mulţi ani 
m-am trezit deodată ca în povestea lui 
Mohamed cu muntele, pe o bucată din 
teritoriul ţării venit el la mine şi înconju-
rat de vreo sută de compatrioţi marinari 
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români. Comandantul, colonelul Ilie Iri-
mescu (comandant al crucişătorului în-
tre anii 1892-1894 n.a.) şi secundul său, 
maiorul Ion Coandă, bucuros surprins şi 
ei de a vedea un român, m-au îmbrăţi-
şat cu mare simpatie”. (Grigore Antipa 
indică gradele eronat: Ilie Irimescu – ma-
ior (1887-1898); Ioan Coandă-căpitan 
(1888-1893), n.a.)

Cu mare bucurie, Antipa le-a explicat 
ce face el la Neapole şi i-a invitat să vi-
ziteze Staţiunea şi Aquariul ei „pe atunci 
cel mai frumos din lume”. Timp de trei 
zile a condus şi a explicat întregului echi-
paj împărţit în  grupe, cât şi corpului de 
ofiţeri, aquariul din Neapole „făcându-i 
să se intereseze de vietăţile care trăiesc 
în apa pe care navigă. Colegii săi de la 
Staţiune „admirau şi ei vioiciunea şi inte-
ligenţa soldaţilor noştri şi se bucurau să 
vadă cât de repede se împrieteniseră cu 
napolitanii cu care se înţelegeau foarte 
uşior, spunând că  limba lor este o limbă 
românească stricată”. 

Dacă în marinari a găsit calităţile „atât 
de simpatice ale rasei noastre: veselie, 
blândeţe şi inteligenţă, apoi în ofiţerii de 
la bord am găsit un corp de elită, care 
putea face onoare marinei oricărei alte 
ţări vechi în cultură”. Mulţi dintre ei erau 

elevi ai Şcolii Navale de la Brest sau a 
celei de la Livorno şi toţi fără excepţie, 
apreciază savantul român, erau oameni 
veseli şi expansivi la petrecere şi capabili 
şi serioşi la treabă. Pe vas domnea cea 
mai mare ordine şi curăţenie şi între toţi 
„o frumoasă camaraderie, cu intimitatea 
specific românească”. 

Văzând interesul colegilor ofiţeri pen-
tru cercetările sale oceanografice, Antipa 
i-a pus la curent cu proiectele studiilor 
sale asupra Mării Negre, interesându-se, 
în acelaşi timp, asupra ajutorului pe care 
l-ar fi putut primi din partea Marinei. Fără 
a sta pe gânduri, comandantul Ilie Irimes-
cu l-a sfătuit să facă o cerere oficială, să 
adreseze o cerere Ministerului de Război 
prin care să solicite ca în campania din 
anul viitor a crucişătorului Elisabeta, să 
fie îmbarcat în cercul ofiţerilor pentru a 
face studii asupra Mării Negre. Sfatul a 
devenit pentru Grigore Antipa obiectiv 

Întors în ţară în toamna anului 1892, 
cercetătorul s-a dus imediat la protecto-
rul său Dimitrie Sturdza, cel care a făcut 
posibile studiile sale în străinătate şi la 
miniştri P.P. Carp şi Take Ionescu, spre 
a-i pune la curent cu planurile sale şi a 
le cere sprijinul. În acelaşi timp, a cerut 
o audienţă Regelui Carol I pentru a-i pre-
zenta un memoriu „asupra nevoei intro-
ducerii unei pisciculturi naţionale în apele 
României”. Regele l-a ascultat cu bună-
tate şi bunăvoinţă „În capul său -  scria 
Grigore Antipa - chestiunea economică a 
pescăriilor ca ramură principală a avuţiei 
ţării era perfect studiată şi formulată şi 
nu aştepta decât omul cu pregătirea ne-
cesară ca să o poată organiza”. Luând 
cunoştinţă de planurile oceanografului 
român regele i-a răspuns că „viitorul este 
la Mare, acolo trebuie să ne afirmăm 
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Crucişătorul Elisabeta.

Bricul Mircea, 1895.
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prin studii serioase” şi a cerut imediat lui 
Take Ionescu - invitat şi el la dejun - să 
facă intervenţia necesară la Ministerul de 
Război. 

În primăvara anului 1893 Grigore An-
tipa a plecat la Galaţi pentru a se îmbar-
ca pe crucişătorul Elisabeta care, armată 
la începutul lunii aprilie, se pregătea să 
plece în călătoria sa de nouă luni în ape-
le Mării Negre.

Conform planului de pregătire apro-
bat, crucişătorul trebuia să navige între 
15 mai şi 1 august în Marea Neagră între 
Constanţa, Sulina, Burgas Constantin-
opol şi Odessa, fără să intre în aceste 
porturi decât în situaţii deosebite. Scopul 
perioadei de pregătire era acela de a na-
viga cu vele un număr dublu de zile decât 
cele de staţionare.

Cu aprobarea ministrului de Război, 
generalul Iacob Lahovari, Grigore Anti-
pa s-a ambarcat pe crucişător la 13 mai, 

pentru efectuarea unui studiu asupra fa-
unei Mării Negre. 

Comandantul marşului era maiorul 
Ilie Irimescu „un adevărat lup de mare - 
scria Antipa – om de ordine şi disciplină 
şi neîntrecut prin iscusinţa sa ca naviga-
tor, mai cu seamă pentru navigaţia cu 
pânze”. Comandant secund era locote-
nentul – comandor Pavel Popovăţ (Căpi-
tan, 1889-1896) „om de ştiinţă desăvârşit 
- aprecia savantul român – care putea fi 
profesor de matematici la orice univera-
sitate şi despre care, în urmă, cunoscutul 
Amiral german Barandon mi-a spus că 
acest ofiţer ar putea ocupa locul de cin-
ste şi în cea mai mare marină din lume”.

Statul major era alcătuit din căpitanii: 
Paul Rădulescu, locotenenţii: Petre Să-
vescu, Vasile Toescu, Constantin Boţan, 
Dimitrie Lupaşcu; ofiţerii mecanici: Petre 
Dunarinţiu, Nicolae Gheorghiu, Constan-
tin Ştefănescu. Despre corpul de ofiţeri 
ai navei Grigore Antipa spunea că erau 
„numai elemente de elită, cu o pregătire 
profesională superioară şi cu preocupări 
culturale cu mult înainte de gradul pe 
care îl purtau.În această societate am 
trăit, ducând viaţa de bord ca bun cama-

rad, timp de nouă luni, a căror amintire 
mi-a rămas neştearsă”. 

Grigore Antipa a fost ajutat în cer-
cetările sale de trei ofiţeri specialişti din 
echipaj: un hidrofizician, un hidrochimist 
şi un astronom, în acest ultim domeniu 
este vorba despre căpitanul Pavel Popo-
văţ.

Cercetările s-au efectuat de la Con-
stanţa spre sud până la frontiera cu Bul-
garia după care crucişătorul a navigat 
spre nord, punând cap compas Sulina. 
Cu ajutorul gruiului din babord era lansat 
şi ridicat batometrul cu care se scotea 
apă de la diferite adâncimi, precum şi 
fileurile de capturare a faunei planctoni-
ce. Cu celălalt grui, instalat în tribord, s-a 
manevrat sonda de măsurare a adân-
cimii, curentometrul şi bodengreiferul 
(apucătorul de fund), pentru colectarea 
faunei benctonice de pe fundul mării.  La 
pupa navei, Antipa a solicitat comandan-

tului să fie montată o dragă primită de la 
Napoli cu care aducea la bord o bogată 
faună bentală. 

S-au efectuat mai multe opriri la dife-
rite latitudini şi longitudini. Materialul cu-
les era selectat, analizat la microscopul 
instalat în laboratorul din cabina pusă la 
dispoziţia cercetătorului, după care era 
introdus în borcane, depozitate în lăzi.  

În timpul marşului, în dreptul Tuzlei, 
Elisabeta a fost surprinsă de o puternică 
furtună de gradul opt pe scara Beaufort 
ceea ce a provocat, cu toate precauţii-
le luate, spargerea multor recipiente cu 
probe de plancton şi bentos. Ajuns la 
gura canalului Sulina, crucişătorul a na-
vigat spre portul Sulina, unde s-a făcut 
aprovizionarea cu apă, carburanţi şi ali-
mente. Terminând aprovizionarea nava a 
ieşit din nou în Marea Neagră. 

Cercetările au durat până la 15 iulie 
1893, când Elisabeta a intrat în portul 
Constanţa, încheind prima etapă a cam-
paniei de vară. Staţionarea în portul Con-
stanţa a durat numai cinci zile, crucişăto-
rul având misiunea ca în a doua parte a 
campaniei să execute o călătorie în jurul 
Mării Negre, vizitând porturile Balcic, 

Constantinopol, Iamboli, Sinope, Trebi-
zonda, Ialta, Sevastopol şi Odessa.

Expediţia a durat 42 de zile (20 iulie 
– 31 august) care au permis lui Grigore 
Antipa să studieze „repartiţia spaţială a 
faunei planctonice şi benctonice pe întin-
sul întregii zone litorale a Mării Negre”. 
Elisabeta a navigat în acest marş singu-
ră ori împreună cu Mircea şi canoniera 
Griviţa.

Campania din vara anului 1893 a du-
rat 118 zile, fiind una din cele mai com-
plexe. Pe lângă pregătirea specifică a 
echipajului crucişătorul Elisabeta a con-
tribuit la prima cercetare oceanografică 
românească în Marea Neagră.

Cu sprijinul Marinei Militare, Grigore 
Antipa a mai efectuat o expediţie ştiinţi-
fică de două luni în anul 1894 şi în 1995 
cu canoniera Griviţa.

Primind în anul 1892, din ordinul Re-
gelui Carol I, însărcinarea oficială de a 
face cercetări oceanologice în Marea 

Neagră, îmbarcat pe nave ale Marinei 
Regale de Război, Grigore Antipa a avut 
surpriza şi încântarea de a constata că 
ofiţerii din marina militară, aflaţi alături de 
el, s-au arătat deosebit de interesaţi în 
acest domeniu de cercetare, unii reuşind 
chiar, mai târziu, fie prin activităţi proprii, 
fie în colaborare cu oceanologi de renu-
me, să aducă o contribuţie meritorie la 
evoluţia cercetărilor marine în România.

Privind retrospectiv aceste începu-
turi, marele savant scria: „mă gândesc 
la acei bravi ofiţeri de marină de la bor-
dul vaselor «Elisabeta», «Mircea», «Gri-
viţa», în tovărăşia cărora la începutul 
cercetărilor mele, am petrecut timpuri 
atât de plăcute în călătoriile de studiu în 
vara anilor 1893, 1894, 1895. În speci-
al, păstrez o duioasă şi recunoscătoare 
amintire în veci regretaţilor mei prieteni: 
amiralul Ilie Irimescu şi comandorul Pa-
vel Popovăţ, care în calitate, unul de 
comandat şi altul de secund ai crucişe-
torului Elisabeta», mi-au dat ajutor atât 
de preţios pentru a-mi face cercetările 
ce mi-au făcut viaţa pe bord atât de plă-
cută în compania lor atât de interesantă 
şi instructivă”.

Marina
         şi biserica 

În ziua cea mai mare a omenirii, astăzi, când prăznuim 
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria, se 
cuvine să înălţăm gândul fiecăruia dintre noi, la „Taina cea din 
veac ascunsă şi de îngeri neştiută“. Fără să vrem, ne aducem 
aminte de Psalmul XVIII: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi 
facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt şi 
noaptea nopţii vesteşte ştiinţă”. (Psalmul 18, 1-2).

De atâta cinste aşezată peste firea omului, ne-am bucurat noi 
toţi de la zidirea lumii. Această mare cinste ne-a dus cu gândul, 
că noi putem să devenim mici dumnezei, sau chiar să dorim să 
ne substituim lui Dumnezeu, aşa cum a gândit Lucifer: „Cum ai 
căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai 
fost aruncat la pământ, tu, biruitor, de neamuri! Tu care ziceai 
în cugetul tău: Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele 
Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele 
cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de 
miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel 
Preaînalt voi fi. Şi acum te pogori în iad, în cele mai de jos ale 
adâncului” (Isaia 14, 12-15).

Tot aşa a căzut şi omul, Adam, fiind ispitit de cel ce a căzut 
la rândul lui şi nu suferea ca altă zidire să se bucure de iubirea 
părintească a Dumnezeului Celui Viu, de-a pururi! Învăţat de 
ispititorul diavol să calce porunca, spunându-i că va fi mai mare 
ca Dumnezeu, omul a căzut în păcat de moarte. Omul singur, 
cu ale sale puteri n-a putut să repare ruptura de comuniune şi 
iubire cu Părintele Luminilor. De aceea se aştepta un Mântuitor, 
un Izbăvitor din păcatul morţii. Sfântul Apostol Pavel, cel călătorit 
în al treilea cer, ne spune din tainele lui Dumnezeu: „Iar când a 
venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, 
ca să dobândim înfierea” (Galateni, 4, 4-5). Iisus Hristos, Fiul 
Omului şi Fiul lui Dumnezeu s-a orânduit în sânul Sfintei Treimi, 
ca să coboare pe Pământ, între noi oamenii şi să aducă jertfă de 
ispăşire pentru păcate.

Crăciun numim noi, în fiecare an, Întruparea lui Iisus Hristos 
ca jertfă de răscumpărare din robia păcatului strămoşesc. Adică 
Creaţia din nou, repararea legăturilor stricate şi înfierea, devenirea 
din nou a ceea ce am fost, adică fii: „Şi pentru că sunteţi fii, a 
trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care 
strigă: Avva, Părinte” (Galateni, 4, 6).

De aceea, colindele noastre, pline de credinţă, nădejde 
şi dragoste, pe care le rostim sau le cântăm aşa de frumos şi 
cu multă râvnă, în vremea sărbătorilor Naşterii Domnului Iisus 
Hristos, reprezintă marea sensibilitate a creştinilor ortodocşi 
români. Ei mărturisesc, cu dinamism plin de sfinţenie, marea taină 
a Întrupării lui Iisus Hristos din Fecioara Maria, adică, Ziditorul a 
toate se înzideşte în zidirea Sa, atât de generos răspândită pe 
faţa întregului pământ. De aceea s-a spus, că Întruparea lui Iisus 
Hristos este o mare taină. „Dumnezeu S-a arătat în trup  prin Iisus 
Hristos. S-a îndreptat în Duhul, fiind adumbrită Fecioara Maria 
de către Duhul Sfânt, la vestirea Zămislirii lui Iisus, a fost văzut 

NAŞTEREA DOMNULUI – 
CRĂCIUNUL
„Priveşte iubitorule de înţelepciune, Ce lucrează Domnul pentru tine, Se naşte din Fecioara, mai 
presus de fire, Spre a noastră, a tuturor înnoire Că alt mai mare lucru nou, făptura n-a văzut, 
Că Fecioara Maria pe Dumnezeu l-a născut” (Proloage, vol. I, Craiova, 1991, pag. 368-369)

de îngeri şi de oameni, S-a propovăduit şi se propovăduieşte 
între neamuri, a fost şi este crezut în lume, a suferit moarte 
pe cruce ca să spele păcatele omenirii cu sfânt Sângele Său”. 
Aşadar, Cel nevăzut, ca Dumnezeu, S-a făcut văzut, ascuns în 
trup de om. Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului. Fără să se 
schimbe ca Dumnezeu, Om cu trupul se face, Dumnezeu şi Om 
desăvârşit. Încă şi mai mult, trupul fiecăruia dintre noi îl face trup 
din Trupul Lui şi os din oasele Lui. Împrumută de la noi trupul 
nostru omenesc şi ne aduce, în schimb, împărtăşirea din viaţa 
firii lui de Dumnezeu Cel Veşnic.

Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a pogorât peste noi pentru 
că El a venit în căutarea noastră. Cum spun Sfinţii Părinţi: la 
Crăciun, Dumnezeu s-a făcut prunc de om, ca pe om să-l facă 
Dumnezeu. Datori suntem, aşadar, lui Dumnezeu Cel mult 
milostiv, să-I mulţumim mereu, câte zile vom mai avea, de atâta 
milă şi atâta bunătate. Când păşim în peştera din Betleem, la 
locul unde S-a născut Iisus Hristos, stă scris: „Aici S-a născut 
Iisus Hristos, Dumnezeu, Care S-a făcut Om pentru mântuirea 
lumii”.

Cuvine-se cu adevărat, ca glasul inimii noastre să cânte 
întru mulţumire şi închinare către Dumnezeu pentru venirea Lui 
la noi, în trup omenesc, venirea cea plină de daruri, pe care o 
prăznuim astăzi: „Taină străină văd astăzi şi preamărită. Cer se 
face peştera din Betleem, scaun de Heruvimi, Fecioara Maria, 

Nicolae ARGATU
Preotul garnizoanei Constanţa

Căpitanul Pavel Popovăţ si Grigore Antipa. Canoniera Griviţa (1880).



ieslea sălăşluire întru care S-a culcat cel 
neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, 
lăudându-L Îl mărim”. (Minei, Catavasiile 
de Crăciun). La ceas de taină, fiecare 
dintre noi putem zice: „Îţi mulţumesc, 
Doamne, că Te-ai gândit şi la mine şi la 
mântuirea mea şi a fiecăruia dintre noi, în 
ziua când Te-ai născut prunc şi Te-ai făcut 
om, în peştera din Betleem“. Pierzania 
omenirii a încetat odată cu venirea lui Iisus 
la noi în bătătură. El ne cheamă la bucuria 
Lui: „Bucuraţi-vă dimpreună cu Mine, că 
am aflat oaia cea pierdută”. (Luca 15, 6).

Această supremă dragoste a lui 
Dumnezeu arătată nouă, ne cheamă şi pe 
noi să cinstim pogorârea Lui la noi şi prin 
păzirea poruncilor Lui, pentru că poruncile 
Lui sunt căi trainice de sfântă împărtăşire 
din viaţa cea dumnezeiască şi fără de 
moarte. Să nu uităm, de asemenea, ca 
pe cei care sunt flămânzi să-i hrănim, 
pe cei străini să-i primim, pe cei goi să-i 
îmbrăcăm, pe slujitorii lui Dumnezeu, 
în cinste să-i avem, de Biserică să nu 
ne înstrăinăm şi acolo să ne curăţim de 
păcate şi să ne trezim din lenevia trupului 
şi a sufletului. Să avem grijă de spovedania 
curată către Dumnezeu şi să împlinim 
poruncile duhovnicilor, apropiindu-ne de 
dumnezeiasca împărtăşanie cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos, drept garanţie a sfinţirii 
vieţii noastre şi a înnoirii mereu proaspete, 
chemare pe care ne-o face Iisus Hristos, 
Fiu al lui Dumnezeu; Dumnezeu adevărat 
şi Om adevărat.

Ca o adevărată încununare a vieţii 
noastre, grija de căpetenie a fiecăruia 
dintre noi este să lucrăm asupra inimii 
noastre. Curăţia inimii, sau curăţenia în 
casa inimii, ne va aduce bucuria mare 
de a auzi mereu fericirea rostită de Iisus 
Hristos: „Fericiţi cei curaţi cu inima că 
aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 
8). Iar o fericire, asemenea acesteia este: 
„Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema” (Matei, 5, 9).

Aceste două celebre fericiri, ne ajută 
să lucrăm, cu mare atenţie asupra vieţii 
noastre. Nu vom putea ajunge fiii lui 
Dumnezeu dacă nu zidim în noi înşine şi 
în jurul nostru pacea cea adevărată, care 
nu poate răsări decât dintr-o inimă, cu 
adevărat curată. Să ne îndreptăm bucuria 
inimii către Praznicul Naşterii Domnului 
nostru Iisus Hristos şi să-i cântăm din prea 
plinul inimii: Hristos se naşte, măriţi-L! 
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos 
pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului 
tot pământul!

Vă întâmpinăm, pe toţi, militarii marinari 
români din toate locurile, iubiţi de Maica 
Sfântă ocrotitoarea tuturor, cu dorirea 
de a ne bucura de mângâierea adusă 
prin Naşterea lui Iisus Hristos Domnul şi 
Mântuitorul nostru. De ziua Naşterii lui 
Iisus, să ne bucurăm şi să fim veseli în 
Duhul Sfânt cum cântăm în colindă.

Ne petrecem cea mai mare parte 
a timpului, aproape tot anul, făcându-
ne griji şi preocupându-ne de cele mai 
mărunte lucruri. Ne limităm acţiunile la 
ceea ce trebuie făcut şi adesea uităm 
să ne îngăduim momente de fericire. 
Apoi brusc, ca la un semn al cuiva, se 
dezlănţuie această nebunie generală, 
această dorinţă copleşitoare de a ne 
înconjura de bucurie. Şi aşa începe 
Crăciunul.

De ce iubesc eu Crăciunul? Pentru 
că îmi dă ocazia să împodobesc bradul, 
să fac bunătăţi, să dăruiesc şi să îmi 
fac viaţa mai frumoasă. Pentru că se 
cântă colinde iar casele şi străzile se 
împodobesc în culori şi lumini minunate, 
pentru că de cele mai multe ori ninge 
şi atunci când nu se întâmplă asta toţi 
devenim copii în aşteptarea zăpezii şi  
pentru că nicicând de-a lungul anului 
nu suntem atât de hotărâţi să fim fericiţi 
cum suntem de Crăciun.

Dintre toate acestea cel mai mult îmi 
plac cadourile. Poate că sună superficial 
dar cadourile sunt pentru mine esenţa 
Crăciunului. Nu e nimic mai frumos şi 
mai personal decât dorinţa de a dărui 
cuiva; şi nimic nu ne apropie mai mult 
de cineva decât întreaga experienţă prin 
care trecem pentru a le face un cadou. 

Deşi în orice alt moment acceptăm 
că fericirea noastră sau a altora nu 
depinde de noi ci de o serie de factori 
pe care nu avem cum să îi controlăm, 
când ne hotărâm sa dăruim, lucrurile se 
schimbă. Ne dăm seama câtă putere 

Aspiranţii de azi, 
comandanţii de mâine

Crăciunul - bucuria de a dărui
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avem asupra fericirii celor dragi şi cât 
de simplu ne e să fim chiar noi motiv de 
bucurie. E fascinantă dorinţa aceasta 
care ne cuprinde pe toţi în preajma 
Crăciunului, de a dărui, de a aduce 
veselie, de a ne înconjura de fericirea pe 
care noi o putem crea. Şi e minunat cum 
toţi simţim această dorinţă în acelaşi 
timp, cum lumea devine brusc mai bună 
şi mai frumoasă mulţumită fiecăruia 
dintre noi.

Cadourile ne fac mai buni, mai puţin 
egoişti, mai frumoşi şi mai fericiţi. Asta 
pentru că ne arată bucuria de a dărui 
şi astfel învăţăm că fericirea noastră e 
multiplicată de a celor din jurul nostru. 
Când dăruim se schimbă ceva esenţial 
în noi. Încetăm să fim preocupaţi de 
problemele noastre, de vieţile noastre şi 
ne dedicăm persoanei căreia îi dăruim, 
ne oferim lor în cel mai altruist mod 
posibil. Astfel devenim mai buni şi mai 
bogaţi sufleteşte pentru că lumina de 
pe chipul cuiva drag în clipa în care ne 
primeşte darul e ceva ce rămâne cu 
noi, ceva ce ne aparţine şi către care 
ne putem întoarce când rămâneam fără 
motive de a fi fericiţi.

E adevărat că nu e nevoie să fie 
Crăciun pentru a ne face cadouri, dar 
ceea ce e frumos şi înduioşător e că 
de Crăciun toţi suntem cuprinşi de 
această dorinţă şi atunci există un aer 
de fericire generală care e inconfundabil 
şi minunat. Dăruind facem lumea mai 
frumoasă şi mai bună iar Crăciunul 
capătă o semnificaţie fermecată, devine 
acea perioadă din an în care toţi suntem 
mai buni.

Aspirant ing. Diana CUCOŞEL
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

S-a născut la 21 aprilie 1920,  fiind fiul Henriettei şi al 
generalului Emil Stănescu. După absolvirea Colegiului 
Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, a urmat cariera 
armelor, optând pentru Marina Regală Română. Astfel, 
în vara anului 1939, a devenit elev al Şcolii Navale 
"Mircea" din Constanţa. După doi ani a primit gradul de 
aspirant.  Specialist în artilerie, a fost repartizat la bordul 
distrugătorului Regele Ferdinand,ca şef al centralei de 
tragere pentru artileria navală. Aici  a servit în primii doi 
ani de război, după care a fost mutat într-o funcţie similară 
la bordul navei-bază Constanţa, pentru ca ultima parte a 
războiului să fie ofiţer cu artileria A.A., succesiv, pe puitorul 
de mine Amiral Murgescu şi distrugătorul Mărăşeşti. După 

Contraamiral 
Raymond-Albert Stănescu (1920-2010)

dezarmarea navelor militare maritime de către noul aliat, îl 
găsim acţionând acolo unde numai curajul tinereţii îi făcea 
imbatabili pe el şi camarazii săi, Flotila de Dragaj.  Atras de 
munca la catedră, fiind un tânăr ofiţer studios şi meticulos, 
cu metodă de predare deosebită, va servi pe nava-şcoală 
Mircea, ca ofiţer cu manevrele şi şef al practicii, şi în anul 
1947 a fost numit secund al navei. În următorii ani, a ocupat 
funcţii de stat-majorist în cadrul Forţelor Maritime. Apoi a 
trecut din nou în învăţământ, fiind şeful Catedrei de Tactica 
Flotei, Istorie şi Geografie Maritimă Militară în cadrul Şcolii  
Militare Superioare de Marină. În anul 1957 a fost detaşat 
în Marina Comercială, unde a fost brevetat comandant de 
lungă cursă, comandant-instructor, şef al Dispeceratului 
Exploatare Nave, inspector şef al Navigaţiei Civile în 
Comandamentul Marinei Civile (1974-1980) expert naval 
în cadrul Registrului Naval Român (1980-1984), dată la 
care s-a pensionat.

A urmat o etapă la fel de laborioasă, deoarece împreună 
cu colegul de promoţie, comandorul Niculae Koslinki, au 
adunat mărturii ale ofiţerilor de marină veterani de război. 
Aşa se face că la puţin timp după 1989, a dat publicităţii 
o  lucrare în trei volume intitulată „Marina Română în al 
Doilea Război Mondial", apoi o monografie privind marina 
în Primul Război Mondial, iar volumul intitulat „Oţel, aburi, 
torpile. Marina Română în Războiul de Independenţă" 
a venit să încheie trilogia războaielor. Pentru modul 
exemplar cum şi-a slujit Ţara şi Neamul atât la război cât 
şi la pace, a fost decorat cu ordinele Steaua României 
şi Coroana României cu spade şi panglica de Virtute 
Militară, Medalia Comemorativă a Campaniei din Est, 
Crucea Comemorativă 1941-1943. S-a stins în zorii zilei de 
22 octombrie. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Marţi, 23 noiembrie, am fost prezenţi la Batalionul 110 Comunicaţii şi Informati-
că pentru a surprinde o acţiune umanitară care avea loc în cadrul unităţii. Sensibili-
tatea acestui gest iniţiat în aceste vremuri în care fiecare bănuţ este mai important 
ca niciodată poate părea cu atât mai mult ieşit din comun. Dar de unde a plecat 
această idee de a strânge fonduri pentru copii abandonaţi din Spitalul Municipal 
Constanţa? Bineînţeles dintr-o întâmplare cât se poate de reală prin care a trecut 
sergentul major Oancea Vlad Dinu Ionuţ, şef staţie radio în cadrul unităţii, care 
nevoit fiind a ajuns cu copilul său la spital. Imaginea acelor copii lipsiţi de ajutor dar 
şi părăsiţi de părinţi, dacă îi putem numi aşa, a trezit în sufletul militarului dorinţa 
de a-i ajuta. Câţi dintre noi nu am fost în aceeaşi situaţie şi câţi am făcut ceva? Dar 
sergentul major Oancea Vlad Dinu Ionuţ, aşa cum s-a recomandat, a avut iniţiativa 
de a porni o campanie de ajutorare la nivelul unităţii. Sprijinit de comandant, loco-
tenent-colonelul Ionel Ţigănuş, ideea a prins contur şi prin entuziasmul colegilor de 
serviciu a fost pusă în practică. Acum nu le rămâne decât să doneze suma strânsă 
şi să spere că acest gest va aduce o bucurie încă neînţeleasă în sufletele nou-năs-
cuţilor de la Spitalul Muncipal Constanţa. (C.O.)

Gest umanitar la Batalionul 110  
Comunicaţii şi Informatică 
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CĂLĂTORIE... CU PLUTACĂLĂTORIE... CU PLUTA

Ziua internaţională a mediului marin, 25 septembrie, a oferit 
o oportunitate de prezentare a „lumii de sub navă” de către 
reprezentanţii Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu, care 
au pregătit un amplu material legat de biodiversitatea Mării Negre.

Astfel, în faţa unui auditoriu extrem de eterogen, format din 
soldaţi voluntari, cadre militare active, aspiranţi şi elevi, doamna 
lector universitar Simona Ghiţă a expus o interesantă călătorie 
până la 200 de metri în adâncurile Mării Negre, prezentându-i pe toţi 
„cunoscuţii săi marini” celor prezenţi în Sala Coloanelor a Cercului 
Militar Mangalia. În continuare, Cătălin Stanciu de la „Oceanic 
Club” le-a făcut cunoscut celor prezenţi preocupările şi realizările 
cercetătorilor clubului în domeniul marin.

Mesajul transmis de organizatori către tinerii care vor munci pe 
navele Forţelor Navale a fost acela de a avea permanent în vedere 
şi a proteja calea apelor şi lumea complexă de sub navele lor.

Spectacole, concursuri şi eseuri...
Luna octombrie a fost bogată în evenimente pentru Forţele 

Navale Române, iar Cercul Militar Mangalia, părticică de suflet 
a acestei familii, şi-a dorit să fie alături printr-o gamă largă de 
evenimente.

Astfel, pe 1 octombrie a fost lansat concursul de desene şi eseuri 
„Armia română - între ieri şi mâine”, dedicat Zilei Armatei Române şi 
adresat elevilor şcolilor şi liceelor din Mangalia. Juriile formate din 
profesori, jurnalişti, ofiţeri şi aspiranţi au avut o misiune desebit de 
dificilă pentru departajarea lucrărilor şi premierea tinerelor talente. 

Pe 4 octombrie, sala de spectacole a Cercului Militar a fost 
gazda unei prezentări legate de împlinirea a 150 de ani de la 
înfiinţarea Forţelor Navale Române, susţinută de reprezentanţi ai 
Muzeului Marinei din Constanţa. 

Pe 22 octombrie a avut loc spectacolul „În cinstea ta, armie 
română”, manifestare ce a reunit peste 100 de interpreţi, de la 
dansuri populare la „street dance”, de la formaţii muzicale la corala 
psaltică, răspunzând aşteptărilor şi gusturilor unui public variat. 
Prezentatorii spectacolului au fost aspiranţii Silviu Baicu şi Ionuţ 
Agachi, alături de Valeria Rusnac, studentă la Facultatea de Arte din 
cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, sub îndrumarea doamnei 
conf. univ. Dana Enache. Voia bună a sporit în momentul în care 
a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor de la concursul de 
desene şi eseuri „Armia română - între ieri şi mâine”, când rând 
pe rând au urcat pe scenă toţi câştigătorii. Finalul a aparţinut 
coralei „Sf. Apostol Andrei” de la Mănăstirea Dervent, care a ridicat 
sala în picioare urând pe note „La multi ani!” armatei române şi 

Cercul Militar MangaliaCercul Militar Mangalia

„Lumea de sub navă”„Lumea de sub navă”

participanţilor la spectacol. „Cupa de şah” a reunit, în perioada 23-
24 octombrie, jucători din judeţul Constanţa, care au concurat pe 
grupe de vârstă în cadrul unui concurs echilibrat, angajant şi corect, 
finalizat cu numeroase premii. Manifestarea l-a avut ca iniţiator şi 
organizator pe domnul comandor Andrei Furcă. 

Balul aspiranţilor
Tinereţea e la ea acasa la Cercul Militar Mangalia, promoţia de 

aspiranţi de marină 2010 luând cu asalt, la propriu, locul destinat 
lor pentru petrecerea timpului liber. Iar ideea „Balului aspiranţilor” 
a plecat de la dorinţa reînvierii unei tradiţii pierdute, care ca orice 
lucru util, frumos şi plăcut trebuie continuată. Ideea a devenit 
iniţiativă - s-a constituit un Comitet de organizare - iar initiaţiva s-a 
transformat în acţiune pe 22 octombrie. Afişul balului a fost conceput 
de aspiranţii Cosmin Bărzan şi Sorin Coadă, iar în organizare s-au 
implicat toţi aspiranţii.

Dar pe cine să invite? Dilema a fost rezolvată apelând chiar la 
cei pe care i-au cunoscut la acţiunile anterioare - echipa Corpului 
Voluntarilor Gărzii de Mediu, formată din studenţi de la Universitatea 
Maritimă şi Universitatea „Ovidius” Constanţa.

Referitor la atmosferă vă spunem doar atât: balul a debutat 
pe ritmuri de vals cântat „live” la pian de doamna profesor Adina 
Lazinschi, în acordurile căruia aspiranţii îmbrăcaţi în uniformă au 
plutit în „Sala Coloanelor”, luând în zbor câte o invitată în ţinuta 
clasică.

Concursul de karaoke, recitalul de chitară al aspirantului Răzvan 
Vinţ, tombola balului au fost câteva din reperele acestei manifestări, 
care a reînviat pentru câteva ore parfumul anilor când Mangalia era 
o tânără garnizoană de marină.

Aspiranţi voluntari
Ziua Internaţională a Mării Negre s-a sărbătorit pe 31 octom-

brie. Această zi importantă pentru toţi marinarii, a fost cinstită de 
tinerii aspiranţi într-un mod inedit. Pentru câteva ore au devenit şi 
ei voluntari alăturându-se demersului noilor prieteni din Corpul Vo-
luntarilor Gărzii Naţionale de Mediu de a planta 170 de arbuşti şi 
arbori într-un spaţiu urban înnobilând oraşul port Constanţa cu trei 
spaţii verzi. O iniţiativă demnă de laudă ce precede Anul European 
al Voluntariatului, 2011.

Liana NAUM
 Şeful Cercului Militar Mangalia

Elita Mari-
nei Regale 
Ro  mâne în 
rezistenţa anti-
c o m u n i s t ă , 
Ma   rian Moş-
nea gu, Editura 
Mili  ta ră, 2010, 
547 p. După 
cum ne spune 
chiar autorul 
în Nota asupra 
ediţiei, „lucrarea 

este dedicată amiralilor şi ofiţerilor de 
marină angrenaţi în lupta anticomunistă 
şi se constituie într-o încercare 
de rememorare a represaliilor şi a 
umilinţelor la care au fost supuşi, ei şi 
familiile lor, în timpul anchetelor şi al 
detenţiei, precum şi a tributului plătit şi 
tenacitatea cu care s-au opus regimului 
totalitar instaurat în România după 1947.” 
Lucrarea se bazează pe documentele 
originale existente în Arhivele C.N.S.A.S., 
Arhiva S.R.I. şi Arhivele Militare Române. 
Par curgând cele 11 capitole ale lucrării, 
intrăm în lumea anilor 1945-1965, când 
mulţi ofiţeri români s-au opus „strategiei 
de impunere samavolnică a noii ideologii a 
proletariatului”, au fost anchetaţi, arestaţi, 
târâţi prin procese, au suferit condamnări 
care le-au schimbat destinul. (M.E.)

Dicţionar 
Enc ic lope-
dic de Mari-
nă, cdor (rtg.) 
Anton Bejan 
( c o o r d o n a -
tor), Editura 
Semne, 2010, 
817 p. Cea 
de-a treia edi-
ţie a acestei 
lucrări, include 
mulţi termeni 
noi, faţă de precedentele ediţii, iar terme-
nii de strictă specialitate sunt cei folosiţi 
de secole de către marinarii români, navi-
gatori sau iubitori ai sporturilor nautice în 
activitatea lor practică. Din „Cuvânt îna-
inte”, autorii ne precizează că „lucrarea 
de faţă înregistrează cea mai mare parte 
a lexicului de specialitate actual şi din 
trecut, cât şi date succinte din domeniul 
geografiei, istoriei (inclusiv biografia unor 
personalităţi) şi tehnicii navale, precum 
şi din alte domenii ale ştiinţei şi culturii 
marinăreşti.” Dicţionarul Enciclopedic de 
Marină este un instrument de lucru deo-
sebit de util atât specialiştilor din dome-
niul maritim, ofiţerilor de marină militară 
sau comercială, dar şi studenţilor şi elevi-
lor şcolilor militare de ofiţeri şi maiştri de 
marină. (M.E.)

La început de an, vă adresăm dum-
neavoastră, celor care v-aţi legat desti-
nul de mare şi marină, colaboratorilor 
noştri fideli, cititorilor revistei Marina 
Română, ascultătorilor şi telespectato-
rilor emisiunilor de radio şi televiziune 
Scutul Dobrogei, precum, şi celor care 
vă sunt dragi, multă sănătate, fericire şi 
împlinirea tuturor aspiraţiilor. Vă dorim  
un an 2011 plin de noroc şi bucurii, sa-
tisfacţii şi împliniri în activitatea profesi-
onală şi în viaţa de familie.

LA MULŢI ANI!

Ziua internaţională a mediului marin. 
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 Balul promoţiei de aspiranţi de marină 2010 la care au fost invitaţi 
şi membrii Corpului Voluntarilor Gărzii de Mediu.

Ziua Internaţională a Mării Negre. Aspiranţii alături de prietenii din Corpul Voluntarilor Gărzii 
Naţionale de Mediu plantând voluntar arbuşti într-un spaţiu urban.

Rezolvarea careului din numărul trecut, MAREA...:

Orizontal: 1) ETERNITATE. 2) NAMILA – PRAM. 3) OU – T - SOLIDA. 4) R – O - ACRILAT. 5) MASIVA - CU - I. 6) AD – CA – 
TARUS. 7) AZURIE – IRE. 8) INOT – S – B - IA. 9) ACR – MARESAL. 10) MAIL – IMENSA. 11) A - TITANICA.

Vertical: 1) ENORMA – IAMA. 2) TAU – ADANCA. 3) EM – OS - ZORIT. 4) RIT – ICUT – LI. 5) NL – AVAR – M - T. 6) IASCA – 
ISAIA. 7) T – OR – TE - RMN. 8) APLICA – BEEI. 9) TRILURI – SNC. 10) EADA – URIASA. 11) MATISEALA.

ORIZONTAL (Călătorie...): 1) Căutător de plăceri sau 
într-un scop ştiinţific, în abisurile mării sau oceanului. 2) Vas 
plutitor, de mici dimensiuni cu motor sau fără. 3) Punctul de 
unde vine lumina – Călătorie marginalizată! – Indicator de 
bord. 4) Tăia la catamaran! – Căruţaş la urmă! – Nebun! 5) 
Piesă cu care se acţionează pana cârmei – Ambarcaţii mici din 
lemn, acţionate cu motor sau manual, cu pânze şi bompres. 
6) Pală de curent – Nave mari cu pânze, pentru transport şi 
scopuri militare. 7) Mică ambarcaţie cu motor ce serveşte la 
transport persoane sau alte mijloace – Plimbăreţ la urmă! 8) 
Get! – În cart, la mare! – Tec! – Rame în dreapta! 9) Acţionau 
vechile nave la înaintare. 10) Călători de plăcere. 11) Întindere 
delimitată considerată în raport cu lungimea şi lăţimea.

VERTICAL (... cu pluta): 1) Plină cu aer, de plastic, pluteşte 
pe apa mării, în piscină – Greul plutei. 2) Centimetru (abr.) 
– Ăsta – Vuiet la început! 3) Oraş şi port japonez în insula 
Honshu – Abreviaţie pentru „Honorary Royal Academician“ – 
Dop. 4) Fericite – A spăla la... şalandă! – Navigaţie Română. 
5) „Centru în toponomia tătară şi uzbecă – A „purifica“ o plută 
de alge, melci, pe uscat. 6) Nelu Corăbieru – Ţel – Interjecţie 
la căderea unui obiect. 7) Vechi călător cu pluta pe fluviile 
noastre: Dunărea, Olt – „Vânt bun din pupa“. 8) Vigilentă – Sat 
în judeţul Braşov (comuna Buneşti). 9) Tina la pilotină! – Copil 
mic – Siglă pentru „International Econhomic Association“. 10) 
Oraş antic în Libia (Africa) – Tact de mânat pluta. 11) Loc de 
acostare a plutei – Lansat pe calea undelor.

Dicţionar: UBE, URTA, CRIT, OEA
Ion BRINDEA



 22 octombrie 2010, faleza din faţa 
Comandamentului Flotei, Constanţa. 

Instantaneu din timpul activităţilor organizate 
la aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea 

Forţelor Navale Române.

Foto: Ştefan Ciocan

  4 octombrie 2010, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa. 

Deschiderea anului universitar 2010-2011.

Foto: Ştefan Ciocan

 3 noiembrie 2010, poligonul Babadag, 
judeţul Tulcea. 

Tragerile de artilerie cu tunurile-obuzier 
de calibrul 152 mm ale Batalionului 345 
Artilerie „Tomis” în cadrul exerciţiului DACIA 10.

Foto: Bogdan Dinu

 24 noiembrie 2010, Portul Militar Constanţa. 

Exerciţiu comun al Forţelor Navale şi ISU, 
de intervenţie în caz de calamitate în dana militară 

a Portului Constanţa.

Foto: Ştefan Ciocan

 6 noiembrie 2010, Portul Militar Mangalia. 

Contraamiralul dr. Niculae Vâlsan, locţiitorul şefului 
Statului Major General pentru resurse, primind 

de la comandorul Ioan Condur, comandantul 
Divizionului de corvete, „placheta omagială”, 

la aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea unităţii.

Foto: Mihai Egorov

Ochiul Flotei
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