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Exerci iul bilateralţ cruciºãtorul
USS ºi fregataVella Gulf Regina Maria
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RMSIS GROZAVUL
„Spãrgãtor de ghea ã“ pe canalul Sulina

într-o misiune în serviciul public
ţ



 23 februarie 2012, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 
Fotografie de grup cu câştigătorii Concursului 

„Omul anului 2011” în Forţele Navale. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

 15 februarie 2012, Canalul Sulina, 
mila 20, în apropiere de Gorgova. 
Bogdan Dinu şi Ionel Constantin de la Grupul Mass-Media 
al Forţelor Navale filmând reportajul despre intervenţia 
RMSIS Grozavul, din mijlocul canalului îngheţat.

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

 22 ianuarie, crucişătorul USS Vella Gulf. 
Comandorul Mark W. Harris, comandantul navei 
USS Vella Gulf  intervievat de jurnaliştii români, 
pe timpul vizitei acestora la bordul navei. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

Ochiul Flotei

 3 martie 2012, puntea de comandă 
a RMSIS Grozavul, Dunărea maritimă, mila 42. 
În dreapta, căpitan-comandorul Daniel Roşca, 
comandantul navei. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

 14 februarie 2012, 
Canalul Sulina, RMSIS Grozavul. 
Condiţii meteo extreme pentru echipajul şi tehnica de la bord. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

25 ianuarie 2012, Marea Neagră. 
Exerciţiu de coborâre în rapel, fast rope, al militarilor GNFOS, 

de la bordul elicopterului Puma Naval pe fregata Regina Maria, 
pe timpul ieşirii pe mare cu crucişătorului USS Vella Gulf. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)
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Coperta 4: Remorcherul fluvial 328 în timpul 

unei curse pe Dunărea îngheţată între municipiul 

Tulcea şi suburbia Tudor Vladimirescu. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

Coperta 1: RMSIS Grozavul, la Crişan pe canalul 

Sulina, în timpul misiunii de spargere a gheţii 

şi intervenţie în sprijinul populaţiei. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)
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Contraamiral de flotilă
Ion DUMITRAŞCU, 
Locţiitorul şefului Diviziei 
Cooperare Militară/SHAPE

M-am întrebat deseori ce înseam-

nă cu adevărat să fii un bun marinar. 

Nimic mai simplu, îmi răspund, decât 

să-ţi iubeşti meseria, să-i respecţi valo-

rile, adică reperele fundamentale care 

o definesc şi o diferenţiază de alte în-

deletniciri, cu alte cuvinte s-o serveşti 

cu credinţă. 

Această tentativă de definire a unei 

pasiuni, căci în ultimă instanţă sintag-

ma „bun marinar“ nu e altceva decât 

expresia unei puternice pasiuni, mate-

rializată în fapte potrivite, îmi sună pu-

ţin artificial şi nefiresc, cu bune şanse 

de a cădea în derizoriu dacă nu e inter-

pretată corespunzător. 

Demersul spre care mă îndrept 

pare contradictoriu din capul locului: 

definesc ceva şi în loc să-l apăr, cum 

ar fi firesc, sunt primul care-l pun sub 

semnul îndoielii. Ba mai mult, susţin că 

ar fi nevoie de o anume interpretare ca 

să înţelegem sensul corect ca şi cum 

enunţul cu pricina ar fi prea filosofic şi 

nu la îndemâna oricui să-l priceapă. 

Pentru că lucrurile riscă să se complice 

pe măsura efortului de a le simplica, să 

ne întoarcem de unde am plecat şi să 

punem întrebarea altfel: cum ne dăm 

seama că suntem buni marinari? Desi-

gur, ne referim aici la cei care au ales 

această meserie şi care, între două 

nelinişti, simt nevoia să se întoarcă în 

ei înşişi şi să scormonească pe din-

lăuntru în căutarea unui răspuns. Ce 

căutăm, de fapt, în acele momente? 

Probabil ceva care să sune a certitudi-

ne, dar ce anume din noi înşine poate 

fi certitudine?

Neavând un răspuns acceptabil la 

îndemână, mă întorc la un lucru care 

mi-a rămas în memorie după lectura 

unei cărţi scrisă de amiralul britanic 

Sandy Woodward „One hundred days”. 

Numit comandant al grupării navale 

care trebuia să restabilească suvera-

nitatea britanică în insulele Falklands, 

amiralul Woodward s-a confruntat cum 

era şi firesc cu situaţii grele. Cartea, 

care e un fel de jurnal al faptelor pe-

trecute din perspectiva celui chemat 

să ia decizii, prezintă nu numai desfă-

şurarea evenimentelor din perspectiva 

comandantului, dar mai ales zbaterea 

interioară asociată acestora. 

Îmi vine în minte una din întâmplări. 

În drum spre zona de operaţii, radare-

le „Task Force”-ului britanic descoperă 

o ţintă aeriană, aparent argentiniană, 

care încerca să monitorizeze traiectul 

grupării şi să culeagă cât mai multe in-

formaţii despre aceasta. Nu era prima 

tentativă de acest fel, însă de data asta 

ţinta părea dispusă să-şi continue misi-

unea cu orice chip, se menţinea provo-

cator în zona grupării, parcă hotărâtă 

să înlăture orice bănuială asupra mi-

siunii sale. Rapoartele subordonaţilor 

erau fără dubii. Posibilitatea unei cur-

se comerciale era exclusă, nu putea fi 

decât un avion, special echipat pentru 

a obţine informaţii. Întrucât prezenţa 

lui reprezenta un pericol pentru misi-

unea grupării, trebuia distrus imediat. 

Amiralul primeşte propunerile, solicită 

rapoarte suplimentare, se consultă cu 

comandanţii de nave. Pare a nu exis-

ta niciun dubiu. Se retrage în cabină 

şi îşi „savurează” singurătatea. Are 

câteva mii de oameni în răspunderea 

sa. Ei sunt în pericol dacă argentini-

enii anticipează mişcările britanicilor. 

Misiunea poate fi compromisă, iar im-

plicaţiile politice incalculabile. Ştie ce 

înseamnă o decizie greşită, dar care e 

decizia corectă? Continuă să lupte cu 

sine însuşi, în căutarea alegerii potrivi-

te, pare că nimeni şi nimic nu-l poate 

ajuta. Informaţiile curg în acelaşi sens. 

Nicio schimbare. Ţinta e deasupra şi 

probabil transmite date. Judecă situa-

ţia pe toate feţele. Îşi aminteşte de cli-

pele grele din viaţa de marinar, niciuna 

ca aceasta. Subordonaţii vor o decizie. 

Simte presiunea lor în fiecare fibră. 

Nervozitate şi încordare. În sfârşit tre-

buie să se hotărască cu orice preţ. A 

venit momentul. Decide. Ţinta nu va fi 

angajată. Câteva ore mai târziu află că 

era vorba de un zbor comercial cu câ-

teva sute de suflete la bord. 

Deci ce aşteptăm să găsim atunci 

când căutăm prin dicţionare ce în-

seamnă să fi un bun marinar? Nimic 

care să ne satisfacă. Căutare zadar-

nică. N-avem o explicaţie pentru sin-

tagma aleasă. Trebuie să ne mulţumim 

cu improvizaţii sau să ne amintim de 

amiralul Woodward, citat aici ca exem-

plu reprezentativ pentru cei care, in-

diferent de rang, în viaţa de zi cu zi, 

iau decizii care influenţează într-un fel 

destinul semenilor lor. Amiralul Wood-

ward a fost apreciat, în ţara lui, ca fiind 

un bun marinar. Să fie acesta răspun-

sul la întrebare?

Un bun marinar
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ŞtiriŞtiri
din fl otădin fl otă

Boboteaza sau marea sfinţire a apelor, importantă sărbă-
toare creştină, a fost marcată pe 6 ianuarie şi în garnizoanele 
Forţelor Navale de la Dunăre şi mare. Ca în fiecare an, la Con-
stanţa, Forţele Navale au fost prezente, alături de Biserica Or-
todoxă Română, la sărbătorirea Botezului Domnului, Bobotea-
za, asigurând atât garda de onoare cât şi participarea Muzicii 
Militare, care a intonat imnul de stat şi cel al Uniunii Europene. 
Alături de miile de credincioşii pe care nici frigul şi nici ploaia nu 
i-au putut împiedica să ia parte la slujba religioasă, au fost pre-
zenţi contraamiralul de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, comandantul 
Flotei, comandanţi de mari unităţi şi unităţi. 

Prima parte a slujbei a fost oficiată la Catedrala arhiepisco-
pală „Sfinţii Petru şi Pavel”, după care credincioşii au parcurs în 
procesiune traseul până pe faleza din dreptul Cazinoului, unde 
s-a desfăşurat slujba religioasă de sfinţire a apelor. Şase care 
trase de boi şi măgari, fiecare dintre ele purtând butoaiele pline 
cu apa sfinţită au urmat procesiunea. Slujba a fost săvârşită de 
Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături 
de un sobor de preoţi. La finalul slujbei de Bobotează, conform 
tradiţiei, Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisu-
lui, ambarcat pe o şalupă asigurată de Grupul de Scafandri 
EOD din cadrul Divizionului Nave Scafandri, a aruncat în apele 
sfinţite ale mării cele trei cruci de lemn. Pentru recuperarea lor 
s-au întrecut, înfruntând apele reci ale mării şi valurile agitate, 
peste 20 de tineri, o parte din ei scafandri profesionişti. 

Evenimentul a reunit câteva mii de credincioşi pe faleza 
din faţa Cazinoului din Constanţa, 

Procesiuni similare la care Forţele Navale au fost prezen-
te, s-au desfăşurat şi la Mangalia, Tulcea şi Brăila. (O.B.)

Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire cum mai este cunoscută, a 

fost sărbătorită pe 24 Ianuarie, în toate garnizoanele de Marină.

La Constanţa, pentru al doilea an consecutiv, Unirea Principatelor Române s-a 

sărbătorit pe faleza din faţa Comandamentului Flotei. La eveniment au participat 

contraamiralul de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, comandantul Flotei, autorităţi publice 

locale, comandanţi de unităţi, militari din garnizoana Constanţa, veterani de război, 

cadre militare în rezervă şi retragere. Pentru a transpune auditoriul în spiritul Unirii, 
în deschidere profesorul universitar dr. Valentin Ciorbea a prezentat evenimentele 

de la 1859, urmat de discursul contraamiralului de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, co-
mandantul Flotei. Muzica Militară a Forţelor Navale a susţinut un scurt recital, iar 

la final toţi cei prezenţi s-au prins în tradiţionala horă a Unirii, aşa cum au făcut-o şi 
înaintaşii noştri la 24 Ianuarie 1859 când domnul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, 

a fost ales şi domn al Ţării Româneşti. (O.B.)
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La data de 3 februarie, la Statul Major al Forţe-
lor Navale s-a desfăşurat autoevaluarea activităţii 
structurilor în anul 2011. Au participat şeful Statului 
Major General, general-locotenent dr. Ştefan Dă-
nilă, locţiitorul pentru Resurse al şefului SMG, con-
traamiral dr. Niculae Vâlsan, comandanţi de unităţi 
şi mari unităţi din Forţele Navale. 

În expunerea sa, şeful SMFN a evidenţiat efor-
turile personalului pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite, în condiţiile unui an dificil din punct de ve-
dere al asigurării resurselor bugetare.  „Printr-o  pla-
nificare riguroasă, Forţele Navale au reuşit să înde-
plinească angajamentele asumate în cadrul NATO 
şi al iniţiativelor regionale în domeniul securităţii la 
Marea Neagră, au menţinut starea de operativitate 
a navelor, au dezvoltat capabilităţile necesare înde-
plinirii misiunilor specifice şi pentru asigurarea con-
diţiilor optime de muncă, instrucţie şi învăţământ”, a 
subliniat viceamiralul dr. Aurel Popa.  

Anul trecut, în concordanţă cu obiectivele şi 
priorităţile fixate, instrucţia pe mare şi fluviu s-a 
executat în cea mai mare parte conform planifi-
cării, adaptată la resursele alocate într-un volum 
similar celui realizat în anul 2010.

Misiunile de foc şi specifice, parte a instrucţiei 
colective, au fost executate în proporţie de 95%, 
datorită unor măsuri luate pentru eficientizarea 
consumurilor şi a costurilor. Tragerile indirecte 
şi antiaeriene ale navelor fluviale au fost trans-
formate în antrenamente în poligoane reduse de 
artilerie. În anul 2011, prin executarea exerciţiilor 
cu trageri de luptă şi a misiunilor specifice, a fost 
asigurat nivelul de instruire, necesar pentru men-
ţinerea capacităţii operaţionale şi asigurarea înde-
plinirii misiunilor de bază ale structurilor.

Participarea marinarilor la exerciţiile majore 
naţionale şi multinaţionale a condus la ridicarea 
nivelului de instruire al acestora şi la obţinerea re-
zultatelor foarte bune în timpul misiunilor în afara 
teritoriului naţional, fapt materializat în aprecierile 
pozitive ale partenerilor de Alianţă, ale opiniei pu-
blice şi ale mass-media cu privire la profesionalis-
mul marinarilor militari.

Şeful SMG a apreciat modul de executare a 
obiectivelor, stabilite pentru anul 2011 de către 
personalul Forţelor Navale.  Referindu-se la acti-
vitatea marinarilor militari, generalul locotenent dr. 
Ştefan Dănilă a subliniat faptul că participarea la 
misiuni, alături de aliaţii şi partenerii noştri, a în-
semnat un demers complex, un efort uriaş, care a 
fost asumat cu responsabilitate şi profesionalism 
de către marinari. Totodată, Forţele Navale s-au 
constituit într-un important vector de imagine al 
României în lume, contribuind şi la consolidarea 
statutului nostru de furnizor activ de securitate, ca 
membru NATO şi UE. „Transmiteţi tuturor subor-
donaţilor dumneavoastră că munca fiecărui militar 
sau personal civil din Forţele Navale este deosebi-
tă şi apreciată de către conducerea Statului Major 
General, de mine personal, iar pentru anul 2012, 
vă recomand ca nivelul de ambiţie al Forţelor Na-
vale să fie corelat cu resursele şi cu statutul nostru 
de membru al NATO”, a punctat generalul Ştefan 
Dănilă în încheiere. 

FORŢELE NAVALE ROMÂNE 
LA MOMENTUL BILANŢULUI

Foto: Cristian Vlăsceanu

Foto: Corneliu Pavel

Foto: Ion Burghişan

Aspecte de la autoevaluarea SMFN.

Sedinţa de autoevaluare la Batalionul de Sprijin al SMFN.

Maior Corneliu PAVEL
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Este bine cunoscut faptul că aproa-

pe trimestrial o navă a Forţelor Navale 

SUA intră în apele teritoriale româneşti, 

pe baza unui parteneriat cu Forţele Na-

vale Române, asigurând o parte din in-

struirea în comun cu nave NATO. Astfel, 

în ultima decadă a lunii ianuarie, între 

22 şi 25, nava militară americană «Vella 

Gulf», aparţinând Flotei a VI-a, a făcut o 

escală de cinci zile în portul Constanţa. În 

plan au fost prevăzute exerciţii în comun 

cu fregata Regina Maria şi un elicopter 

Puma Naval al Forţelor Navale Române, 

desfăşurate pe mare în ultima zi a escalei 

navei americane la Constanţa. Scopul? 

Pregătirea militarilor români pentru parti-

ciparea în acest an la misiuni de comba-

tere a pirateriei în cadrul Operaţiei Navale 

a Uniunii Europene, EU NAVFOR, «Ata-

lanta», în Oceanul Indian. 

Constanţa – primul port 
dintr-o misiune de şase luni 

în Mediterana
La numai câteva ore de la sosire, 

echipajul american a organizat un tur al 

navei pentru jurnaliştii români. 

Comandorul Mark W. Harris, coman-

dantul navei USS Vella Gulf: „Doamne-

lor şi domnilor, bine aţi venit la bordul 

navei USS Vella Gulf. Ne aflăm pe o 

navă militară şi aceasta e prima lună 

PavilionPavilion
NATONATO

Pregătiri pentru Operaţia „Atalanta”Pregătiri pentru Operaţia „Atalanta”

Exerciţiu bilateral crucişătorul Exerciţiu bilateral crucişătorul 
USS USS Vella GulfVella Gulf şi fregata  şi fregata Regina MariaRegina Maria
Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Cristian VLĂSCEANU

dintr-o misiune de şase luni în Marea 

Mediterană, iar Constanţa, România, 

reprezintă primul punct de oprire. Ne 

bucurăm să ne aflăm aici şi abia astep-

tăm să vă arătăm nava şi să vă răspun-

dem la întrebări cât mai detaliat“.

Întâmpinaţi de comandantul navei 

Vella Gulf, jurnaliştii au avut posibilita-

tea să realizeze interviuri cu membrii 

echipajului şi să afle cât mai multe in-

formaţii despre rolurile acestora la bord, 

dar şi despre misiuni şi tehnică.
Jurnaliştii români întâmpinaţi de comandorul Mark W. Harris, 

comandantul crucişătorului USS Vella Gulf şi o parte din 

echipaj, la pupa navei.

Crucişătorul USS Vella Gulf la cheu în Portul Constanţa.

Echipajul navei USS Vella Gulf pregătit pentru a răspunde 

întrebărilor jurnaliştilor români. O parte din echipa de boarding a navei USS Vella Gulf.
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Comandorul Mark W. Harris: „Misi-

unea noastră este să ne antrenăm cu 

partenerii noştri români, să învăţăm unii 

de la alţii ca să putem aprecia abilităţile 

fiecăruia pentru a colabora apoi în ope-

raţiuni de tip NATO. Întotdeauna există 

ceva ce putem învăţa de la partenerii 

noştri, despre modul în care abordează 

operaţiunile în comparaţie cu noi şi abia 

aşteptăm să începem antrenamentele 

în comun”.

Frances Thompson: „Sunt consilier 

de carieră, îi ajut pe marinari cu pro-

grame şi diferite opţiuni de carieră. E 

dificil pentru că sunt câteva sute de 

marinari la bord, fiecare are propriul 

set de cerinţe, iar rolul meu e să le ofer 

informaţii de care au nevoie. Lucrez pe 

partea de management al personalului 

spre deosebire de colegii mei din do-

meniul tehnic”.

Nava americană Vella Gulf este un 

crucişător din clasa Ticonderoga, are la 

bord rachete dirijate şi este echipat cu 

sistemul de apărare antirachetă AEGIS, 

ce reprezintă prima fază a abordării eu-

ropene adaptive în etape privind apăra-

rea antirachetă. Acelaşi tip de rachete 

SM3 de la bordul navei Vella Gulf vor fi 

dislocate şi terestru la baza aeriană de 

la Deveselu, România. 

Ambasadorul Statelor Unite la Bu-

cureşti, Mark Gitenstein, declara anul 

trecut în cadrul conferinţei de presă 

care a avut loc cu ocazia sosirii pentru 

prima dată la Constanţa a crucişătoru-

lui american Monterey, echipat cu siste-

mul de apărare antirachetă AEGIS, că 

„Dislocarea crucişătorului «Monterey», 

precum şi a altor nave similare, care 

sunt echipate cu aceeaşi tehnologie de 

apărare antirachetă, care va fi în curând 

amplasată în România, reprezintă pri-

mul pas al Abordării Adaptive în Etape”. 

A doua etapă o reprezintă amplasarea 

scutului antirachetă la baza aeriană de 

la Deveselu, iar cum acesta va începe 

să prindă contur anul viitor, putem fi si-

guri că astfel de vizite vor fi din ce în ce 

mai dese.

După USS Monterey care a acostat 

în Portul Constanţa în iunie anul tre-

cut, USS Vella Gulf este al doilea cru-

cişător echipat cu sistemul de apărare 

antirachetă AEGIS care ne vizitează. 

Alături de USS Monterey, crucişătorul 

Vella Gulf face parte dintr-o grupare de 

21 de nave echipate cu acelaşi sistem 

de apărare antirachetă AEGIS, care prin 

rotaţie vor îndeplini misiuni specifice în 

teatrul de operaţii european. Vella Gulf 

este o navă multirol proiectată pentru a 

susţine acţiuni militare împotriva ţintelor 

aeriene, navale de suprafaţă şi subma-

rine. Toate crucişătoarele cu sisteme 

AEGIS poartă numele unor celebre bă-

tălii din istoria americană. Nava poartă 

numele bătăliei navale de la Vella Gulf 

din Insulele Solomon, Pacific, care a 

avut loc între Marina Imperială Japo-

neză şi Marina Americană în al Doilea 

Război Mondial (1943). USS Vella Gulf 

a intrat în serviciul Forţelor Navale Ame-

ricane în anul 1993. 

Foto: Cosmin Ocheşel

Foto: Cosmin Ocheşel

Foto: Cosmin Ocheşel

Fotografia de grup la sfârşitul vizitei delegaţiei americane la Comandamentul Flotei.

Tradiţionalul schimb de plachete între contraamiralul de flotilă 

dr. Alexandru Mîrşu, comandantul Flotei, şi comandorul Mark 

W. Harris, comandantul crucişătorului USS Vella Gulf.

Vizita delegaţiei americane conduse 

de comandorul Mark W. Harris, comandantul navei 

USS Vella Gulf, la Comandamentul Flotei.



8 MARINA ROMÂNÃ
numărul 1 (152) 2012

Nava are un deplasament de 11.373 
tone, 173 m lungime, 16,8 m lăţime şi 
un pescaj de 10,2 m. Cele patru turbine 
cu gaz de 80.000 CP asigură o viteză 
maximă de 32,5 noduri. Echipajul stan-
dard este alcătuit din 33 de ofiţeri, 27 de 
maiştri militari şi 340 de marinari.

Ryan O’connor: „Un alt lucru pe 
care Marina SUA îl face sunt misiunile 
de combatere a pirateriei de pe coasta 
Africii până în golful Aden şi împreună 
cu aliaţii NATO se asigură că toată lu-
mea este în siguranţă. Misiunea cea 
mai importantă a echipei de boarding 
este aceea de a merge la bordul altor 
nave şi a ne asigura că totul este în 
ordine la bord, că nu transportă arme, 
droguri, clandestini sau terorişti“.

Chad Jackson: „Avem mai multe 
instrumente care ne ajută în misiune. 
Diferite tipuri de radare care servesc la 
localizarea altor nave şi un sistem numit 
VMS. Acesta oferă o imagine exactă a 
locaţiei navei astfel încât primim indica-
ţii concrete a poziţiei în care ne aflăm în 
timp real şi stim astfel dacă ne aflăm în 

pericol sau nu“.

A doua zi, pe 23 ianuarie, o delega-

ţie condusă de comandantul navei USS 

Vella Gulf, comandorul Mark W. Harris, 

a efectuat vizite la Comandamentul 

Flotei şi la autorităţile publice locale. 

La Comandamentul Flotei, delegaţia a 

fost primită de contraamiralul de flotilă 

dr. Alexandru Mîrşu. S-au purtat discuţii 

cu privire la cooperarea bilaterală dintre 

cele două Marine, iar la final a avut loc 

tradiţionalul schimb de plachete.

Programul echipajului navei Vella 

Gulf a mai cuprins activităţi sportive la 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 

vizitarea Muzeului Marinei Române 

şi a altor obiective turistice din oraşul 

Constanţa. 

Operaţia „Atalanta” - 
numele de cod al misiunii U.E. 

de combatere a pirateriei 
marine în zona Golfului Aden, 

în Oceanul Indian
În ultima zi a escalei crucişătorului 

american Vella Gulf la Constanţa, fre-

gata Regina Maria şi un elicopter Puma 

Naval al Forţelor Navale Române au ie-

şit pe mare pentru a desfăşura exerciţii 

în comun. 

Procedurile exersate au avut ca scop 

combaterea pirateriei navale, în con-

textul în care o fregată a Forţelor Na-

vale Române va participa în acest an la 

Operaţia Navală a Uniunii Europene, EU 

NAVFOR, „Atalanta”, în Oceanul Indian. 

Vă reamintim că în ultima şedinţă a Con-

siliului Suprem de Apărare a Ţării din 

2011, când a fost aprobat planul de forţe 

ale Ministerului Apărării Naţionale pentru 

misiuni în străinătate, preşedintele ţării, 

Traian Băsescu, a declarat „Ministerul 

Apărării Naţionale va disloca o fregată 

de tip T-22 cu elicopter şi având la bord 

o echipă, un grup pentru operaţiuni spe-

ciale, în Oceanul Indian, în operaţiunea 

Uniunii Europene «Atalanta». Este vorba 

de zona Golfului Aden, în Oceanul Indi-

an, pentru protejarea navelor comerciale 

de actele de piraterie“.

Chiar dacă fregata Regele Ferdinand 

a fost desemnată să participe la opera-
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ţia „Atalanta”, antrenamentul navei soră, 

Regina Maria, în comun cu crucişătorul 

USS Vella Gulf, a fost benefic pentru 

militarii de la bord (o parte din membrii 

echipajului au fost de la fregata Regele 

Ferdinand) prin procedurile executate şi 

modul de acţiune în combaterea actelor 

de piraterie. De asemenea, examenul a 

fost util şi pentru antrenamentul militari-

lor din Forţele pentru Operaţii Speciale 

şi a celor care deservesc în zbor şi de 

la bord elicopterele Puma Naval. Nava 

americană şi echipajul său au foarte 

mare experienţă în acest tip de misiuni 

antipiraterie. În 2007, crucişătorul Vella 

Gulf a fost implicat în mai multe acţiuni 

împotriva piraţilor în Golful Aden.

Exerciţii bilaterale pe mare
Ieşirea pe mare se anunţase des-

tul de aglomerată, dar din cauza con-

diţiilor hidro-meteorologice, marea de 

gradul 5, efectul de tangaj generat de va-

lurile uriaşe şi vântul puternic care a bă-

tut cu 70-80 de km/oră, au avut loc mici 

schimbări în plan, o parte din activităţi 

au fost fie parţial executate, fie anulate. 

Pe mare însă, în astfel de condiţii hidro-

meteorologice, siguranţa echipajului şi 

a navei sunt primordiale. Comandorul 

Valentin Iacoblev, comandantul fregatei 

Regina Maria: „Prin intrarea noastră în 

NATO am învăţat un cuvânt nou sau am 

învăţat să aplicăm un cuvânt nou care 

se cheamă flexibilitate. Comandanţii 

de nave avem o oarecare autonomie 

în a aprecia priorităţile, în a desfăşura 

exerciţiile, astfel încât, să realizăm acel 

numitor comun între resursa alocată, 

consumurile efective, nivelul de instru-

ire de atins la echipaj şi, bineînţeles, si-

guranţa în permanenţă a navei, tehnicii 

şi personalului“.

Chiar dacă, exerciţiile prevăzute în 

plan cu avioanele MIG-21 Lancer, nu 

s-au mai desfăşurat, exerciţiile cu eli-

copterul Puma Naval au început la bor-

dul fregatei Regina Maria, cu mai mul-

te apuntări şi tot atâtea decolări, şi au 

continuat la crucişătorul american Vella 

Gulf, după o realimentare pe aerodro-

mul de la Tuzla.

Pe timpul ieşirii pe mare, la bor-

dul fregatei Regina Maria s-a aflat şi 

o echipă aparţinând Grupului Naval 

al Forţei pentru Operaţii Speciale, pe 

scurt GNFOS, care a executat o serie 

de proceduri specifice în comun cu 

elicoperul Puma Naval, atât la frega-

ta Regina Maria, cât şi la crucişătorul 

american Vella Gulf. Locţiitorul coman-

dantului detaşamentului GNFOS: „Am 

executat un antrenament de fast rope 

din elicopter. Condiţiile meteo nu au 

fost cele mai bune, dimpotrivă, marea 

de gradul 3 spre 4 şi un vânt cu o forţă 

destul de mare, 60-70 de km/oră, fac 

lucrurile puţin mai dificile, dar un militar 

antrenat trece cu uşurinţă peste toate 

condiţiile şi dificultăţile. Chiar pot spune 

că în asemenea condiţii ne antrenăm 

cel mai bine şi este o experienţă pentru 

noi, pentru echipaj, dar şi pentru piloţi. 

Astfel de vreme nu prindem în orice zi 

şi ne bucurăm că reuşim să ne antre-

năm şi în condiţii meteo neprielnice“.

Cât de dificilă este coborârea în ra-

pel, ce riscuri implică, având în vedere 

Exerciţii pe mare desfăşurate de elicopterul Puma Naval 

al Forţelor Navale Române în comun cu crucişătorul USS Vella Gulf.
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şi condiţiile meteo destul de vi-

trege? Locţiitorul comandantului 

detaşamentului GNFOS: „La ora 

actuală este greu de povestit 

sau de explicat ceea ce simţim, 

din cauza rutinei. Noi ne antre-

năm şi exersăm foarte des toate 

aceste operaţiuni şi nu aş putea 

spune că este floare la ureche, 

dar este ceva banal pentru noi. 

Ne-a intrat în reflex şi îl exe-

cutăm fără nici o problemă, ba 

chiar cu multă, multă bucurie“.

După cum bine ştiţi, din antre-

namentele cu partenerii străini 

nu lipseşte exerciţiul de inspec-

ţie la bordul unei nave suspecte, 

adică boarding-ul. Dar, vremea 

care continua să se înrăutăţeas-

că nu a mai permis deplasarea 

grupei de boarding cu RHIB-ul 

la crucişătorului american, care 

ar fi trebuit să joace rolul navei 

suspecte. Timpul însă a fost va-

lorificat de grupa de boarding a 

fregatei Regina Maria care s-a 

antrenat la bord, încercând să 

se familiarizeze cu procedurile 

standard. Aspirantul Radu Ră-

dulescu, ofiţer II operaţii şi ofiţer 

boarding: „Vremea a fost nefa-

vorabilă. Nu ne-a mai permis să 

ne deplasăm conform planului 

cu RHIB-ul la bordul crucişăto-

rului american, la «Wella Gulf», 

dar cu toate acestea noi ne an-

trenăm aşa cum avem prevăzut 

de fiecare dată în plan şi exe-

cutăm exerciţii de antrenament 

şi familiarizarea membrilor gru-

pei de boarding cu procedura 

standard în acest sens. Dorim 

să avem oameni care ştiu ce au 

de făcut în orice tip de situaţie şi 

am aici în vedere faptul că noi 

nu acţionăm decât atunci când 

nava este cooperantă“.

Exerciţiul a fost însă execu-

tat de grupa GNFOS care acţio-

nează numai în condiţiile în care 

nava devine necooperantă sau 

ostilă. Urmând acest scenariu, 

după interceptarea navei Vella 

Gulf de către echipajul fregatei 

Regina Maria, grupa GNFOS 

s-a ambarcat la bordul elicopte-

rului Puma Naval şi a executat 

misiunea la nava americană. 

Intervenţia unei grupei GNFOS 

depinde de situaţia de la bordul 

navei suspecte. Dacă aceas-

ta este cooperantă acţionează 

grupa de boarding a navei, dar 

în cazul în care nava devine 

necooperantă sau ostilă atunci 

este necesară prezenţa grupei 

Coborârea în rapel, fast rope, a Grupului Naval 

al Forţei pentru Operaţii Speciale, GNFOS, de la bordul 

elicopterului Puma Naval pe fregata Regina Maria.

numărul 1 (152) 2012
MARINA ROMÂNÃ 11

GNFOS. Locţiitorul comandantului detaşamentului GNFOS: 

„La bordul navei putem găsi echipaj arestat sau ostatici şi 

atunci se poate cere eliberarea lor sau preluăm comanda 

navei. Sunt câteva situaţii diferite, dar în absolut toate se 

acţionează cam în acelaşi mod, iar finalitatea o reprezintă 

preluarea controlului navei. O grupă de boarding nu este su-

ficientă după părerea mea în misiuni care presupun o zonă 

mai puţin cunoscută din punct de vedere al activităţii piraţilor 

sau teroriştilor sau a altor elemente ostile şi atunci interve-

nim noi“.

În acest an, Grupul Naval al Forţelor pentru Operaţii Spe-

ciale, ambarcat la bordul fregatei Regele Ferdinand, partici-

pă la Operaţia Navală „Atalanta”, iar exerciţiile desfăşurate 

în cadrul ieşirii pe mare, secvenţa de coborâre în rapel din 

elicopter, fast rope, precum şi preluarea controlului navei re-

prezintă o parte importantă din antrenamentul pentru aceas-

tă operaţie.

Ieşirea pe mare a reprezentat un bun prilej de antrena-

ment atât pentru echipaj, cât şi pentru piloţii tineri, având în 

vedere şi condiţiile hidrometeorologice dificile. 

La finalul zilei, crucişătorul american Vella Gulf a părăsit 

apele teritoriale, luând cap compas Portul Sevastopol din 

Ucraina, iar noi am aflat concluziile exerciţiilor desfăşurate 

pe mare pe drumul de întoarcere spre Portul militar Con-

stanţa. Comandorul Valentin Iacoblev, comandantul frega-

tei Regina Maria: „În acest an tema majoră pentru Forţele 

Navale şi în special pentru fregatele T 22 sunt pregătirea 

pentru participarea la operaţia «Atalanta». De aici apar oa-

recum câteva particularităţi în pregătirea acestor nave pen-

tru a fi în măsură să participe şi să îndeplinească o astfel 

de misiune. Din acest punct de vedere am dezvoltat partea 

de participare cu forţele speciale, cu elicopterul, bineînţeles, 

echipajul beneficiind în mod indirect şi de partea de instruire 

pentru asigurarea elicopterului şi a activităţii. De asemenea, 

exerciţii specifice de supraveghere navală, de monitorizare 

a traficului maritm, de construire în comun a imaginii ma-

ritime recunoscute. Sunt lucruri pe care în mod normal le 

avem în vedere în cadrul misiunilor la care participăm şi ori-

ce asemenea participare ne oferă o bună posibilitate de a ne 

antrena şi de a căpăta încredere reciprocă”.

Vizita crucişătorului american Vella Gulf contribuie la con-

tinuarea eforturilor Flotei a VI-a a SUA de a dezvolta partene-

riate cu statele europene şi de a spori siguranţa şi securitatea 

maritimă. În scopul continuării colaborării cu aliaţii şi promo-

vării păcii şi stabilităţii regionale, nave americane efectuează 

periodic vizite în portul Constanţa. 

Grupa de boarding a fregatei Regina Maria în acţiune. Exerciţii specifice de supraveghere navală şi monitorizare a traficului maritm 

la bordul fregatei Regina Maria.

Apuntarea elicopterului Puma Naval pe fregata Regina Maria 

şi stabilirea ultimelor detalii între piloţi şi militarii GNFOS.

Decolarea elicopterului Puma Naval 

de pe puntea heliport a fregatei Regina Maria.
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Preliminarii necesare

O dată la două decenii, cu aproxi-

maţie deoarece intervalul poate să co-

boare şi la 5,10 sau15 ani, natura pune 

la încercare rezistenţa locuitorilor de pe 

malurile bătrânului fluviu şi ai Deltei şi 

sub semnul întrebării navigaţia fluvia-

lă, inclusiv pe Dunărea maritimă. Se 

întâmplă atunci când fluviul îngheaţă 

aproape complet din cauza temperatu-

rilor extrem de reduse iar navigaţia nu 

numai că este interzisă de autorităţi dar 

şi blocată efectiv de podurile de gheaţă 

de pe Dunăre dar şi pe braţele Deltei, 

Sf. Gheorghe, Chilia sau Sulina. S-a 

întâmplat, la o astfel de dimensiune şi 

gravitate, cel puţin pentru perioada mai 

recentă, în 1996 (cu o durată mult mai 

scurtă) dar şi în 1985.  Şi tot o dată, poa-

te în cazul unora mai norocoşi de două 

ori în carieră, marinarii militari au ocazia 

să intervină cu o navă pentru a sparge 

gheaţa, uneori cu o grosime de jumăta-

te de metru prin sloiurile suprapuse,  şi 

a menţine un culoar fragil şi subţire ca 

„pojghiţa de gheaţă”, la propriu, deschis 

navigaţiei pentru ca oamenii din Suli-

na şi din întreaga Deltă să nu rămână 

complet izolaţi. Şi nu ne referim aici la 

echipajul remorcherului fluvial 328 (în 

continuare RF 328) care aproape în fi-

EvenimentEveniment

RMSIS GROZAVUL - RMSIS GROZAVUL - 
„Spărgător de gheaţă” pe canalul Sulina „Spărgător de gheaţă” pe canalul Sulina 
într-o misiune în serviciul publicîntr-o misiune în serviciul public

ecare iarnă asigură transportul de per-

soane şi marfă între municipiul Tulcea 

şi suburbia Tudor Vladimirescu atunci 

când apar sloiurile şi navele civile care 

asigură acest serviciu nu mai pot ieşi pe 

fluviu. Ei sunt deja obişnuiţi şi misiunea 

face parte din „fişa postului”. Este vorba 

de RMSIS Grozavul (Remorcherul Ma-

ritim de Salvare şi Intervenţie cu Sca-

fandri) şi echipajul său, dar şi de misi-

unea cu totul excepţională desfăşurată 

în această iarnă recent încheiată. O po-

veste cu totul specială pentru că în ace-

le zile cumplite de februarie când toate 

navele, maritime sau fluviale, intrau în 

porturi alungate de furtună, viscol şi 

sloiuri, atunci când toate ambarcaţiu-

nile şi bărcile erau încremenite grotesc 

în gheaţă la pontoanele înşirate pe ca-

nalul Sulina, devenit el însuşi un drum 

de gheaţă, atunci când navigaţia era in-

terzisă pe Dunăre, atunci când singura 

legătură cu localităţile Deltei se realiza 

cu elicopterele, când vremea permi-

tea zborul, ei bine, exact în acele zile 

RMSIS Grozavul a fost cel care ieşea 

pe Dunăre şi pe canalul Sulina să spar-

gă gheaţa, să menţină un culoar îngust 

de navigaţie şi să aducă speranţa oa-

menilor din Deltă. Iată povestea unei 

misiuni extraordinare, la care am fost 

martori, desfăşurată de o navă şi un 

echipaj al Forţelor Navale Române, 

care nu are nimic războinic, nimic eroic, 

nu se desfăşoară în raioanele obişnuite 

de acţiune dar este plină de umanitate.

Gheaţă, transport de marfă 
şi pasageri ...

Marşuri pe ruta Sulina-Tulcea 
şi retur

Cu siguranţă însă nu acestea erau 

gândurile care-l frământau pe căpitan-

comandorul Daniel Roşca, comandan-

tul RMSIS Grozavul, atunci când, la 

ordinul ministrului apărării naţionale, 

Gabriel Oprea, nava părăsea Portul Mi-

litar Constanţa pe data de 5 februarie, 

având cap compas Sulina. Misiunea: 

Text: Bogdan DINU
Foto: Cristian VLĂSCEANU

RMSIS Grozavul pe Dunăre la Tulcea, sosind de la Sulina.
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degajarea de gheaţă a căii navigabile 

de pe canalul Sulina pentru restabilirea 

traficului naval. Durata misiunii nu era 

precizată, urmând ca nava să acţioneze 

atât timp cât va fi necesar şi să execute 

marşuri între Sulina şi municipiul Tul-

cea. S-a dovedit că misiunea a avut o 

durată de aproximativ două săptămâni, 

nava revenind în Portul Militar Constan-

ţa pe data de 18 februarie şi vă putem 

prezenta şi câteva date ale unui bilanţ 

preliminar: 16 treceri efectuate pe canal, 

peste 500 de mile parcurse, aproximativ 

300 de persoane transportate între Suli-

na şi Tulcea (unele preluate cu dificulta-

te chiar de la Crişan), peste 130 de tone 

de marfă transportate. Primul transport 

de marfă de anvergură a fost organizat 

pe data de 13 februarie şi s-a efectu-

at pe data de 14. A fost şi momentul în 

care noi am ajuns, pentru a doua oară, 

la dana şantierului naval, singurul loc în 

care putea acosta nava, şi aici cu mare 

dificultate, iar din cauza gheţii manevra 

s-a realizat aproximativ într-o oră. Aici 

aşteptau peste 25 de autovehicule de 

marfă de 3,5 tone şi zeci de persoane 

pentru ambarcare. Acţiunea a fost co-

ordonată de prefectul judeţului Tulcea, 

care este şi şeful comitetului judeţean 

pentru situaţii de urgenţă, prezent la 

faţa locului pentru a le mulţumi celor din 

echipaj şi care a declarat în exclusivita-

te pentru GMMFN: „Trebuie să mulţu-

mesc Ministerului Apărării Naţionale că 

ne-a pus la dispoziţie nava Grozavul cu 

care noi ne-am putut descurca în aces-

te zile dificile deoarece pentru noi Delta 

reprezintă o prioritate, iar oamenii din 

Deltă prioritatea zero. Pe lângă faptul 

că ne ajută la spargerea gheţii, astăzi 

facem un transport de alimente pentru 

localitatea Sulina şi C.A.Rosetti, măcar 

pentru o săptămână, ca să putem de-

păşi acest moment critic. Le mulţumesc 

marinarilor militari că sunt alături de 

noi şi acum, cum au fost şi la inunda-

ţii pentru că ştiţi, o dată la doi-trei ani 

Delta mai are şi inundaţii. Le doresc 

sănătate şi să fie alături de noi pentru 

că avem nevoie de ei.” Doar încărcarea 

celor aproximativ 50 de tone de marfă 

a durat 6 ore. La pupa navei mărfurile 

stivuite, deja acoperite de zăpadă, erau 

dintre cele mai diverse, de la combusti-

bil solid la saci cu legume şi fructe, po-

rumb, alimente neperisabile şi perisa-

bile, conserve, cam tot ceea pe puteai 

găsi într-un magazin şi chiar mai mult. 

Nava a mai transportat echipament IT 

pentru Administraţia Financiară din Su-

lina, corespondenţă şi colete poştale 

şi, mult mai important, pensiile pentru 

locuitorii din Sulina şi C.A. Rosetti 

printr-un reprezentant al Poştei Româ-

ne care s-a aflat la bord. Un alt trans-

port similar s-a executat şi pe data de 

16 februarie. Este probabil inutil să mai 

precizăm că transportul marfurilor şi al 

persoanelor a fost gratuit.

Spărgător de gheaţă 
în „apocalipsa albă”

Temperaturile au fost extrem de 

scăzute pe toată durata misiunii. Au 

fost şi zile senine dar reci, după cum au 

fost şi zile şi nopţi cu viscol şi ninsoare. 

Pe canalul Sulina peisajul era unul in-

credibil, totul era încremenit în gheaţă 

şi vă puteţi face o idee şi din fotografiile 

care însoţesc acest reportaj. Misiune 

extrem de dificilă dacă ne gândim că 

pe o porţiune de peste 30 de mile din 

cele aproximativ 39 câte sunt până la 

Tulcea, se instalase un pod de gheaţă. 

RMSIS Grozavul a început să acţio-

neze pe canal din data de 6 februarie 

de la ora 7.00 şi a reuşit să taie şi să 

menţină ulterior prin cele 16 treceri un 

culoar prin care navele mai mari puteau 

circula. Dincolo de dificultăţile navigaţi-

ei prin gheaţă, condiţiile meteo extreme 

au solicitat mult echipajul, mai ales pe 

cei care lucrau în spaţiile exterioare, la 

manevra prova sau pupa. „Condiţiile 

atmosferice sunt destul de grele, pro-

blemele cele mai mari le întâmpinăm 

la manevrele de acostare şi ancora-

re pentru că, din cauza temperaturilor 

scăzute, parâmele şi ancora îngheaţă 

şi trebuie să ne mişcăm foarte repede. 

Oamenii sunt instruiţi, au înţeles despre 

Dunărea îngheţată de la un mal la celălalt înainte de intrarea pe canalul Sulina.
RMSIS Grozavul  vine la acostare în gheaţă, 

la cheul şantierului naval din  Tulcea.

RMSIS Grozavul  a terminat manevra de acostare; 

în fundal remorcherul Perseus al AFDJ în reparaţii.
Coboară pasagerii transportaţi de la Sulina. Aproape 

300 de pasageri au fost transportaţi pe durata misiunii.Imagine incredibilă a canalului Sulina îngheţat complet.



14 MARINA ROMÂNÃ
numărul 1 (152) 2012

ce este vorba şi acţionăm în consecinţă. 

Suntem militari, suntem profesionişti ne 

adaptăm la condiţiile care sunt şi exe-

cutăm misiunea. Este în primul rând o 

misiune umanitară, apoi de spargere a 

gheţii şi fluidizare a traficului  şi, pe de 

altă parte, o exeprienţă nouă pentru toa-

tă lumea.”  ne-a declarat maistrul militar 

principal Adrian Tălmaciu, şeful de echi-

paj şi un bătrân lup de mare cu mulţi ani 

de serviciu şi marinărie la NS Mircea. 

Chiar dacă prin specificaţiile tehnice 

nava poate sparge gheaţa cu o gro-

sime de până la 15 centimetri au fost 

locuri unde, prin suprapunerea plăcilor 

de gheaţă, grosimea ajungea şi la o ju-

mătate de metru. După cum au fost şi 

locuri unde grosimea gheţii era atât de 

mare încât nava, pentru moment, pur 

şi simplu a rămas blocată în gheaţă, 

cei 4800 de CP ai celor două motoare 

nefiind suficienţi. Este adevărat, nu pe 

canalul Sulina, ci undeva în amonte de 

Tulcea atunci când la solicitarea autori-

tăţilor, a încercat să ajungă la cele câte-

va nave blocate în gheaţă de la mila 44 

şi 45,5 (au rămas blocate aşa mai bine 

de două săptămâni şi la ele s-a putut 

ajunge doar de pe uscat, pe gheaţă, prin 

Poliţia de Frontieră sau cu elicopterul 

când au fost aduse alimente şi piese de 

schimb; ca o paranteză pe tot parcursul 

Dunării peisajul era  o „apocalipsă” în 

alb cu bărci, ambarcaţiuni şi nave din-

tre cele mai felurite „captive” în gheaţă 

pentru multe zile, la mila 34 a Dunării o 

navă la ancoră, sub pavilion turcesc cu 

avarii la cârmă şi în pericol de a intra 

pe braţul Sf.Gheorghe şi evident, prin-

să în gheaţă, ne amintea parcă la fie-

care trecere de pericolele momentului). 

Prin manevre repetate RMSIS Grozavul 

a reuşit să se desprindă de gheaţă şi 

s-a evitat astfel o posibilă intervenţie a 

grupei EOD de la bord, sub comanda 

maistrului militar clasa I Nicolae Krenţ 

şi a plutonierului Marian Neculcea, care 

aveau tocmai misiunea de spargere a 

gheţii prin explozii controlate şi degaja-

rea navei.

Logistică impecabilă 
pe toată durata misiunii

P e n t r u 
RMSIS Gro-
zavul botezul 
gheţii a avut 
loc însă în 
urmă cu 16 
ani, tot pe 
canalul Su-
lina, în anul 
1996. Atunci 
misiunea nu 
a depăşit o 
s ă p t ăm â n ă 
deoarece temperaturile au crescut. La 
bord încă se mai află doi din membrii 
echipajului de atunci. Unul dintre ei este 
maistrul militar principal Cezar Buruia-
nă, 47 de ani, aflat pe navă din 1993, 
în prezent ajutorul şefului mecanic, care 
a rememorat pentru noi momentele mi-
siunii: „Atunci am avut anumite proble-
me deoarece, din construcţie, nava nu  

fusese prevăzută cu instalaţia de răcire 

RMSIS Grozavul  acostat în gheaţă la 20 de metri de pontonul de la Crişan.

Se descarcă lăzile cu pâine aduse de la Sulina la Crişan; 

operaţia se execută pe gheaţă.
Drum de gheaţă pe canalul Sulina; în fundal se obervă 

remorcherul Gheorghieni 2 al AFDJ.

Puntea de comandă a RMSIS Grozavul.

Mmp Cezar Buruiană, 

ajutor şef mecanic.
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cu circuit închis, care s-a realizat abia în 

1997 şi iată, am probat-o acum pe cana-

lul Sulina. La momentul respectiv timpul 

a ţinut cu noi, gheaţa pe care o spăr-

geam curgea spre mare, acum ceea ce 

spargem îngheaţă în urma noastră şi ne 

face munca mult mai grea, solicită mult 

mai mult nava. Pentru misiunea aceas-

ta pompele de răcire au ridicat anumi-

te probleme deoarece au fost mult mai 

solicitate faţă de instalaţia normală de 

răcire în circuit deschis, trebuie să tra-

gem apa dintr-un tanc de balast să o 

pompăm înapoi şi din cauza temperatu-

rii nu avem posibilitatea să o răcim ceea 

ce a dus la o uzură mult mai rapidă a 

sistemelor de 

etanşare a 

pompelor, fi-

ind nevoiţi să 

le schimbăm 

des. Dar am 

avut tot spriji-

nul şi am fost 

aprovizionaţi  

cu piesele de 

schimb ne-

cesare astfel 

că ne-am putut derula misiunea fără 

probleme.” Acesta este adevărul: RM-

SIS Grozavul a rămas operativ pe toată 

durata misiunii şi chiar dacă au apărut 

incidente şi defecţiuni ele au fost reme-

diate în timp util şi prin susţinerea per-

manentă cu piese şi echipamente de 

rezervă, filtre, lubrifianţi şi chiar specia-

lişti şi tehnicieni, efort la care au contri-

buit Secţia logistică de la Tulcea, Baza 

Navală, Centrul de Mentenanţă, Centrul 

de Scafandri şi chiar nava soră, NMH 

Al.Cătuneanu din subordinea Direcţiei 

Hidrografice Maritime. A fost un efort de 

echipă, de la toate eşaloanele şi rezul-

tatele au fost vizibile. „Aş putea să spun 

că logistica a mers „ca unsă” - ne-a pre-

cizat comandantul navei – s-au asigurat 

la bord toate componentele necesare, 

pompe, lubrifianţi, carburanţi, tot ce am 

solicitat, într-un timp record. Nu am stat 

niciun minut la ancoră sau la cheu din 

cauza unor deficienţe tehnice. Avem la 

bord specialişti foarte buni şi nava a fost 

operativă în permanenţă.”  

 (Aproape) singuri 
pe canalul Sulina

Dacă luăm în calcul doar perioada 

misiunii, RMSIS Grozavul a fost singura 

navă care a spart gheaţa şi a circulat 

în permanenţă pe canalul Sulina. Cea-

laltă navă care a spart gheaţa a fost 

remorcherul Perseus al Administraţi-

ei Fluviale a Dunării de Jos, AFDJ (un 

remorcher similar dar cu aproape 1000 

de CP mai mulţi), dar au au existat in-

tervale de zile întregi când, din cauza 

unor defecţiuni tehnice, această navă 

a rămas la cheul şantierului naval din 

Tulcea. Mai mult, remorcherul mari-

tim Vega, anunţat că vine pe canal nu 

a părăsit niciodată Constanţa, tot din 

cauza unor probleme tehnice. Aceasta 

a fost realitatea şi e bine ca ea să fie 

cunoscută. Singurele nave care au mai 

navigat pe canal au fost Gheorghieni 2 

şi Tg.Ocna 5, două remorchere mici ale 

aceleiaşi AFDJ dar numai pe canalul 

tăiat de Grozavul, dacă vreţi pe „urma” 

acestuia. Sunt nave mici de aproximativ 

200 de tone şi 20-25 de metri lungime, 

nu au capacitatea de transport persoa-

ne (doar pe punţile exterioare) şi nici de 

marfă (caracteristici valabile şi pentru 

remorcherul Centaur 2 al Administraţi-

ei Zonei Libere Sulina, care l-a înlocuit 

pe RMSIS Grozavul la încheierea misi-

unii). Dovada limitelor acestor nave în 

condiţiile de gheaţă este şi episodul din 

noaptea de 7 spre 8 februarie, la ora 

03.00, când RMSIS Grozavul l-a salvat 

din gheţuri pe Gheorghieni 2, blocat 

de mai multe ore în gheaţă undeva la 

mila 23, în imposibilitate de manevră, 

cu mai multe zeci de persoane la bord. 

Probabil că atât AFDJ-ul cât şi popu-

laţia ar fi dorit ca nava noastră să acţio-

neze, permanent, atât ziua cât şi noap-

tea, mai ales că a avut în permanenţă 

un pilot la bord. Unii chiar au acuzat 

marinarii noştri că au program de opt 

ore. Acuza este atât nefondată cât mai 

ales nedreaptă, marinarii militari acţio-

nând la ordin, într-o misiune desemnată 

cu obiective clare, pe timpul unei situaţii 

Remorcherul Gheorghieni 2 al AFDJ, cel care a fost salvat din gheaţă de nava noastră. RMSIS Grozavul  la Sulina. Se debarcă pasagerii şi se descarcă marfa.

Au fost transportate şi persoane 

cu probleme medicale sau bătrăni.

Debarcarea pasagerilor la Sulina.Grupa de intervenţie EOD de la bord; în dreapta, 

plutonierul Marian Neculcea.

Căpitan-comandorul Daniel Roşca, 

comandantul navei.
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deosebite ca să nu mai spunem că pen-
tru oricine este marinar ştie că viaţa la 
bordul unei nave nu are nimic de-a face 
cu programul de opt ore. De fapt chiar 
regulamentul existent interzice naviga-
ţia navelor maritime (cum este cazul 
navei noastre) pe timpul nopţii pe cana-
lul Sulina (chiar şi aşa de mai multe ori 
nava a ajuns la Sulina sau Tulcea mult 
după lăsarea întunericului) şi au fost şi 
cazuri în care s-a executat traseul Suli-
na-Tulcea-Sulina în aceeaşi zi. 

Şi despre transportul persoanelor, 
unul dintre obiectivele secundare ale mi-
siunii se pot face câteva precizări, chiar 
dacă tardive, pentru cei care nu înţele-
geau de ce nu sunt luaţi de pe pontonul 
din Maliuc, Crişan, Gorgova sau altele 
şi ne adresau „calde felicitări”. Misiu-
nea navei, repetăm, a fost de sparge-
re a gheţii între Sulina şi Tulcea şi, în 

măsura posibilităţilor, şi transportul de 

marfă şi pasageri dar numai între cele 
două localităţi. Deplasamentul (2700 
de tone), dimensiunile navei şi gheaţa 
foarte groasă făceau imposibilă mane-
vra de apropiere şi acostare fără riscul 
spargerii pontonului. Chiar şi atunci 
când a încercat să realizeze acest lucru 
la Crişan, unde a descărcat pâine într-o 
situaţie deosebită şi a luat câţiva pasa-
geri, nu s-a putut apropia la mai mult de 
15-20 de metri de mal unde, cu ajutorul 
unei parâme de siguranţă, localnicii au 
transportat lăzile cu pâine la ponton. De 
altfel, imaginile cu oamenii care cărau 
lăzile de pâine sau cei care încercau să 
ajungă la bord ţinându-se de parâmă şi 
mergând pe gheaţă, caracterizate drept 
dramatice şi disperate, au făcut încon-
jurul presei autohtone. Căpitan-coman-
dorul Daniel Roşca: „Era imposibil să 
acostăm la ponton. Nava are un pescaj 
destul de mare şi există riscuri, puteam 

să pun în pericol nava şi echipajul.”  

RMSIS Grozavul a fost şi ... 
„pasagerul de Sulina”

Unele remarci ale locuitorilor se da-

torează pur şi simplu lipsei informaţiilor 

şi astfel unii dintre ei au ajuns să con-

funde RMSIS Grozavul cu pasagerul de 

Sulina. Maistrul militar principal Adrian 

Tălmaciu, ca şi alţi membri ai echipa-

jului i-au înţeles, chiar dacă iniţial au 

fost surprinşi de reacţiile unor locuitori: 

„Probabil că primăriile sau autorităţile 

nu le-au explicat oamenilor destinaţia 

şi principala misiune a navei şi cei care 

vorbesc, disperaţi probabil de situaţie, 

o fac în necunoştinţă de cauză. Nu cred 

că e făcută cu rea voinţă sau cu rea 

intenţie.” Ca o paranteză „pe 31 ianua-

rie, singura societate privată din judeţul 

Tulcea care beneficiază de subvenţii 

din partea statului pentru transportul 

călătorilor şi mărfurilor în Delta Dunării, 

Navrom Delta SA, a decis suspenda-

rea curselor pe braţele Chilia şi Sfântu 

Gheorghe ale fluviului din cauza sloiu-

rilor de gheaţă. Ultima cursă pe braţul 

Sulina a acestei societăţi a avut loc pe 

2 februarie, nava ajungând la Tulcea cu 

o întârziere de aproape două ore din 

cauza sloiurilor. Decizia de suspendare 

a curselor a fost luată pentru siguranţa 

călătorilor şi a şenalului navigabil.’’ Tex-

tul de mai sus face parte dintr-o ştire 

Agerpres din 20 februarie şi nici până 

la ora redactării articolului situaţia nu se 

schimbase.

Spre deosebire de Gheorghieni 2 şi 

Tg.Ocna 5 unde pasagerii degerau pe 

punţile exterioare 7-8 ore cât dura dru-

mul, condiţiile oferite de nava noastră, 

chiar dacă nu este adecvată unor astfel 

de misiuni, au fost mult superioare. Nici 

una dintre persoanele care au dorit să 

urce la bord nu a fost lăsată pe cheu, 

numărul acestora variiind la fiecare cur-

să de la 10-15, la început, la aproape 

60 la final. Careul ofiţerilor de pe navă a 

fost locul unde au fost cazaţi iar cei care 

nu au încăput au putut sta pe culoare-

le încălzite de la bord, au fost serviţi 

cu ceai cald, iar în cazurile deosebite 

(femei gravide, bolnavi) au fost  cazaţi 

chiar şi în cabinele echipajului. „La fie-

care oprire a navei eu am încercat să 

informez oamenii. De fiecare dată când 

s-au adunat la pupa sau în borduri pen-

tru ambarcare le-am transmis mesajul 

că noi suntem  o navă militară, nu avem 

spaţii special amenajate pentru trans-

port pasageri dar că facem tot posibilul 

să-i transportăm în siguranţă şi în condi-

ţii decente.” ne-a confirmat căpitan-co-

mandorul Daniel Roşca. Urarea „Să vă 

dea Dumnezeu sănătate că dacă nu ve-

neaţi rămâneam aici până se dezgheţa 

Dunărea!” s-a auzit de nenumărate ori 

pe schelă atunci când pasagerii urcau 

sau debarcau. Iată ce ne-a declarat şi 

unul dintre pasageri, o femeie gravidă 

în luna a opta care mergea să nască la 

maternitatea din Tulcea: „Nevoia ne îm-

pinge să apelăm  şi la astfel de mijloace 

de transport, deşi ştim bine că nimeni 

nu este obligat, dar pentru că situaţia 

o impune şi domnii de la bord au fost 

foarte amabili am ajuns şi pe Groza-

vul. Am ajuns aici şi pentru că nu cu-

noaştem programul de circulaţie al altor 

nave, dacă există, totul ţine de noroc, 

de o informaţie care o prinzi din zbor şi 

aşa cum spuneam şi înainte, nimeni nu 

are nici o obligaţie pentru noi, locuito-

rii acestor aşezări să ne transporte la 

Tulcea. Cei de la bord s-au purtat foar-

te bine cu noi, este bine că este cald, 

mi-au oferit chiar şi o cabină unde să 

mă pot întinde. Ceilalţi pasageri  poate 

nu au toţi locuri dar măcar nu stau afară 

în frig. Să le dea Dumnezeu sănătate 

marinarilor militari, să fie încrezători că 

poate vor veni şi vremuri mai bune cu 

nave militare mai noi, mai bine dotate.”

Lecţii învăţate
Aşa este, şi noi ne dorim nave mai 

noi şi mai bune dar până atunci să  pre-

cizăm că şi o astfel de misiune are pre-

ţul ei. Spargerea gheţii, mai ales pentru 

o navă care o are doar ca misiune se-

cundară şi în condiţii precise, solicită şi 

uzează foarte mult tehnica din dotare, 

opera vie, elicele, motoarele, pompe-

le etc. Mai ales că nava ar fi trebuit să 

Fiecare membru al echipajului a primit scrisoarea de mulţumire 

a ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea.
RMSIS Grozavul  la pontonul îngheţat de la Sulina.
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aibă şi elice de oţel atunci când spar-

ge gheaţă, elice care nu le-a avut de 

la intrarea în serviciu după cum nu le 

are nici în prezent. Încă din data de 

14 februarie, la Sulina, scafandrii bordu-

lui conduşi de maistrul militar principal 

scafandru Georgel Cristocea au efec-

tuat un control la corpul navei şi la eli-

ce, urmat de un altul la revenirea navei 

în Portul Militar Constanţa. Probabil că 

nava va intra în şantier pentru andoca-

re şi lucrări la opera vie. După misiune 

sunt şi lecţii învăţate. Câteva elemente 

tehnice le-am aflat de la comandorul 

Gabi Abălaru, coordonatorul marşuri-

lor pentru spargerea gheţii de la bord 

şi locţiitorul comandantului Divizionului 

175 Nave Scafandri: „Pentru spargerea 

gheţii a fost nevoie să folosim apa din 

tancuri şi nu răcirea clasică cu apa flu-

viului, au mai căzut unele pompe, dar  

echipajul şi-a demonstrat capacitatea 

de a remedia aceste mici incidente. 

Chiar de la 

Sulina s-au 

constatat câ-

teva urmări 

ale marşurilor 

de spargere 

a gheţii, fireşti 

dacă ne gân-

dim la grosi-

mea gheţu-

rilor pe care 

le-am avut 

de în fruntat, 

r e s  p e c t i v 

câteva deformări la elice şi urmea-

ză să intrăm cu nava în şantier pen-

tru lucrări normale, spun eu, la opera 

vie. Le mulţumesc tuturor celor de la 

bord, au dat dovadă că sunt un echi-

paj închegat, de la comandant şi 

până la ulti mul caporal, le mulţumesc 

pentru modul în care au acţionat şi îi 

felicit pentru că în acest mod creşte 

coeziunea dintre ei.”

Echipajul navei a totalizat 40 de 

membri, printre care patru ofiţeri, in-

clusiv echipa EOD. La ofiţeri cel puţin 

media de vârstă este foarte mică deoa-

rece în afară de comandant, secundul 

este locotenentul Cosmin Chihaia, mai 

tăcut dar la fel de eficient, iar ceilalţi 

ofiţeri sunt doi aspiranţi, dar amândoi 

şefi de promoţie în 2011 la puntişti şi 

electromecanici, Marius Marcu-Orhean 

şi  Silviu Farfara, despre care am scris 

la timpul potrivit şi în paginile revistei 

noastre. Până aici comandantul navei 

a avut dreptate: „La Grozavul vin doar 

premianţii! Vreau să felicit echipajul 

pentru modul în care a acţionat, în spe-

cial mecanicii care au avut foarte mult 

de lucru,  dar în ansamblu toţi şi-au în-

deplinit misiunea şi au dat dovadă de 

profesionalism. Atât eu cât şi colegii mei 

mai tineri am avut ce învăţa, dacă ne 

luăm şi după zicala „Navigaţia la mare 

este ştiinţă, la Dunăre este o artă”, pen-

tru toţi membrii echipajului a fost  expe-

rienţă şi eu cred că relaţiile dintre noi 

s-au sudat, am lucrat în echipă şi simt 

că lucrează mai bine împreună, a cres-

cut coeziunea echipajului.” 

La final să menţionăm că echipajul 

nu a fost felicitat doar de comandantul 

navei. Pe 15 februarie, între două mar-

şuri, la pupa navei s-a desfăşurat o mică 

ceremonie în care a fost citit şi înmânat 

fiecărui membru al echipajului mesajul 

ministrului apărării naţionale, Gabriel 

Oprea, adresat tuturor militarilor care 

au intervenit în acele zile de iarnă: „Vă 

scriu aceste rânduri pentru a vă mulţu-

mi, ca ministru al apărării naţionale şi ca 

român, pentru eforturile deosebite pe 

care le-aţi depus în ultimele zile şi con-

tinuaţi să le depuneţi în cadrul operaţiu-

nilor pentru salvarea de vieţi omeneşti 

şi pentru limitarea efectelor produse de 

ninsori şi viscol. Au fost executate cu 

succes misiuni de salvare şi transport 

de persoane, de asigurare a aprovizio-

nării cu alimente şi apă, de protejare a 

infrastructurii critice, precum şi alte misi-

uni specifice unei perioade atât de difici-

le cum este cea pe care o traversăm. ... 

Gândul meu se îndreaptă cu recunoştin-

ţă şi mulţumire spre dumneavoastră, dar 

şi spre familiile dumneavoastră, care vă 

susţin şi vă dau putere pe drumul greu 

al carierei militare. Vă asigur că vă sunt 

alături, că spiritul de corp al Armatei 

Române rămâne de nezdruncinat şi că 

haina militară va fi în continuare respec-

tată şi apreciată de societatea noastră, 

pe măsura sacrificiilor şi a eforturilor pe 

care le faceţi în slujba ţării. Aşa să ne 

ajute Dumnezeu!” 

RMSIS Grozavul  sparge gheaţa pe canalul Sulina; instantaneu surprins la mila 20, înainte de Gorgova.

Comandorul Gabi Abălaru, locţiitorul 

comandantului Divizionului 175 Nave 

Scafandri de care aparţine nava, 

coordonatorul marşului.
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Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel 

Oprea, a aprobat ca un remorcher militar 

fluvial din Forţele Navale Române să asi-

gure, începând de pe 31 ianuarie, trans-

portul zilnic de persoane pe Dunăre, între 

municipiul Tulcea şi suburbia Tudor Vladi-

mirescu. Comitetul judeţean pentru situaţii 

de urgenţă Tulcea a solicitat, marţi, sprijinul 

Ministerului Apărării Naţionale pentru asi-

gurarea unei nave militare care să efectu-

eze operaţiuni de transport al persoanelor, 

având în vedere interdicţia de circulaţie pe 

Dunăre pentru navele comerciale. Interdic-

ţia a fost emisă de Căpitănia Zonală Tul-

cea, ca urmare a apariţiei formaţiunilor de 

gheaţă pe fluviu.

Nava militară efectuează trei transporturi 

dus-întors în zilele lucrătoare şi câte două 

în zilele de sâmbătă şi duminică, pentru a 

veni în sprijinul persoanelor rămase izolate 

în suburbia Tudor Vladimirescu. Intervenţia 

remorcherului fluvial 328 a fost una bine 

venită şi foarte apreciată de populaţia care 

era nevoită să efectueze zilnic trecerea Du-

nării. Dacă unele persoane veneau la Tul-

cea pentru aprovizionare, altele trebuiau să 

ajungă la locurile de muncă sau chiar să 

îşi poată aduce copiii la şcoală. Fiind sin-

gura modalitate de traversare a fluviului, la 

fiecare trecere a navei erau transportate în 

medie 30-35 de persoane. Un caz deosebit 

a fost prezenţa unei mămici care se întor-

cea de la spitalul judeţean Tulcea cu copi-

lul nou-născut şi care trebuia să ajungă în 

Chilia. Aceasta ne-a spus, cu emoţii în glas 

Intervenţia Remorcherului Fluvial 328 Intervenţia Remorcherului Fluvial 328 
în sprijinul populaţieiîn sprijinul populaţiei
Text: cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL
Foto: Cristian VLĂSCEANU

că nu ar fi avut nici o altă şansă să ajungă 

acasă alături de ceilalţi doi copii, dar cu aju-

torul acordat de Forţele Navale a reuşit să 

traverseze printre sloiurile de gheaţă de pe 

Dunăre. La finalul conversaţiei avute tânăra 

mamica a ţinut să mulţumească marinarilor 

militari pentru întregul lor efort, rugându-se 

totodată pentru sănătatea lor. Un gest care 

poate pentru unii dintre noi poate fi banal, 

dar pentru nişte oameni care treceau prin 

momente dificile era un mod de a-şi ex-

prima cât se poate de sincer mulţumirea 

că cineva le mai este alături. Pe parcursul 

prezenţei noastre am putut sta de vorbă şi 

cu comandantul garnizoanei Tulcea, căpi-

tan-comandorul Tudorel Ivana, membru în 

comitetul judeţean pentru situaţii de urgen-

ţă. Acesta a apreciat modul profesionist şi 

seriozitatea echipajului remorcherului fluvi-

al 328, chiar dacă efortul depus în condiţi-

ile unor temperaturi extrem de reduse şi o 

navigaţie dificilă printre sloiurile de gheaţă 

a fost foarte intens, chiar epuizant.

Misiunea marinarilor militari s-a execu-

tat conform orarului stabilit cu autorităţile 

locale şi a fost adaptat în funcţie de con-

diţiile meteorologice şi hidrografice, astfel 

încât să nu fie pusă în pericol siguranţa 

pasagerilor.

Ca de fiecare dată când au fost solici-

tate, Forţele Navale au răspuns cu promp-

titudine şi au îndeplinit misiunile primite 

oricât de dificile  au fost şi oricât de mare a 

fost efortul. Marinarii militari au răspuns cu 

promptitudine la apelul semenilor lor aflaţi 

în situaţii dificile, iar caracterul lor puternic 

a fost apreciat mai ales de cei cărora le-au 

venit în ajutor.

Militarii Forţelor Navale ajutând populaţia 

să se  ambarce pe navă.

Persoane transportate din suburbia Tudor Vladimirescu 

la Tulcea.

O zi obişnuită de sprijin al populaţiei 

pentru Remorcherul Fluvial 328 şi echipajul ei.
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În perioada 26 ianuarie – 3 februarie, 50 de infanterişti ma-
rini şi mijloace tehnice din dotarea Batalionului 307 Infanterie 
Marină Babadag au acţionat, conform dispoziţiei şefului Statului 
Major al Forţelor Navale, pentru salvarea persoanelor aflate în 
pericol şi deblocarea drumurilor în zone afectate de viscol şi de 
căderile masive de zăpadă din judeţul Tulcea.

Astfel, în perioada menţionată infanteriştii marini au acţionat 
pentru dezăpezirea drumurilor în zona localităţilor Slava Rusă, 
Slava Cercheză, Satu Nou, Sinoe şi Jurilovca, dar şi pentru 
evacuare tehnică şi persoane.

Efortul principal a fost depus în zona localităţii Slava Rusă 
pentru deblocarea comunicaţiei 2 Cantoane, Slava Rusă, acti-
vitate ce s-a desfăşurat pe parcursul a mai multor zile, deoare-
ce viscolul şi căderile masive de zăpadă blocau în fiecare seară 
această comunicaţie. În această zonă batalionul a acţionat cu 
aproximativ 30 de militari şi două autocamioane.

De asemenea, în seara de 31 ianuarie, între orele 

24.00 – 06.30, un detaşament format din 15 infanterişti marini 
şi un autocamion au acţionat în zona localităţii Topolog pentru 
deblocarea drumului şi a unei autospeciale care transporta oxi-
gen pentru Spitalul Judeţean Tulcea. În urma intervenţiei a fost 
deblocată comunicaţia Topolog-Tulcea, iar detaşamentul a aju-
tat la deszăpezirea a două ambulanţe care transportau pacienţi 
pentru acelaşi spital, precum şi a două autovehicule blocate în 
zona localităţii. Toate maşinile care au fost deblocate au fost 
escortate până în localitatea Tulcea.

În aceeaşi seară detaşamentul a mai acţionat şi pentru de-
blocarea  accesului în localitatea Satu Nou şi a unui autovehicul 
prins de viscol în zona ieşirii din localitate.

Un rol important în desfăşurarea acestei activităţi a fost cel 
al grupei operative constituite la nivel unităţii, grupă care a asi-

gurat continuitatea conducerii acţiunilor desfăşurate în  teren, 
dar şi comunicarea cu autorităţile locale, precum şi cu celelalte 

„Semper praesens” „Semper praesens” 
în lupta cu naturaîn lupta cu natura

Text şi foto: cpt. Claudiu VIŞAN

structuri aparţinând Statului Major al Forţelor Navale din zona 
noastră de responsabilitate.

De remarcat pentru această situaţie a fost şi colaborarea 
cu autorităţile locale, colaborare asigurată prin participarea co-
menzii unităţii la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Tulcea. 

Pentru toate perioadele în care zona de responsabilitate a 
infanteriştilor marini a fost afectată de viscol, polei sau căderi 
masive de zăpadă, militarii batalionului au fost pregătiţi să in-
tervină în cel mai scurt timp pentru ajutorarea populaţiei sau a 
instituţiilor care au solicitat sprijinul nostru.

Ca urmare a noilor avertizări privind producerea unor inun-
daţii în zonele afectate de căderile masive de zăpadă, la nivelul 
batalionului au fost luate deja măsuri pentru a constitui deta-
şamente care pot acţiona prompt în urma oricărei solicitări în 
acest sens.

Prin acţiunile desfăşurate, Batalionul 307 Infanterie Marină 
şi-a demonstrat rolul activ pe care îl are pentru sprijinirea popu-
laţiei din zona de responsabilitate, în situaţii de urgenţă.

Lupta infanteriştilor marini cu viscolul şi zapada abundentă.
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Forţele Navale Române şi-au premiat, 
pe 23 februarie, cei mai buni oameni din anul 
2011, cadre militare şi personal civil. În aula 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, locul 
unde s-au decernat premiile „Omul anului”, 
au fost prezenţi viceamiralul dr. Aurel Popa, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, con-
traamiralul de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, 
comandantul Flotei, contraamiralul de flotilă 
dr. Corneliu Bocai, şeful Instrucţiei şi Doc-
trinei din Statului Major al Forţelor Navale, 
comandanţi de mari unităţi şi unităţi, cadre 
militare în rezervă şi retragere, reprezentanţi 
ai organizaţiilor de marină. 

Principalul scop al acordării distincţiei 
militare „Omul Anului” a fost, evident, acela 
de a recunoaşte, aprecia şi recompensa va-
loarea profesională a personalului militar şi 
civil, demonstrată pe timpul misiunilor naţio-
nale, internaţionale şi în teatrele de operaţii 
sau în alte domenii în care au avut o conti-
buţie deosebită. 

„Este un moment deosebit, o activitate 
care a fost generată de noi cu ceva timp în 
urmă, care are tradiţie, iar astăzi la nivelul 
Forţelor Navale Române se finalizează con-
cursul „Omul Anului 2011”. Prin activitatea 
monitorizată, monitorizată impropriu spus, 
în ghilimele, pe parcursul anului, s-a dorit ca 
la sfârşit, pe domeniile respective, omul cel 
mai potrivit sau care a demonstrat cu ade-
vărat valoare să fie scos în evidenţă. Când 
vorbesc de valoare, în spate stă backgro-
und-ul pe care l-a avut prin acţiune fie că a 
fost în teatrul Afganistan, fie că s-a instruit 
aici, fie că în alte domenii a avut o contribuţie 
deosebită, dar ce ne-am dorit noi la nivelul 
Forţelor Navale a fost acest lucru: unanim 
să fie recunoscut sau primele trei locuri cel 

Omul anului 2011Omul anului 2011

Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Cristian VLĂSCEANU

puţin să fie recunoscute ca fiind, în dome-
niul respectiv, ce este mai valoros în cadrul 
Forţelor Navale”, a precizat în deschidere 
viceamiralul dr. Aurel Popa.

Concursul „Omul anului 2011” s-a desfă-
şurat pe nouă secţiuni, la care au fost înscrişi 
50 de candidaţi, ofiţeri, maiştri militari, soldaţi 
gradaţi profesionişti şi personal civil. Şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul 
dr. Aurel Popa, a înmânat diplome şi medalii 
primilor trei clasaţi de la fiecare secţiune şi 
i-a felicitat în egală măsură şi pe cei care nu 
au urcat pe podium, dar au fost nominalizaţi. 
Pentru că lista celor premiaţi este destul de 
lungă, vom face o trecere în revistă doar a 
câştigătorilor locului I de la fiecare secţiune. 

Secţiunea „Imaginea şi vizibilitatea Arma-
tei şi a Forţelor Navale”, comandorul Marini-
că Mustăţea, Flotila de Fregate; „Instrucţie 
şi Luptă”, comandorul Mihai Panait, coman-
dantul fregatei Regele Ferdinand; „Logistică 
şi Infrastructură”, căpitan-comandorul Sorin 
Simion, Statul Major al Forţelor Navale; „În-
văţământ, Ştiinţă şi Artă Militară şi Navală”, 
căpitan-comandorul dr.Ionel Popa, Acade-
mia Navală „Mircea cel Bătrân”; „Sănătate şi 
Sport”, caporalul Ciprian Encică, Divizionul 
Nave Scafandri;  „Presă, Film şi Literatură”, 
colegul nostru, căpitanul Cosmin Ocheşel de 
la Grupul Mass-Media al Forţelor Navale; „Is-
torie, Cultură şi Tradiţii Militare şi Marinăreşti”, 
comandorul Vasile Chirilă, comandantul Şcolii 
de Aplicaţie „Viceamiral Constantin Bălescu” 
din Mangalia; „Soldatul Universal”, căpitanul 
Daniel Rotariu, Divizionul Nave Scafandri; 
şi nu în ultimul rând „Marinărie şi Matelotaj”, 
maistrul militar pr. Nicolae Cicârmă, Acade-
mia Navală „Mircea cel Bătrân”. 

De asemenea, Liga Maiştrilor Militari de 
Marină a acordat un premiu special maistru-
lui militar clasa I, Liviu Tănase, şeful Cercu-
lui Militar Constanţa.

Câştigătorul locului I la secţiunea „Instrucţie şi Luptă”, 

comandorul Mihai Panait, comandantul fregatei Regele 

Ferdinand, felicitat de viceamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN.

Caporalul Ciprian Encică, Divizionul Nave Scafandri, 

câştigătorul locului I la secţiunea „Sănătate şi Sport”, 

felicitat de viceamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN.

Viceamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN, felicitându-l 

pe maistrul militar pr. Nicolae Cicârmă, Academia Navală 

„Mircea cel Bătrân” pentru obţinerea locului I la secţiunea 

„Marinărie şi Matelotaj”.
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Instrucţie

În porturile militare din garnizoanele Constanţa, Man-
galia, Tulcea şi Brăila a avut loc, miercuri 11 ianuarie, 
deschiderea oficială a noului an de instrucţie 2012. După 
revista de front în cadrul căreia au fost verificate ţinuta, 
echipamentul, valabilitatea documentelor personale şi 
modul de întreţinere şi cunoaştere a armamentului din 
dotare, întreaga zi a fost rezervată activităţii de instrucţie 
la bordul navelor, pe specificul fiecărei unităţi. 

 Pe parcursul prezenţei noastre la Flotila de Frega-
te am putut afla care sunt obiectivele comandantului 
unităţii, domnul comandor Sorin Learschi: „În noul an de 

instrucţie dorim să aducem un plus de calitate în toate 

domeniile specifice de la bordul navelor Flotilei 56 Fre-

gate cât şi în cadrul Grupului de Elicoptere. Anul 2012 

reprezintă o mare provocare pentru structura pe care 

o comand. Vom continua activităţiile internaţionale prin 

participarea la operaţia ATALANTA cu fregata «Regele 

Ferdinand». Este o premieră pentru forţele navale de 

aceea avem un motiv în plus să ne concentăm eforturi-

le în vederea îndeplinirii cu success a misiunilor acestei 

operaţii. De asemenea, suntem în curs de pregătire a fre-

gatei «Regina Maria» pentru participarea în cadrul struc-

turilor operaţionale NATO în cadrul grupurilor din Europa 

şi vom continua instruirea internă şi internaţională cu fre-

gata «Mărăşeşti». Un alt element de noutate îl reprezintă 

participarea unui elicopter la operaţia ATALANTA care 

va fi ambarcat la bordul fregatei «Regele Ferdinand». 

Pentru această misiune desfăşurăm un amplu program 

de pregătire a personalului, dar şi al tehnicii, astfel încât, 

să reuşim  să îndeplinim sarcinile primite“. 
Le dorim comandanţilor de unităţi succes în  îndeplini-

rea obiectivelor propuse, iar militarilor din unităţile Forţelor 
Navale mult succes în activitatea de instruire.

Deschiderea 
noului an de instrucţie 

în unităţile Forţelor Navale
Cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL

Foto: Cosmin Ocheşel

Foto: Cosmin Ocheşel

Foto: Cristian Vlăsceanu

Foto: Cristian Vlăsceanu Foto: Olivia Bucioacă

Revista de front la Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale. Verificarea ţinutei şi a echipamentului 

personalului militar de către locotenent-colonelul ing. Valentin Munteanu, comandantul unităţii.

Trecerea în revistă a militarilor din portul militar Constanţa de către comandantul Flotei, 

Cam. fl. dr. Alexandru Mîrşu.

Verificarea măştii contra gazelor.

Controlul armamentului individual al militarilor profesionişti din portul Mangalia.

Inspectarea cadrelor militare din portul Mangalia la modul de întreţinere al măştii contra gazelor.
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Miercuri, 11 ianuarie, în Coman-

damentul Bazei Logistice Navale şi 

unităţile militare din subordinea aces-

tuia a avut loc deschiderea festivă a 

anului de instrucţie 2012. 

Baza Logistică Navală este prin-

cipala structură de sprijin logistic din 

Forţele Navale, având în compune-

re 12 unităţi militare dislocate pe tot 

teritoriul Dobrogei şi în zonele adia-

cente acestuia.

Activitatea s-a desfăşurat simultan 

în toate structurile din compunerea 

Bazei Logistice Navale, cu participa-

rea întregului personal militar şi civil, 

sub conducerea directă a coman-

danţilor de unităţi. Rolul evenimentu-

lui a fost de a conştientiza personalul 

asupra importanţei activităţilor spe-

cifice de sprijin logistic şi a celor de 

instrucţie, de a spori gradul de res-

ponsabilitate în îndeplinirea atribuţii-

lor funcţionale şi implicarea activă în 

procesul de instrucţie, care să ducă 

la creşterea nivelului de pregătire 

militară generală şi de specialitate. 

Activităţile prilejuite de deschiderea 

Deschiderea anului de instrucţie Deschiderea anului de instrucţie 
în Baza Logistică Navalăîn Baza Logistică Navală

anului de instrucţie s-au desfăşurat 

conform planului, prin prezentarea 

principalelor realizări din anul 2011 

şi a obiectivelor prioritare pentru anul 

2012. În continuare, s-au desfăşurat 

Reviste de Front şi activităţi de in-

strucţie, specifice fiecărei structuri.

Sub coordonarea directă a Ser-

viciului logistic din Statul Major al 

Forţelor Navale, în anul 2011, Baza 

Logistică Navală, comandată de con-

traamiralul de flotilă dr. Dan Hăulică, 

a reuşit să-şi îndeplinească obiec-

tivele propuse şi misiunile primite. 

Prioritare au fost misiunile de realiza-

re a sprijinului logistic pentru forţele 

participante la misiuni internaţionale, 

respectiv pregătirea în ţară a navelor 

participante la operaţiile „UNIFIED 

PROTECTOR” şi „ACTIVE ENDEA-

VOUR”, precum şi a forţelor partici-

pante la iniţiativa regională „BLACK-

SEAFOR”. 

Totodată, Baza Logistică Navală 

a realizat sprijinul logistic al tuturor 

forţelor din asigurare participante la 

exerciţiile complexe „VECTORUL 11”, 

„FNR 11”, „LITORAL 11”, la celelalte 

exerciţii pe mare, fluviu şi în teren şi 

a celor destinate executării serviciu-

lui de luptă. 

Mihaela ZABOLODNI
Consilier expert Relaţii Publice 
Baza Logistică Navală

Obiectivul prioritar al Bazei Lo-

gistice Navale, pentru anul 2012, 

îl reprezintă asigurarea sprijinului 

logistic preliminar  pregătirii în ţară 

pentru: forţele de nivel I (destinate 

NATO/UE, participante la operaţia 

“ATALANTA” şi cele care execu-

tă serviciul de luptă); forţele parti-

cipante la iniţiativele regionale de 

cooperare; forţele din asigurare şi 

proprii, participante la misiunile na-

ţionale şi la exerciţiile complexe 

„LIVEX 2012”, „VECTORUL 12”, 

„FNR 12”, „LITORAL 12”. Un alt 

obi ec tiv important este furnizarea su-

portului logistic forţelor din asigurare 

şi proprii pentru executarea în sigu-

ranţă a misiunilor de foc şi a celorlal-

te activităţi de instrucţie. Nu în ultimul 

rând, menţionez ca prioritate creşte-

rea gradului de specializare al perso-

nalului şi mărirea coeziunii structuri-

lor în vederea eficientizării activităţilor 

specifice de sprijin logistic.

Comanda Bazei Logistice Navale 

îşi exprimă convingerea că întregul 

personal din subordine va depune în 

continuare eforturi susţinute pentru 

îndeplinirea tuturor obiectivelor anu-

lui 2012, în termenele prevăzute şi la 

standarde de performanţă ridicate.
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Sâmbătă, 14 ianuarie, la Şcoala 

de Aplicaţie a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” 

a avut loc ceremonia depunerii 

jurământului militar de către soldaţii 

profesionişti, seria noiembrie 2011. 

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Nava-

le „Viceamiral Constantin Bălescu” 

a fost înfiinţată prin Înaltul Decret 

1093 din 26.02.1896 şi a început să 

funcţioneze la data de 01.11.1896 

la Galaţi. În cei peste 115 ani de 

existenţă, unitatea a schimbat locul 

de dislocare, trecând, toto datã, 

printr-o serie de transformări şi 

reor ganizări. Începând cu data de 

01.09.2008, Şcoala de Aplicaţie 

a Forţelor Navale „Viceamiral 

Jurământul faţă de ţară Jurământul faţă de ţară 
al soldaţilor profesioniştial soldaţilor profesionişti

Constantin Bălescu” funcţionează în 
garnizoana Mangalia, având  două 
misiuni de bază: perfecţio  na rea 
pregătirii profesionale a ofiţerilor 
cu grade inferioare şi a maiştrilor 
militari de marină şi formarea 
iniţialã şi dezvoltarea profesională 
a soldaţilor profesionişti, în raport 
cu nevoile Forţelor Navale.

La festivităţi au fost prezenţi 
locţiitorul şefului Statului Major al 
Forţelor Navale, contra amiral de 
flotilă Cristea Cucoşel, comandan-
tul Flotei, contraamiral de flotilă dr. 
Alexandru Mîrşu, contraamiral de 
flotilă dr. Corneliu Bocai, şeful 
instrucţiei şi doctrinei din Statul Ma-
jor al Forţelor Navale, comandanţi 
de mari unităţi şi unităţi, membri 
ai asociaţiilor şi ligilor de marină, 
cadre militare în rezervă şi retra-

gere, părinţi, rude şi prieteni ai 

tinerilor marinari, oficialităţi ale 

administraţiei locale. Comandantul 

Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, 

comandorul Vasile Chirilă, i-a felici-

tat pe cei 35 de soldaţi profesionişti 

pentru modul în care s-au pregătit 

pe parcursul instrucţiei de bază 

desfăşurată în perioada 21 noiem-

brie-13 ianuarie. Următoarea etapă 

de pregătire o constituie instrucţia 

de specialitate, ocazie cu care mi-

litarii se vor acomoda cu tehnica 

specifică de marină. Ne alăturăm şi 

noi felicitărilor adresate soldaţilor 

profesionişti cu ocazia acestui 

moment emoţionant în cariera de 

militar şi le dorim să reprezinte cu 

succes Forţele Navale Române în 

viitoarele misiuni.

Text: cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL
Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Astăzi  Marines, royal marines, infanteria de marina, naval 

fusiliers, troupes de marine, naval infantry, spezialisierte  ein-

satzkrafte marine, Морская пехота  sau  infanteria marină sunt 

doar câteva denumiri sub care se găsesc forţe de elită militare 

în întreaga lume.

Primele menţionări ale infanteriştilor marini sunt datate din 

perioada imperiului roman unde au fost  introduse pentru in-

strucţie legiuni auxiliare care urmau să fie antrenate şi utilizate 

ca forţe de desant şi operaţii pe uscat sau la ţărm. Mai târziu în 

imperiul bizantin apare pentru prima dată o unitate distinctă de 

infanterie marină care număra 4000 de militari şi era destinată 

pentru a fi folosită de flota imperială ce era dislocată la Constan-

tinopol pentru acţiuni pe uscat.

În secolele XVI şi XVII, infanteria marină capătă contur ca 

forţă distinctă în cadrul armatelor marilor puteri maritime din 

acea vreme – Spania, Anglia, Franţa, Olanda. În România pri-

ma  evocare a specialităţii infanterie marină apare în anul 1886, 

astfel regăsim în compunerea echipajului crucişătorului Elisa-

beta – 20 de infanterişti marini.

Deşi nu au fost definiţi niciodată ca şi  forţe speciale dar 

prin valorile promovate, comportamentul  lor în luptă şi diferitele 

tipuri de misiuni pe care le pot îndeplini, sunt asimilaţi deseori 

acestui  tip aparte de militari.

Indiferent în ce zonă se găsesc sau sub ce drapel luptă, 

sunt caracterizaţi clar de anumite trăsături: curaj, loialitate, spirit 

de camaraderie şi de sacrificiu, putere, mobilitate, determinare. 

Semper fidelis, per terra et mare sau semper praesens sunt 

doar câteva din motto – urile care îi reprezintă.

Având în vedere tipurile de misiuni pe care le desfăşoară pre-

gătirea infanteriştilor marini are anumite particularităţi şi reprezin-

tă un punct de încercare pentru toţi cei care vor să devină infan-

terişti marini. Capacitatea de a desfăşura acţiuni militare atât pe 

mare cât şi pe uscat se dezvoltă greu şi necesită anumite calităţi 

fizice şi psihice definitorii pentru această categorie de militari.

Pentru noii recruţi perioada de iniţiere porneşte de la 12 săp-

tămâni pentru United States Marine Corps şi ajunge până la 33 

Noi tendinţe în pregătirea Noi tendinţe în pregătirea 
şi instrucţia Infanteriştilor Marinişi instrucţia Infanteriştilor Marini

de săptămâni pentru British Royal Marine sau Netherlads Royal 

Marine. Rata de absolvire a acestor tipuri de cursuri de iniţiere 

nu depăşeşte 50 %. În România noii recruţi se pregătesc în 

cadrul Centrului de Instrucţie al Forţelor Navale. După absolvi-

rea cursului noii recruţi parcurg un modul de pregătire în cadrul 

batalionului de infanterie marină, modul care îi pregăteşte atât 

fizic cât şi psihic pentru a deveni infanterişti marini.

Infanteriştii marini sunt definiţi în general ca forţe amfibii 

destinate să îndeplinească misiuni în zonele de coastă sau la-

gunare, pe mare dar şi pe uscat. Sunt forţe ce pot acţiona in-

dependent sau în colaborare cu forţele aeriene sau terestre dar 

mai ales cu forţele navale, forţe ce deţin capabilităţi de transport 

pe mare şi de sprijin logistic sau prin foc al acţiunilor infanteriş-

tilor marini.

Infanteriştii marini sunt militari pregătiţi să acţioneze oriunde 

pe glob în orice condiţii de vreme sau teren. Pregătirea acestora 

le permite să răspundă la orice tip de ameninţare şi să poată 

desfăşura acţiuni militare nu doar în zonele lagunare sau costa-

liere ci şi în zone de munte, teren urban, deşert. 

În contextul noilor ameninţări asimetrice şi al angajamen-

telor pe care statele NATO şi le-au asumat în ceea ce priveşte 

lupta împotriva terorismului, sau mai nou a pirateriei, infanteria 

Cpt. Claudiu VIŞAN,
Batalionul de Infanterie Marină
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Foto: Ştefan Ciocan
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marină îşi redefineşte rolul. Instrucţia capătă noi valenţe, şi 

sunt introduse permanent noi tehnici şi proceduri. 

Primul obiectiv în cadrul instrucţiei este dat de dezvoltarea 

capacităţii fizice şi psihice care să-i permită unui militar să ac-

ţioneze pe o perioadă cât mai lungă şi în orice condiţii de teren 

sau vreme. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, au fost introdu-

se noi standarde în ceea ce priveşte evaluarea psihologică a 

candidaţilor, iar pe parcursul îndeplinirii stagiilor de instrucţie 

militarii sunt evaluaţi permanent pentru a se stabili profilul psi-

hologic  al fiecăruia. 

Stabilirea unor standarde clare care să permită o evaluare 

corectă a fiecărui militar, a potenţialului său de întrebuinţare 

în diferite tipuri de misiuni sau pe diferite tipuri de funcţii, în 

strânsă corelare cu capacităţile sale, au determinat o ierarhi-

zare corectă a militarilor şi a dus la realizarea coeziunii grupu-

rilor. Militarii sunt încadraţi în anumite specializări în funcţie de 

profilul lor psihologic şi de rezultatele reuşite la testele fizice 

şi psihice. O astfel de ierarhizare clară a potenţialelor a dus la 

formarea unor echipe cu un nivel mai ridicat al capacităţii lor 

de îndeplinire a unor misiuni de către subunităţi. 

Cu toate că există o diferenţiere clară între nivelul de pre-

gătire al subunităţilor, în funcţie de tipul de misiuni pe care îl 

pot îndeplini, conceptul de bază în ceea ce priveşte instrucţia 

este că fiecare militar care acţionează în cadrul unei unităţi cu 

specificul infanteriei marine, indiferent de specializarea sa: lo-

gistică, artilerie, este în primul rând un infanterist marin. Astfel  

fiecare dintre ei trebuie să urmeze un modul de instrucţie de 

bază şi să aibă un nivel bun în ceea ce priveşte instrucţia mili-
tară generală – cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice. 

Realizarea unui nivel de pregătire ridicat este realizat prin 
module de instrucţie teoretice şi practice desfăşurate în fiecare 
an de instrucţie, în principal în perioada instrucţiei individuale. 
Instrucţia se desfăşoară sub conducerea unor instructori speci-
alizaţi, şi are obiective clare pe diferite categorii de instrucţie. 

Prima calitate a unui infanterist marin este determinată de 
o bună condiţie fizică, element primordial în dezvoltarea ulte-
rioară a unui luptător. Rezistenţa la efort fizic prelungit, şi mai 
ales în condiţii de stres, este definitorie pentru infanteriştii 
marini. În acest sens United States Marine Corps a dezvoltat 
un model de instrucţie de autoapărare în care este instruit şi 
evaluat fiecare militar indiferent de grad sau funcţie. Motto-ul 
programului este “Any weapon, one mind”. Astfel fiecare in-
fanterist marin este instruit să folosească orice mijloc pentru 
a se autoapăra, dar mai ales pentru a se autocontrola. Prin 
acest program s-a dorit stabilirea unor parametri ridicaţi în 
care fiecare militar să se poată identifica, în ideea controlării 
stării sale mentale şi a folosirii acesteia la capacitate maximă 

pentru a lupta. 

Programul a fost introdus în aproape toate zonele lumii, re-

zultatele sale fiind destul de vizibile, mai ales în privinţa creşterii 

încrederii în sine şi a capacităţii de autocontrol. Militarii care au 

atins un nivel ridicat în cadrul programului sunt de regulă militarii 

cu rezultate remarcabile şi în alte categorii de instrucţie. 

Un alt model privind tehnici şi proceduri noi au fost dezvoltate 

în privinţa instrucţiei tragerii. Astfel au fost modificate şedinţele 

specifice de tragere, au fost adoptate noi poziţii de tragere, ma-

joritatea fiind în concordanţă cu desfăşurarea acţiunilor militare 

în teren urban – principala ameninţare la adresa integrităţii mili-

tarilor în zonele teatrelor de operaţii actuale. Astfel British Royal 

Marine, Netherlands Royal Marine sau USMC au dezvoltat ceea 

ce numim CQB – Close quarters battle, elemente de tactică pen-

tru acţiunea în teren urban şi au introdus şedinţele de tragere 

de la distanţe variind între 5 metri - 25 metri, şedinţe în principiu 

reflexive, din poziţii dinamice, sau chiar din deplasare. 

Astfel militarul este confruntat încă din perioada de pregătire 

cu dinamica câmpului tactic, formându-şi deprinderi sau reflexe 

corecte. Dacă aceste şedinţe sunt desfăşurate şi în poligoane 

automatizate sub forma unor zone urbane, atunci aceste şedinţe 

îşi ating clar obiectivul - acela de a forma deprinderi corecte. La 

Babadag, acest tip de instruire a fost introdus mai ales pe peri-

oada modulelor de instruire în colaborare cu partenerul american 

sau olandez, iar mai nou sunt în lucru noi modele de şedinţe spe-

cifice de tragere pentru Batalionul 307 Infanterie Marină.

O altă dimensiune în pregătirea infanteriştilor marini a fost 

stabilită în urma confruntării cu noile tipuri de ameninţări asime-

trice – terorismul, pirateria. Astfel instrucţia tactică a fost funda-
mentată pe COIN - counterinsurgency, PSO - operaţii în sprijinul 
păcii, VBSS – operaţiuni de boarding, dar şi pe procedee şi teh-
nici de acţiuni directe. Astfel instrucţia capătă o nouă orientare 
în care accentul se pune pe grupuri mici de nivel echipă, grupă, 
pluton şi pe crearea unui leadership coerent la toate nivelurile, 
leadership orientat pe bază de proceduri de operare standard la 
toate nivelurile. 

Infanteriştii români se instruiesc în acest an pentru imple-
mentarea procedurilor de VBSS, astfel încât plutonul cercetare şi 
anumite elemente din subunităţile luptătoare să fie în măsură să 
desfăşoare astfel de acţiuni. Un modul important va avea loc în 
luna august când la Babadag va avea loc un modul de instruire 
în comun cu militarii americani pe teme de VBSS. 

În contextul evoluţiilor din teatrele de operaţii, instrucţia în 
domeniul counterinsurgency are un rol important, astfel încât mi-
litarii să fie în măsură să poată participa la orice tip de misiune 
de acest tip, dacă li se va cere. Pregătirea militarilor în acest do-
meniu a fost asigurată prin participarea la modulele de pregătire 
din cadrul Black Sea Rotational Force sau Summer Storm – cu 

menţiunea că ultimul exerciţiu s-a axat şi pe pregătirea în cadrul 

Foto: Olivia Bucioacă Foto: Olivia Bucioacă

Debarcarea vehiculelor amfibii de la bordul navei de debarcare USS Whidbey Island 

pe plaja de la Capul Midia în cadrul exerciţiului SUMMER STORM 11, la care a participat 

şi Batalionul Infanterie Marină.

Debarcarea vehiculelor amfibii pe plaja de la Capul Midia în cadrul exerciţiului 

SUMMER STORM 11, la care a participat şi Batalionul Infanterie Marină.
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operaţiilor amfibii. Pentru eficientizarea instrucţiei tactice, batali-

onul are stabilit pentru fiecare an de instrucţie un obiectiv major 

în ceea ce priveşte desfăşurarea unor tipuri de operaţii militare. 

Prin stabilirea unor obiective clare fiecare infanterist marin ajun-

ge ca după parcurgerea unui ciclu de instrucţie să fie în măsură 

să acţioneze eficient pe anumite tipuri de acţiuni. Pentru noile ti-

puri de ameninţări au fost incluse în cadrul temelor de pregătire 

lecţiile învăţate din teatrele de operaţii, dar mai ales experienţa 

căpătată în cadrul unor exerciţii multinaţionale la care militarii 

batalionului au participat în ultimii ani.

De asemenea, un element important în dezvoltarea profesi-

onală a militarilor este reprezentat de participarea la cursuri de 

formare profesională pe mai multe domenii de acţiune. Astfel 

în anul 2011 şi anul 2012 s-au depus eforturi pentru pregătirea 

şi formarea mecanicilor conductori  de ambarcaţiuni, formare 

militari în a doua specializare – sanitari, CBRN, Scafandrii, In-

structori sportivi, Instrucţie alpină (mai ales pentru cercetaşii din 

cadrul batalionului). Prin aceste eforturi resursa umană din ca-

drul batalionului reuşeşte să acopere toate tipurile de misiuni pe 

care batalionul le poate îndeplini.

Un alt aspect important ţine de pregătirea ofiţerilor şi subo-

fiţerilor din cadrul batalionului. Un pas important în dezvoltarea 

profesională a acestora a fost atins prin participarea în ultimii 

ani la conferinţe pe teme de instrucţie. Conferinţele au cuprins 

expertiza militarilor de diferite naţionalităţi, şi s-au bazat mai 

ales pe evenimentele ultimilor ani şi pe lecţiile învăţate în di-

ferite tipuri de acţiuni militare. Astfel infanteriştii marini au avut 

şansa să participe la conferinţe pe teme de operaţii amfibii, in-

formaţii militare, logistică, CIMIC.

Parcurgând în fiecare an noi etape în dezvoltarea sa ca şi 

grup şi a fiecărui infanterist în parte, Batalionul 307 Infanterie 

Marină rămâne un reper în ceea ce priveşte instrucţia şi pregă-

tirea militarilor. Nivelul ridicat de pregătire şi capacitatea reală 

de acţiona în diferite medii de acţiune – fie că este vorba de ac-

ţiuni militare sau acţiuni în sprijinul populaţiei, fac ca infanteriştii 

marini să fie apreciaţi pentru profesionalismul lor. Deviza lor, 

„Semper Praesens”, îi defineşte cel mai bine.

Foto: Diana Cucoşel

Foto: Diana Cucoşel

Foto: Diana Cucoşel

Secvenţă din timpul exerciţiului SUMMER STORM 11. Atacarea unui punct de comandă 

a unei grupări suspecte de piraterie.

Aspect din timpul exerciţiului SUMMER STORM 11.
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Prin hotărârea Consiliului Suprem 

de Apărare al Ţării, Forţele Navale 

Române participă, sub stindardul Uni-

unii Europene, la lupta anti piraterie din 

Golful Aden şi Oceanul Indian. 

Cu experienţa anterior acumulată 

atât la Operaţia ACTIVE ENDEA VOUR 

din Marea Mediterană – operaţie 

îndreptată împotriva terorismului şi a 

formelor sale de exprimare, la care 

România a participat de 7 ori, precum 

şi cu experienţa participării la Operaţia 

UNIFIED PROTECTOR din Marea 

Mediterană – operaţie de impunere a 

embargoului împotriva arme lor exercitată 

asupra Libiei, Forţele Navale române 

abordează încrezătoare, cu hotărâre şi 

deplină responsabilitate noua misiune: 

lupta împotriva pirateriei. 

Elementele de noutate ale misiunii 

sunt multiple. Geografic, este prima 

misiune de luptă la distanţă de peste 

2500 Mm şi, deopotrivă, prima par-

ticipare a unei nave militare româneşti 

într-o operaţie maritimă de securitate 

în zona geografică a Oceanului Indian. 

Componenţa echipajului s-a modificat, 
fiind prima misiune în care elicopterul 

Puma Naval este prezent, iar echipa 

de boarding a navei este întărită cu o 

grupă a forţelor speciale.

Pirateria din Golful Aden
Pirateria secolului al XXI-lea este 

o problemă gravă şi în creştere. Trăim 

Premieră româneascăPremieră românească

Participarea Forţelor Navale la lupta Participarea Forţelor Navale la lupta 
antipiraterie în Golful Aden şi Oceanul Indianantipiraterie în Golful Aden şi Oceanul Indian

într-o societate globală interdependentă 

şi interconectată, bazată pe o economie 

globală, economie care este afectată 

atunci când oceanele lumii nu sunt 

sigure pentru comerţul maritim. Astăzi, 

între 80 şi 90 la sută din comerţul mon-

dial are loc pe mare. Costul anual al 

pirateriei pentru economia globală 

variază între 7 şi 12 miliarde de dolari.

Golful Aden este una dintre cele mai 

importante căi maritime, prin care se 

transportă aproximativ 12% din petrolul 

mondial. 

Din 2008, Somalia este din nou în 

centrul atenţiei internaţionale, precum 

a fost în timpul războiului civil de la în-

ceputul anilor 1990. Dar, de această 

dată, nu este vorba despre sutele de 

mii de refugiaţi şi de persoane dislo-

cate, de foamete sau alte aspecte ale 

crizei umanitare, ci mai degrabă despre 

noul pericol pe care situaţia volatilă din 

Somalia îl reprezintă pentru transportul 

maritim internaţional. 

Atacurile piraţilor din Marea Ara-

biei, Golful Aden şi Oceanul Indian 

au crescut de la 20 în 2006 la 219 în 

2010, iar aria piraţilor s-a extins acum la 

1.300 mile nautice de coasta somaleză. 

Câştigurile piraţilor pentru 2010 sunt 

estimate la 238 de milioane de dolari, 

cu o medie a recompensărilor crescând 

de la 150.000 de dolari în 2005 la 

5,4 milioane în 2010. 

În primăvara şi vara anului 2008, 

piraţii şi-au extins raza de acţiune, 

schimbându-şi direcţia spre nordul Gol-

fului Aden şi Marea Arabiei. Folosind 

tactici foarte sofisticate, piraţii operează 

acum până în Maldive, în est şi până la 

Canalul Mozambic, în sud. 

Succesul a încurajat dezvoltarea de 

noi tactici care le permit piraţilor să-şi 

mărească raza operaţională. Apele teri-

toriale somaleze şi ţărmul adiacent sunt 

în mare parte neguvernate, permiţând 

pirateriei să se dezvolte în voie şi să 

afecteze domeniul maritim internaţional. 

Această combinaţie de activitate ilegală 

şi lipsa domniei legii reprezintă un teren 

fertil pentru nivele înalte de instabili-

tate, crimă organizată şi alte ameninţări 

transnaţionale. Numărul piraţilor este 

necunoscut. Deşi sunt mai mulţi piraţi 

Text: comandor Marian SĂVULESCU
Foto: www.nato.int
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acum decât în anii precedenţi, piraţii nu 

par a avea o organizaţie unificată cu o 

structură de comandă clară. Mulţi din-

tre aceştia sunt foşti pescari sau foşti 

membri ai miliţiilor. 

În lipsa unui guvern funcţional ca-

pabil să apere interesele somaleze, 

teritoriul său a fost subiectul pescuitului 

intensiv şi al deversării deşeurilor toxice 

ale diverselor companii (în mare parte 

europene).

Pirateria de pe coasta somaleză 

este doar o manifestare a evenimen-

telor tragice pe care le experimentează 

această zonă de aproape 20 de ani. În 

consecinţă, acţiunile pe termen lung 

pentru restabilirea guvernanţei, domniei 

legii, securităţii şi dezvoltării economice 

în Somalia sunt necesare pentru a 

reprima pirateria total şi a genera 

sustenabilitate în regiune. 

Combaterea Pirateriei
Cele mai multe acte consider-

ate piraterie au loc, de fapt, în apele 

teritoriale. Biroul Maritim Internaţional 

defineşte pirateria ca „un act de urcare 

la bord sau de încercare de a urca la 

bord cu intenţia de a comite furt sau 

orice altă infracţiune, cu intenţia sau ca-

pacitatea de a folosi forţa în continuarea 

actului”. Ulterior, Organizaţia Maritimă 

Internaţională, aripa maritimă a ONU, 

a modificat definiţia pirateriei pentru a fi 

mai inclusivă, incluzând aici şi navele în 

port sau la ancoră în apele teritoriale. 

Succesul în securizarea domeniului 

maritim nu va fi realizat decât printr-o 

coaliţie puternică de state, care să 

menţină un front comun. Necesitatea 

cooperării multilaterale coordonate, 

vine din faptul că cele mai multe domenii 

maritime din lume se află sub suverani-

tatea şi jurisdicţia mai multor state.

Consiliul de Securitate al ONU a 

dat mai multe rezoluţii, din 2008 până 

în prezent, pentru a facilita un răspuns 

internaţional, care este coordonat de 

un Grup de Contact multilateral. De ex-

emplu, în iunie 2008, Rezoluţia 1816 a 

Consiliului de Securitate al ONU a au-

torizat navele internaţionale să intre în 

apele teritoriale somaleze în urmărirea 

piraţilor. Apoi, în decembrie 2008, Con-

siliul de Securitate al ONU a adoptat 

Rezoluţia 1851 care autorizează statele 

să desfăşoare acţiuni pentru comba-

terea pirateriei somaleze. 

Creşterea prezenţei militare într-un 

coridor de tranzit recomandat inter-

naţional în Golful Aden a redus ata-

curile în această regiune, dar piraţii au 

adoptat tactici care le permit acum să 

atace la mai mult de 1000 mile nautice 

de coasta somaleză. 

Trei operaţii militare majore vizează 

în acest moment pirateria din regiune: 

Operaţia ATALANTA, o desfăşurare UE 

(EUNAVFOR), iniţial având ca sarcină 

protejarea World Food Program al ONU, 

o desfăşurare NATO, cu responsabilităţi 

similare, Operaţia Ocean Shield şi 

Combined Task Force 151 (CTF-151), 

un efort internaţional condus de SUA, 

ce cuprinde 25 de state. În plus, Arabia 

Saudită, Rusia, China, Japonia, India şi 

Iran toate conduc operaţiuni de securi-

tate maritimă în zonă.

Deşi asemenea eforturi inter-

naţionale sunt promiţătoare, ele sunt 

şi foarte scumpe. Se estimează că 

lupta împotriva pirateriei din Africa de 

Est costă aproximativ 600 de milioane 

de dolari anual, o sumă ce ar putea fi 

pusă în discuţie în această perioadă de 

criză. 

Operaţiile NATO şi UE
UE a stabilit Centrul de Securitate 

Maritimă pentru a coordona protecţia 

vaselor, prin urmărirea traseului lor 

prin zona respectivă şi coordonarea 

eventualelor răspunsuri militare atunci 

când este necesar. De asemenea, 
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UE desfăşoară şi propria operaţie – 

ATALANTA. NATO, pe lângă operaţiunile 

militare succesiv desfăşurate, a sta-

bilit NATO Shipping Centre, care oferă 

informaţii privitoare la piraţi şi cele mai 

bune practici pentru vasele comerciale. 

UE este îngrijorată de impactul deo-

sebit al pirateriei şi jafurilor armate de 

pe coastele Somaliei asupra securităţii 

maritime internaţionale, asupra acti-

vităţilor economice şi a securităţii state-

lor din regiune. 

Ca urmare, dar şi ca parte a unei 

abordări comprehensive, UE a lansat 

Forţa Navală Europeană Somalia – 

Operaţia ATALANTA (EU NAVFOR – 

ATALANTA) în cadrul Politicii Euro-

pene Comune de Securitate şi Apărare 

(CSDP), care sunt în acord cu Rezoluţiile 

relevante ale Consiliului de Securitate 

al ONU şi cu Legile Internaţionale. 

După lansarea Operaţiei ATALANTA 

în decembrie 2008, aceasta îşi continuă 

misiunea şi contribuie la îmbunătăţirea 

securităţii maritime pe coastele So-

maliei şi în Oceanul Indian. Consiliul 

UE a decis să extindă operaţia până în 

decembrie 2012, iar în prezent (martie 

2012) se discută despre o prelungire a 

mandatului până în decembrie 2014. 

La cererea Secretarului Gene-

ral al ONU Ban Ki-moon, la sfârşitul 

anului 2008, NATO a început să 

asigure escortă navelor World Food 

Programme care tranzitează Golful 

Aden, sub Operaţia Allied Provider (oc-

tombrie – decembrie 2008). Pe lângă 

activităţile de escortă, NATO asigură 

şi desfăşoară patrule de descurajare 

şi previne ca vasele să fie deturnate. 

Această operaţiune a fost succedată 

de Operaţiunea Allied Protector (mar-

tie – august 2009), care a continuat să 

contribuie la siguranţa rutelor maritime 

şi a navigaţiei internaţionale. Operaţia 

curentă Ocean Shield diferă de pre-

decesoarele sale, având competenţe 

lărgite. 

Operaţiunea Ocean Shield este 

contribuţia NATO la efortul internaţional 

de a combate pirateria din Cornul Africii. 

Operaţia a început pe 17 august 2009, 

după ce Consiliul Nord-Atlantic a pro-

bat misiunea ce are la bază experienţa 

câştigată în timpul misiunilor anterioare, 

dar dezvoltă şi un rol distinct al NATO, 

prin adoptarea unei abordări compre-

hensive asupra eforturilor contra-pira-

teriei. Operaţia Ocean Shield contribuie 

şi prin construirea capacităţii de luptă 

împotriva pirateriei statelor din regiune. 

Scopul este acela de a ajuta aceste 

state, la cerere, în dezvoltarea propri-

ilor lor capacităţi de luptă împotriva pi-

rateriei. Acest element al operaţiunii are 

scopul de a completa efortul existent al 

organizaţiilor internaţionale şi al forţelor 

care operează în zonă, cu scopul de a 

contribui la o soluţie de securitate pe 

termen lung în Cornul Africii. 
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Cartografia este arta şi ştiinţa exprimării în mod grafic, a de-

taliilor fizice cunoscute ale unui obiectiv de interes, prin hărţi şi 

planuri. Un studiu istoric relevă că cea mai mare şi mai presantă 

cerere pentru precizie şi detalierea cartografică a apărut ca re-

zultat al nevoilor militare.  În prezent complexitatea operaţiunilor 

tactice şi desfăşurarea de trupe impun necesitatea unei asigu-

rări cu date geografice detaliate şi foarte precise, toate acestea 

fiind materializate în planurile topografice şi hidrografice, cât şi 

în planurile şi hărţile cartografice.

Harta de navigaţie este o reprezentare grafică, la scară, 

a unei porţiuni sau a unei întregi suprafeţe terestre. Aceasta 

este, în termeni generali, o hartă cu scop special, destinată 

navigaţiei, folosită, în primul rând, în determinarea poziţiei 

actuale a navei. Pentru satisfacerea cerinţelor marinarilor, 

harta trebuie să redea informaţii referitoare la adâncimi-

le apei, linia coastei, prezenţa uscatului, puterea şi direcţia 

curenţilor, poziţia oricărui detaliu natural sau artificial, poziţia 

mijloacelor de semnalizare maritimă, prezenţa anumitor peri-

cole de navigaţie etc. 

Hărţile de navigaţie nu pot fi editate decât de instituţiile 

abilitate,   acestea fiind, în general, instituţiile hidrografice 

naţionale. 

Pentru România, organismul guvernamental abilitat pentru 

editarea şi tipărirea hărţilor de navigaţie este Direcţia Hidrogra-

fică Maritimă, direcţie centrală a Ministerului Apărării Naţiona-

le, subordonată Statului Major al Forţelor Navale.

Hărţile clasice
Dacă până nu demult procesul de editare al hărţii de na-

vigaţie se realiza prin metoda „gravării”, proces care implica 

timp şi o precizie scăzută din cauza erorilor umane, în peri-

oada de după 1990, ca urmare a dezvoltării tehnicii de calcul 

şi a industriei de  software îndreptată către aplicaţii tehnice 

tot mai diverse, între care şi în domeniul geografiei, această 

metodă a fost abandonată treptat, odată cu trecerea la edita-

rea hărţilor de navigaţie în sistem informatic, crescând con-

siderabil şi gradul de precizie, acurateţea şi posibilităţile de 

detaliere cartografică.  

Hărţile marine analogice la scară medie şi mare conce-

pute şi editate în prezent de DHM sunt conforme cu cerinţele 

standardelor Organizaţiei Hidrografice Internaţionale (OHI) şi 

NATO, în funcţie de destinaţia comercială şi/sau militară a 

acestora.  În acelaşi timp a fost creat „Sistemul Informaţional 

Geografic” – SIG al DHM, care cuprinde toate datele necesa-

re editării hărţilor de navigaţie pentru bazinul Mărilor Negre, 

Azov şi  Marmara. Crearea şi actualizarea SIG este însă un 

proces complex şi permanent, în funcţie de cerinţele utilizato-

rilor şi necesită o colecţie organizată de hardware, software, 

date şi personal. 

SIG permite prin intermediul informaticii, culegerea, prelu-

crarea, standardizarea, stocarea, manipularea, analiza şi afi-

şarea datelor şi informaţiilor privind spaţiul geografic prospec-

tat, la un nivel complet. Altfel spus, SIG este o bază de date 

relaţionale şi stratificate, în care informaţiile provin din docu-

mentele nautice, de la reprezentările grafice (hărţi proprii vechi 

sau ale altor state, planuri topografice, hidrografice şi ocea-

Hărţile marine, factor esenţial 
în siguranţa navigaţiei
Dr. Mirela Buzatu, 
Direcţia Hidrografică Maritimă

nografice etc) şi fotografice (fotografii şi fotograme aeriene), 

precum şi din datele numerice (coordonate) culese, având ca 

scop poziţionarea, caracteristicile şi descrierea obiectivelor de 

interes, care, în final concură la obţinerea hărţilor de navigaţie. 

SIG creat de DHM nu stochează o hartă în modul convenţional 

cunoscut, ci cuprinde suprafaţa terestră sub formă de atribute 

şi relaţii metrice (x, y) sau geografice (φ, λ) şi semantice ale 

elementelor bazei de date.

La baza creării şi funcţionării SIG au stat următoarele ce-

rinţe: eficienţă, economicitate, securitatea datelor, protecţia 

datelor, alinierea la cadrul legislativ naţional şi internaţional şi 

asigurarea interoperabilităţii cu forţele proprii şi aliate.

Hărţile electronice de navigaţie

Unul dintre produsele de vârf ale DHM este însă, fără îndo-

ială, harta electronică de navigaţie.  

Apărute ca o necesitate de reducere a încărcării activităţii 

umane prin introducerea metodelor automate în operaţiunile 

cartografice, dar şi de îmbunătăţire a siguranţei navigaţiei 

pe fondul intensificării traficului naval, hărţile electronice de 

navigaţie au cunoscut o evoluţie spectaculoasă în contextul 

globalizării, fapt care impune popularizarea nivelului actu-

al de dezvoltare tehnologică a acestui produs, înţelegerea 

noilor posibilităţi de utilizare în cadrul Sistermelor Geografi-

ce Informaţionale (GIS) şi a sistemelor de afişare şi informa-

re de la bordul navelor, de tip ECDIS. 
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Respectând standardele internaţionale în vigoare ela-

borate de OHI, coroborate cu cerinţele tehnice impuse de 

AISM şi de rezoluţiile IMO, hărţile electronice îşi merită pe 

deplin titulatura, recunoscută în literatura de specialitate ca 

ENC- Electronic Navigational Chart - denumire aparte în ra-

port cu celelalte informaţii digitale georeferenţiale, cunoscute 

sub numele generic de „hărţi digitale”. Distincţia este cu atât 

mai necesară cu cât în era digitală utilizatorii - în cazul nostru 

proprietarii de nave prin ofiţerii care răspund de activitatea de 

navigaţie de la bordul navelor comerciale şi/sau militare - sunt 

asaltaţi de un număr extrem de mare de informaţii digitale şi 

echipamente, în formate şi standarde proprietatea micilor şi 

marilor companii, care se adresează sectorului de transport 

naval cu echipamente de tip ECDIS ( Electronic Chart Display 

and Information System) şi ECS (Electronic Chart System). 

Această diversitate poate aduce, în lipsa unor standarde unic 

acceptate la nivel mondial, prejudicii însemnate siguranţei 

navigaţiei, cu consecinţele de rigoare în domeniul economic, 

de protecţie a mediului înconjurător şi, nu în ultimul rând, de 

protejare a vieţii pe mare.

Pe 23 februarie, Direcţia Hidrografică Maritimă a sărbătorit 
86 de ani de existenţă. La momentul festiv, viceamiralul dr. Aurel 
Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a felicitat persona-
lul unităţii şi a mulţumit specialiştilor hidrografi pentru întreaga 

activitate în slujba siguranţei navigaţiei, amintind de importanţa 
majoră a instituţiei pentru Forţele Navale: „Munca desfăşurată de 

dumneavoastră este deosebită, iar instituţia în care lucraţi are o 

importanţă majoră pentru Forţele Navale. Vreau să vă strâng mâna 

şi să vă mulţumesc pentru activitatea desfăşurată”. Chiar dacă 
aparent activitatea hidrografilor pare mai puţin spectaculoasă, cu 
toţii ştim cât este de necesară şi vitală, în acelaşi timp, oricărui 
marinar de la bordul navelor, fie ele militare sau comerciale. 
Transmitem şi noi Direcţiei Hidrografice Maritime şi oamenilor 
care o slujesc, La mulţi ani şi Bun cart înainte!.

În perioada 9-10 februarie, Centrul de 

Instruire, Simulare şi Evaluare şi al Forţe-

lor Navale, a organizat pregătirea instruc-

torilor de bord în domeniul salvării vieţii pe 

mare, precum şi pe linia luptei pentru vi-

talitatea navei. Această activitate, desfăşu-

rată pe parcursul a două zile, s-a încheiat 

cu o certificare şi o validare a calităţii de 

instructor pentru fiecare participant. Fie-

care modul de pregătire este structurat pe 

două părţi distincte, parte teoretică şi cea 

practică. Partea teoretică s-a desfăşurat la 

sediul CISE iar partea practică a fost sus-

86 de ani în slujba siguranţei navigaţiei
Olivia BUCIOACĂ

Pregătire de specialitate la Centrul de Instruire 
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale
Text şi foto: cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL

ţinută la bazinul de înot al Academiei Na-
vale Mircea cel Bătrân. Pentru instructorii 
în domeniul salvării vieţii pe mare, pregăti-
rea specifică luptei pentru vitalitatea navei, 
s-a desfăşurat şi la bordul fregatei Regele 

Ferdinand. De reţinut este faptul că pre-
gătirea instructorilor de bord a fost temei-
nic realizată de instructorii CISE conduşi 
de căpitan-comandorul Mircea Burci, mai 
ales că rolul celor instruiţi este unul foarte 
important în siguranţa întregului echipaj al 
unei nave. Am profitat de prezenţa coman-
dantului Centrului de Instruire Simulare 
şi Evaluare, comandorul Tiberiu Istrate şi 
am putut afla câteva din activităţile unităţii 

planificate pentru acest an. Printre acestea 

amintim: un exerciţiu de simulare serializat 

cu gruparea Blackseafor şi un exerciţiu de 

simulare cu gruparea NATO SNMG2, de 

asemenea un exerciţiu asistat de calculator 

tip MRX, de repetare a misiunii cu flotila de 

fregate, ţinta principală a instruirii fiind fre-

gata Regele Ferdinand în vederea partici-

pării la operaţia Atalanta. Nu putem să nu 

amintim că Centrul de Instruire Simulare şi 

Evaluare sărbătoreşte în acest an 5 ani de 

la înfiinţare, o perioadă relativ scurtă, dar 

consistentă, pentru o unitate cu responsa-

bilitatea instruirii de specialitate pentru toate 

categoriile de forţe din marina militară.

Foto: Cristian Vlăsceanu
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Psiholog Olga TROFIMOV (02039/F)
Psiholog Camelia STAMATE (02016)

Psihologie Psihologie 
   navală   navală

Identitatea socială se formează prin 

asimilarea valorilor oferite de grupul de 

apartenenţă şi de contextul social larg. 

Cu ajutorul identităţii sociale construim 

sensul a ceea ce suntem. Identitatea 

de armă/specialitate este deosebit de 

puternică pentru fiecare cadru militar, 

iar noi suntem mândri să fim militari ai 

Forţelor Fluviale din cadrul Forţelor Na-

vale Române. Articolul de faţă încearcă 

să vă prezinte specificul unor forţe mai 

puţin cunoscute, dar care reprezintă 

leagănul de formare a Marinei Militare 

Române.

IDENTITATEA SOCIALĂ
Conceptul de identitate, în psihologia 

socială, defineşte interacţiunea psiho-

logicului cu socialul, la nivelul fiecărui 

individ. Individul se construieşte pe sine 

prin raportare la alţii, la societate. El îşi 

formează o conştiinţă socială prin care 

îşi articulează calităţile personale şi pro-

pria existenţă la existenţa celorlalţi. Prin 

identitate actualizăm, la nivel individual, 

caracteristicile mediului social. Indivi-

dul înglobează, la nivelul personalităţii, 

influenţele şi reprezentările sociale pe 

care mediul socio-cultural i le oferă, for-

mând punctul de plecare al gândirii sale, 

IDENTITATEA SOCIALĂIDENTITATEA SOCIALĂ
a militarilor din forţele fl uvialea militarilor din forţele fl uviale

al manierei în care se raportează la alţii 

şi îşi evaluează propria poziţie. Identita-

tea este deci produsul unui proces inte-

ractiv dintre individ şi câmpul social.

Teoria identităţii sociale se bazează 

pe o distincţie fundamentală între proce-

sele de grup şi procesele interpersona-

le, care ne aşază în reţeaua complexă 

a relaţiilor sociale dintr-o comunitate. Cu 

ajutorul identităţii sociale construim sen-

sul a ceea ce suntem. 

Sunt de remarcat distincţiile făcute în-

tre diverse forme ale identităţii: identitatea 

în interacţiune, identitatea echilibratoa-

re, identitatea socială şi personală. Iden-

titatea personală dacă este percepută 

în mod subiectiv reprezintă şi identitate 

de sine, prin identitatea echilibratoare 

se înţelege manifestările individului prin 

care el încearcă să realizeze un echili-

bru dintre diferitele aşteptări, identitatea 

lui socială şi menţinerea interacţiunii.

Conceptul de identitate a fost abor-

dat fie din perspectiva psihanalitică, ca 

interiorizare a normelor de către sine. 

Din această perspectivă vorbim de patru 

aspecte esenţiale ale identităţii: încrede-

rea în sine; caracterul stabil al elemente-

lor individului; integrarea Eului; adeziunea 

la valorile grupului şi ale identităţii sale.

În primul caz identitatea reprezintă 

o sinteză a diferitelor elemente perso-

nale cu valorile sociale (identitatea este 

deci socializare, interiorizare de norme, 

învăţare socială). Avem, în acest caz, 

o identitate îndeosebi personală, un 

produs adesea izolat de context. În al 

doilea caz identitatea este descrisă ca 

o reflectare dialectică, în individ, a valo-

rilor comune într-o societate. Identitatea 

este deci impusă de stimulul social care 

reprezintă un rezervor de identităţi-

tip. Identitatea socială se formează, 

în acest caz, prin asimilarea valorilor 

oferite de grupurile de apartenentă, de 

contextul social larg. Individul este „im-

pregnat” din exterior.

Identitatea poate fi asimilată cu o 

reprezentare unificatoare a existenţei, 

cu imaginea de sine şi conceptul de 

sine, ea se structurează şi construieşte 

prin însumarea unor roluri pe scena 

socială şi se reface continuu în cursul 

existenţei. 

În realitate, indivizii nu sunt unităţi 

izolate, dar nici doar produsul unor 

influenţe sau presiuni sociale. Oamenii 

nu trăiesc separat, ci într-un context so-

cial, aparţinând unor grupuri, categorii 

sociale şi profesionale. Când studiem 

persoana şi concepţia de sine noi stu-

diem şi mediul social în care este pla-

sat individul, evenimentele pe care le-a 

traversat. Identitatea este nodul central 

al personalităţii aflată în interacţiunea 

cu alte personalităţi, cu contextul so-
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cial. Ea se formează printr-un proces 

de socializare şi comparare socială. 

Este o sinteză a concepţiei de sine, a 

afirmării eului prin comparaţie cu alte 

personalităţi, cu alte euri. Reuneşte ca-

racteristicile individului, raportate la nor-

mele sociale şi reprezentarea acestuia 

de sine, raportată la alţii.

SPECIFICUL 
FORŢELOR FLUVIALE

Dependenţa considerabilă a Româ-

niei de mare şi fluviu impune securitatea 

comunicaţiilor fluvial maritime proprii. 

Dacă securitatea pe căile de comunica-

ţii fluvial maritime este necesară şi im-

pusă pe timp de pace, cu atât mai mult, 

aceasta devine vitală în situaţii de criză 

sau de conflict. Dunărea şi gurile sale 

au o puternică semnificaţie geopolitică 

şi geostrategică, prin urmare acest spa-

ţiu se constituie într-unul care pe lângă 

avantaje prezintă evidente riscuri şi în 

consecinţă trebuie apărat.

România se află pe principala arteră 

fluvială de transport a Europei. Riscu-

rile la adresa securităţii fluviale se ma-

nifestă în prezent sub forme complexe 

şi atipice, provenind din direcţii multi-

ple, ceea ce face dificilă prevenirea şi 

excluderea lor. Se cunoaşte faptul că 

o „urgenţă” se poate transforma rapid 

într-o „criză”. Dunărea are numeroase 

„urgenţe” care pot deveni factori de risc 

cu implicaţii majore în această parte a 

continentului.

Evoluţiile politice, diplomatice, eco-

nomice şi militare din proximitatea zo-

nei fluviale în prezent, sunt mai puţin 

legate de posibilitatea unei agresiuni 

strict militare în accepţiunea clasică a 

termenului, dar în mod cert, pot depinde 

mai mult de consecinţele negative ale 

instabilităţii ce ar putea decurge din gra-

ve dificultăţi economice, sociale, etice, 

politice şi chiar militare din acest spa-

ţiu geopolitic dunărean. Factorii ce pot 

genera instabilitate şi riscuri la adresa 

securităţii fluviului se pot manifesta prin 

posibilitatea izbucnirii unor crize în regi-

unea Dunării de Jos, iar forţele fluviale 

ale ţării noastre pot fi implicate în ges-

tionarea lor.

Specificul forţelor fluviale constă în: 

supleţe, viteza de reacţie, flexibilitate, 

mobilitate, autonomie: capacitate de 

răspuns, posibilitate de acţiune cu alte 

elemente de dispozitiv

Factorii de mediu cu care se con-

fruntă militarii forţelor navale sunt: apele 

cu adâncimi mici; sistemele hidroener-

getice şi de navigaţie; existenţa şi vite-

za curentului; poduri, canalele naviga-

bile sau porţiunile înguste ale fluviului, 

posibilităţi limitate de manevră pentru 

forţele terestre şi pentru aprovizionare; 

obstacolele naturale şi artificiale, densi-

tatea relativ mare a localităţilor dispuse 

de-a lungul fluviului.

IDENTITATEA SOCIALĂ 
A MILITARILOR 

DIN FORŢELE FLUVIALE
Mediul militar este un mediu aparte, 

care generează structuri psihosociale 

specifice. Aici trecerea de la o identitate 

personală la una socială se realizează 

printr-un proces de depersonalizare, 

prin care „eu” devine „noi” şi în urma că-

ruia individul nu-şi mai percepe sinele 

ca fiind unic ci ca pe un membru al unei 

categorii sociale, ca întruchipare a unui 

prototip. În acest cadru, depersonaliza-

rea nu înseamnă pierderea identităţii, 

alienare, ci deplasarea accentului de 

pe personal pe grup. Identitatea socială 

şi cea personală sunt considerate baze 

pe care se constituie sinele şi care se 

exclud reciproc. 

Nu putem studia militarul din ca-

drul forţelor fluviale fără să-l încadrăm 

în contextul întregii organizaţii militare. 

Privit în afara sistemului militar, fără să 

ţinem cont de aspectele distincte ale 

organizaţiei militare, militarul din forţe-

le fluviale, ca individ nu se deosebeşte 

foarte mult de alţi subiecţi. Trăsăturile 

specifice care îi conferă individualismul 

sunt determinate tocmai de procesul 

continuu de integrare şi de adaptare la 

mediul, rigorile, normele, valorile, spe-

cificul scopului şi misiunii organizaţiei 

militare.

La intrarea în sistemul militar indivi-

dul este introdus într-un mediu în care 

predomină, în special, relaţiile formale. 

Predominanţa relaţiilor formale este o 

caracteristică a sistemului militar şi o 

consecinţă a statuării stricte a norme-

lor impuse militarilor prin legi, ordine şi 

regulamente. Acest aspect are impor-

tanţă, iar funcţionarea relaţiilor formale 

este condiţia de bază a existenţei orga-

nizaţiei militare. 
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Statutul persoanei este recunoscut 

de toţi membrii grupului, iar relaţiile for-

male sunt în conformitate cu acesta. Se 

consideră că uniforma are dublu rol: de 

a separa indivizii de restul populaţiei şi 

de a crea sentimentul apartenenţei la 

un anumit grup, de a da o nouă identi-

tate individului. Gradele militare şi insig-

nele au un rol funcţional (de identificare 

a statutului persoanei), dar şi pentru 

valorizarea individului (prin a face cu-

noscute meritele persoanei celorlalţi 

membri).

În analiza identităţii sociale a cadre-

lor militare din forţele fluviale abordarea 

nivelului grupal este inevitabilă. Este 

vorba de grupul de muncă, de dimensi-

uni mai reduse, fiind vorba de nave de 

dimensiuni mici compuse din echipaje 

cu un număr redus de oameni, în care 

îşi desfăşoară activitatea aceştia. Gru-

pul este cadrul primar în care se consti-

tuie şi dezvoltă identitatea profesională 

a oricărui militar. Conştiinţa apartenen-

ţei la grup se dezvoltă odată şi în strân-

să interacţiune cu conştiinţa identităţii 

de sine a membrilor grupului. 

În cadrul forţelor fluviale grupul de 

muncă este eficient tocmai pentru că nu 

anulează identitatea de sine a militarilor 

ci, din contră, creează premisele afir-

mării puternice a unicităţii personalităţii 

fiecăruia. În fond, conştiinţa identităţii 

personale nici nu poate fi dobândită de 

vreun cadru militar decât printr-o rapor-

tare permanentă la alte cadre militare 

fie din forţele fluviale, fie din alte cate-

gorii de forţe.

Organizaţia militară contribuie major 

la procesul de identificare socială a indi-

vizilor care o compun. Identitatea soci-

ală reprezintă o credinţă legată de ceea 

ce suntem în prezent şi este fondată pe 

baza statusurilor pe care le deţinem. 

Identitatea socială este o percepţie su-

biectivă a sinelui, ca parte componentă 

a unei categorii specifice.

Astfel, conceptul de „identitate so-

cială” posedă o dimensiune structura-

lă, referindu-se la poziţia ocupată de 

individ într-o structură socială (profesi-

onală), dar şi o dimensiune personală 

(morală) precizând categoria din care 

face parte individul din punct de vedere 

al unor atribute personale (onestitate, 

politeţe etc.)

CONCLUZII
La acest sfârşit de mileniu interesele 

pe Dunăre ale României sunt promova-

te, în virtutea misiunilor ce-i revin, şi de 

către Serviciul Fluvial al Comandamen-

tului Flotei. Având în subordine unităţi 

navale cu mare mobilitate şi putere de 

foc sau unităţi de asigurare a navigaţiei 

pe fluviu, Forţele Fluviale duc acţiuni de 

luptă independent dar şi în cooperare 

cu alte forţe sau în sprijinul trupelor de 

uscat. Ea reprezintă nu numai o forţă 

credibilă de descurajare, dar şi un atu 

esenţial pentru îndeplinirea sarcinilor 

pe care România şi le asumă prin trata-

te şi convenţii internaţionale.

Identitatea fiecărui om, nu doar a 

militarului din forţele fluviale, nu este 

doar personală, sau socială. Ea regru-

pează subiectivitatea şi obiectivitatea, 

individualul şi socialul. Identitatea psi-

hosocială este rezultatul intersecţiei so-

cialului (reprezentat de grupuri, institu-

ţii, colectivităţi) cu individualul, reunind 

reprezentarea de sine şi de alţii. Este 

o sinteză între esenţa individuală şi ca-

racteristicile unei culturi comune, între 

aptitudinile personale şi rolurile sociale 

pe care individul le joacă în societatea 

din care face parte. 

Un grup există atunci când doi sau 

mai mulţi indivizi se definesc ei înşişi ca 

membri ai acestui grup şi când existen-

ţa lui este recunoscută de o terţă per-

soană” (Brown, 1988). Grupul suntem 

noi, militarii din forţele fluviale, „terţa 

persoană” sunteţi dumneavoastră care, 

cunoscându-ne acum ne veţi recunoaş-

te ca grup. Identitatea noastră socială 

se formează prin asimilarea valorilor 

oferite de grupul de apartenenţă şi 

de contextul social larg. Cu ajutorul 

identităţii sociale construim sensul 

a ceea ce suntem. Ele ne aşază în 

reţeaua complexă a relaţiilor sociale 

dintr-o comunitate.

Identitatea de armă/specialitate este 

deosebit de puternică pentru fiecare ca-

dru militar iar noi suntem mândri să fim 

militari ai Forţelor Fluviale din cadrul 

Forţelor Navale Române.
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În conformitate cu legislaţia în vigoa-

re, începând cu luna decembrie a anului 

2011 şi până în prezent la Academia Na-

vală „Mircea cel Bătrân” au avut loc ale-

geri universitare.

Un element de noutate al acestor 

alegeri este faptul că, odată finalizate, în 

acord cu actuala Lege a Educaţiei se va 

separa puterea legislativă de cea executi-

vă în cadrul universităţii. În Carta Univer-

sitară din anul 2011 a Academiei Navale 

se arată faptul că „Senatul universitar re-

prezintă comunitatea academică şi este 

cel mai înalt for de decizie şi deliberare 

la nivelul instituţiei. Toţi membrii Senatului 

universitar, fără excepţie, vor fi aleşi prin 

votul universal, direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, 

respectiv al tuturor studenţilor”.

Tot carta universitară defineşte o no-

ţiune nouă anume cea de Consiliu de 

administraţie care „asigură conducerea 

operativă a Academiei şi este condusă de 

Rector”. Consiliul „este format din Rector, 

prorectori, decani, director general admi-

nistrativ şi un reprezentant al studenţilor”.

Structurile de conducere ale academi-

ei sunt Senatul Universitar şi Consiliul de 

Administraţie, Consiliile Facultăţilor (Fa-

cultatea de Marină Civilă şi Facultatea de 

AlmaAlma
       mater       mater

Aspirant Diana CUCOŞEL
Marină Militară) şi Consiliile Departamen-

telor. În academie funcţionează în prezent 

şapte departamente dintre care patru în 

cadrul Facultăţii de Marină Militară: Depar-

tamentul Ştiinţe nautice, Departamentul 

Matematică, informatică şi ştiinţe funda-

mentale, Departamentul Electrotehnică, 

comunicaţii şi armament naval şi Depar-

tamentul Limbi străine. Facultatea de Ma-

rină civilă are în compunere Departamen-

tul Ştiinţe umaniste şi comportamentale, 

Departamentul Arhitectură navală, mana-

gement naval şi portuar, Departamentul 

Maşini şi instalaţii navale.

Alegerile universitare au avut ca re-

zultat desemnarea Consiliilor de depar-

tamente, Consiliilor facultăţilor, reprezen-

taţilor studenţilor în senat şi în consiliile 

facultăţilor, componenţa senatului univer-

sitar, preşedintele senatului universitar şi 

rectorul Academiei Navale. În octombrie 

2011 s-au ales consiliile departamentelor 

şi directorii de departamente. La vot au 

participat membrii fiecărui departament.

În decembrie 2011 cadrele didactice 

din cadrul fiecărei facultăţi au ales consi-

liile facultăţilor. În aceeaşi lună studenţii 

şi-au desemnat reprezentaţii în consiliile 

facultăţilor şi în senat.

Pe data de 24 ianuarie 2012 a avut 

loc alegerea rectorului Academiei Nava-

le „Mircea cel Bătrân”. La această dată, 

Alegeri Universitare Alegeri Universitare 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

comandorul prof.univ.dr.ing Vergil Chiţac 

a fost reales în funcţia de rector cu 70 de 

voturi, ceea ce înseamnă 89,74% dintre 

cei care aveau drept de vot şi 95,89 % 

dintre cei care au fost prezenţi la vot. Prin 

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3275 din 14 fe-

bruarie 2012,  acesta a fost confirmat în 

funcţia de rector al Academiei Navale.

În şedinţa Senatului academiei din 

data de 26 ianuarie, în urma procesului 

de alegere a preşedintelui Senatului uni-

versitar, a fost ales comandorul conf.univ.

dr. Virgil Ene-Voiculescu. 

Pe data de 2 martie a.c., va avea loc 

o şedinţă solemnă a Senatului Universi-

tar. În cadrul acesteia, conform Legii 1 

din 2011 a Educaţiei Naţionale, rectorul 

confirmat de ministrul educaţiei, cercetă-

rii, tineretului  şi sportului va încheia cu 

senatul universitar un contract de mana-

gement, cuprinzând criteriile şi indicatorii 

de performanţă managerială, drepturile 

şi obligaţiile părţilor contractuale. În ca-

drul aceleiaşi şedinţe se va discuta planul 

managerial al rectorului pentru perioada 

2012-2016.

În perioada următoare se vor selecta 

decanii Facultăţilor de Marină Civilă şi 

Militară şi se va constitui Consiliul de 

Administraţie.
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Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Cristian VLĂSCEANU

În lunile ianuarie şi februarie, aşa cum este bine cunoscut, stu-

denţii sunt în sesiune, o perioadă de evaluare finală a cunoştinţelor 

însuşite pe tot parcursul primului semestru. 

La Academia Navală „Mircea cel Bătrân” sesiunea de examene 

a început pe 23 ianuarie. Timp de trei săptămâni, 154 de studenţi 

de la Facultatea de Marină Militară au susţinut examene scrise şi 

orale, dar şi probe practice la cele două specializări navigaţie, hidro-

grafie, şi echipamente navale, respectiv electromecanică navală. 

Pentru a afla care este starea de spirit a studenţilor Facultăţii 

de Marină Militară, cum se descurcă în timpul sesiunii, cât de mult 

s-au pregătit şi ce rezultate au obţinut, am fost prezenţi la Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân“ şi am realizat o radiografie a stării de 

fapt din mediul universitar. 

Studenta Anca Maftei tocmai încheiase examenul la mecanica 

şi mecanica fluidelor, optimistă că rezultatul va fi unul bun: „Subiec-

tele au fost destul de accesibile, ne-au trecut prin toată materia. La 

aplicaţii m-am descurcat mai bine, teoria mai şubredă aşa un pic. 

În rest a ieşit bine. Sperăm să luăm o notă cât de cât bună“. La 

întrebarea dacă s-a pregătit suficient pentru a obţine rezultate foarte 

bune în această sesiune, studenta Anca Maftei ne-a răspuns: „Să 

spunem cât de cât bine. Se putea şi mai bine, dar pe viitor o să fie 

şi mai bine“.

Pentru studenţii din anul al II-lea care au deja experienţa exa-

menelor din anul I, sesiunea a început cu bine. Studenta Anca Maf-

tei: „Primul examen a fost la matematici superioare. A fost bine, am 

trecut cu toţii, mulţumim Domnului şi acum sperăm să trecem şi 

celelalte examene la fel.”

La momentul documentării noastre studenţii din anul al II-lea 

mai aveau de susţinut încă patru examene la navigaţie, pedago-

gie, electrotehnică şi meteorologie. Studentul Leonard Jianu: „Mai 

avem încă patru examene. O să mă descurc destul de bine. M-am 

pregătit la fiecare îndeajuns“.

Pe studentul Oti Ionuţ Patric l-am surprins la finalul examenu-

lui la programare limbaj-pseudocod, mulţimit de rezultatul obţinut, 

nota 9 în examen şi media 8. L-a ajutat şi liceul de informatică ab-

sovit, astfel că totul a părut uşor: „A fost bine. Am făcut liceul civil de 

informatică în Brăila şi pare cât de cât uşor, puţin schimbat, dar este 

ca şi cum ai schimba profesorul“.

Atmosfera sesiunii din laboratoarele sau sălile de curs ale Facul-

tăţilor de Marină Militară şi Civilă, ne-a făcut pentru câteva momente 

să retrăim emoţiile din viaţa de student. În timp ce unii tocmai termi-

naseră examenul şi aşteptau nerăbdători rezultatele, alţii rezolvau 

încă subiectele din biletul de examen. Studentul Pitea Nicolae Florin 
ne-a răspuns la întrebări în timp ce rezolva subiectele la geometrie 

descriptivă, emoţionat, dar sigur pe cunoştinţele însuşite pe parcur-

sul semestrului: „Subiectele sunt accesibile. M-am pregătit destul de 

mult pentru acest examen şi pe parcursul semestrului“. Şi studentul 

Marius Iscru părea să se descurce foarte bine, cu siguranţă şi da-

torită faptului că s-a pregătit pe tot parcursul semestrului: „Este un 

examen relativ uşor pentru că ne-am pregătit destul de bine şi cred 

că o să luăm note mari şi toată lumea va trece examenul“.

Chiar dacă a fost prima sesiune din viaţa lor, studenţii din anul I 

au păşit cu dreptul şi cu speranţa că vor fi toţi integralişti. Studentul 

Pitea Nicolae Florin: „Sesiunea a început cu bine. Urmează exa-

mentul la ACTS, la algebră, şi cred că o să fie un examen mai greu. 

Sperăm să-l luăm cu toţii şi tot plutonul să termine integralist“. Stu-

dentul Marius Iscru: „Este prima sesiune din viaţa mea. A început 

destul de bine. Toţi am luat examenul la bazele marinăriei şi spe-

răm să o ţinem tot aşa. Urmează matematicile şi materia profilului, 

bazele navigaţiei. Cred că o să terminăm cu bine şi sperăm ca toţi 

să fim integralişti la finele semestrului“.

Sesiune de examene 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Cum au apreciat 
profesorii modul în 
care s-au descurcat 
studenţii în sesiune, 
am aflat de la şeful de 
lucrări dr. ing. Marian 
Ilincuţ, profesor de 
geometrie descriptivă 
şi desen tehnic: „În 

general s-au desurcat 

de la bine la foarte 

bine. Ei s-au preocu-

pat să aprofundeze noţiunile de curs şi seminar şi am observat că 

pe parcursul semestrului şi-au îmbunătăţit aceste noţiuni. Au venit 

şi cu noutăţi şi chiar cu întrebări de baraj. Partea mai dificilă este 

că unii în liceu nu au făcut această materie. Nu pot spune că am 

luat-o chiar de la zero, dar s-au descurcat şi au nevoie de această 

materie în continuare la materiile din anii superiori“.

Dacă marea majoritate a universităţilor din ţară au optat pentru 
un sistem de evaluare, la sfârşit de semestru, pe baza testelor grilă, 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” evaluarea este continuă, 
iar la final examenele sunt scrise şi orale. Studentul Leonard Jianu: 
„A fost destul de greu la început, dar mi-am adus aminte de ce am 

învăţat pe parcursul anului. Am învăţat foarte mult şi înainte de exa-

men şi pe parcursul întregului semestru, am avut zile nedormite, 

dar a meritat, iar rezultatul va fi pe măsura efortului depus“. 
 Nota finală a fiecărui examen se calculează conform programei 

analitice. Studentul primeşte o notă profesională în timpul semes-
trului, o notă la examenul din sesiune, iar media dintre cele două 
reprezintă nota finală. Astfel, pentru studenţii academiei, sesiunea 
este o altă modalitate de evaluare, de data aceasta finală, prin sus-
ţinerea examenelor scrise şi orale, dar şi a lucrului la hartă. 

Examenul studenţilor de anul al II-lea la disciplina mecanica şi mecanica fluidelor.

Instantaneu din timpul examenului studenţilor de anul I 

la disciplina geometrie descriptivă şi desen tehnic.

Examenul oral la disciplina mecanica şi mecanica fluidelor 

susţinut de studenta Ştefana Farcaş, din anul al II-lea.
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Într-un decor hibernal, în care 

zăpada, viscolul şi gerul ajunseseră şi la 

malul mării, din 23 ianuarie, la Şcoala Mi-

litară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 

„Amiral Ion Murgescu” din Constanţa s-a 

desfăşurat  sesiunea de examene pentru 

elevii anului I şi II de studiu. Timp de o 

săptămână, până pe 28 ianuarie, cei 40 

de elevi din anul I, printre care se află 

şi patru fete, au susţinut examene teo-

retice, atât orale cât şi scrise, la două 

dintre disciplinele pe care le-au studiat în 

primele luni de când au păşit pe poarta 

instituţiei militare de învăţământ. Pentru 

cine asistă la examenele celor din pri-

mul an este vizibilă emoţia elevilor abia 

Standarde înalte la Şcoala Militară de Maiştri 
Militari de Marină „Amiral Ion Murgescu”

Sesiunea de iarnă a confirmat „nuanţarea“ calitativă 
şi obiectivele ambiţioase ale procesului de învăţământ din şcoală

Text: Bogdan DINU
Foto: Cristian VLĂSCEANU

obişnuiţi cu rigoarea vieţii militare şi pri-

ma sesiune de examene. „Examenele au 

fost destul de dificile deoarece nu eram 

obişnuită cu rigoarea şi disciplina milita-

ră dar pe parcurs ne-am acomodat şi am 

încercat să dăm tot ce putem. Am învăţat 

şi sper să iau examenele cu note mari“, 

ne-a declarat Mădălina Manole, elev în 

anul I care susţinea examenul la discipli-

na electrotehnică şi materiale electroteh-

nice. Informaţii confirmate şi de locote-

nent-comandorul Valentin Nae, instructor 

şef la catedra Electronică şi informatică: 

„Elevii s-au prezentat bine anul acesta. 

Aş vrea să spun foarte bine dar, datorită 

faptului că ei vin din viaţa civilă unde au 

fost învăţaţi cu un alt stil, la noi în şcoală 

este puţin diferit, stilul este mai alert, sunt 

mai multe cursuri şi în fiecare an elevii 

întâmpină unele greutăţi în a se adapta 

de la viaţa civilă la rigorile vieţii cazone, 

dar pe parcurs s-au adaptat stilului nos-

tru de predare”.

Elevii din anul II, deşi au început sesi-

unea odată cu colegii lor mai mici, au ter-

minat-o după două săptămâni, adică pe 

3 februarie. Cei 38 de elevi au de susţinut 

atât examene orale cât şi probe practice. 

La cabinetul Arme sub Apă i-am surprins 

pe elevii de anul II în timpul examenului 

de la mine marine cu locotenent-coman-

dorul Bogdan Aur, instructor superior la 

catedra Navigaţie şi Arme Marine. Men-

talitatea şi maturitatea elevilor, dorinţa de 

a obţine note cât mai bune este evidentă, 

mai ales că susţineau şi examene practi-

ce spre deosebire de colegii lor mai mici. 

„Este o diferenţă majoră, la un examen 

practic nu poţi învăţa mecanic, trebuie să 

cunoşti exact cum funcţionează fiecare 

element sau dispozitiv, este ceva în plus 

dar nu ne pune probleme. Încă mai sunt 

emoţii dar trecem peste ele, nu mai sun-

tem ca la început” ne-a mărturisit elevul 

sergent Paul Cristoiu. Spre deosebire de 

colegii lor de la instituţii militare de în-

văţământ civile elevii sunt conştienţi că, 

deşi sesiunea de examene în sine este 

comparabilă, aici examenele sunt totuşi 

mai grele şi toleranţa mai mică deoarece 

se studiază echipamente şi dispozitive 

care, dacă nu sunt studiate şi manipulate 

corect pot duce chiar la pierderea vieţii. 

„Trebuie să studiem funcţionarea  mine-

lor deoarece la navă ne poate pune în 

pericol viaţa, dar în general, le stăpânim 

destul de bine. În plus, noi învăţăm pe 

toată perioada semestrului, în fiecare 

seară avem studiu individual şi atunci 

ajungem să stăpânim foarte bine ceea 

ce trebuie să ştim la examen“, am aflat 

şi de la elevul caporal Bogdan Bodorin. 

La examen asista şi căpitan-comando-

rul Cristian Croitoru, şeful catedrei Na-

vigaţie şi Arme Marine: „Din perspectiva 

catedrei pe care o conduc consider că 

elevii din anul II sunt pregătiţi din punc-

tul nostru de vedere al specialităţilor din 

care fac parte şi nu dorim decât să-şi în-

suşească cât mai bine noţiunile predate. 

După sesiunea de examene a urmat şi 

vacanţa, care în armată se numeşte 

permisie. Aici însă prin regulamentul de 

ordine interioară al şcolii ea s-a acordat 

diferenţiat pentru fiecare elev în funcţie 

de media obţinută la examene şi deşi toţi 

au beneficiat de cele cinci zile regula-

mentare cei cu medii bune şi foarte bune 

au putut să beneficieze şi de zilele supli-

mentare de la sfârşitul săptămânii. În în-

cheiere vă prezentăm şi punctul de vede-

re al comandantului şcolii în legătură cu 

sesiunea de iarnă şi cu standardele pe 

care şi le-a impus instituţia în general: „În 

ultimii ani noi am încercat să „strângem 

şurubul” şi să îi facem pe elevi să înţelea-

gă că nu este obligatoriu ca toţi să termi-

ne şcoala. Încercăm astfel să dăm o altă 

nuanţă învăţământului şi să creştem cali-

tatea acestuia pentru că în Forţele Nava-

le avem nevoie de oameni bine instruiţi. 

Probabil că o parte dintre elevi nu au luat 

în serios ceea ce le-am spus la începu-

tul anului şi dovadă sunt şi rezultatele pe 

care le-au obţinut la această sesiune. Am 

avut şi restanţieri dar am avut şi rezultate 

foarte bune, sunt clase cu media peste 

8,30, avem peste un sfert din elevii de 

anul II care au media peste 9 ceea ce 

a dus şi la un „excedent” la permisii, în 

sensul că le-am adăugat la cele cinci 

zile de bază încă patru. În concluzie, a 

fost o sesiune normală, noi zicem că am 

revenit la acea normalitate pe care ne-o 

dorim şi sperăm ca şi elevii să fi înţeles 

din această sesiune sau, cum ne place 

să spunem, din aceste „lecţii identificate 

şi învăţate”, că nu este de joacă”. 

Examen al elevilor de anul I la disciplina Electrotehnică şi materiale electrotehnice.
Elevii din anul II susţin examenul la disciplina Mine marine. Răspunde elevul caporal Silviu Tomulescu; 

în dreapta, locotenent-comandorul Bogdan Aur, instructor superior la catedra Navigaţie şi Arme Marine.
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Asistent univ. cpt. ing. Gabriel CREŢU

La începutul anului 2012, la Aca-

demia Navală „Mircea cel Bătrân”, în 

cadrul Departamentului de Ştiinţe Na-

utice a fost inaugurat Laboratorul de 

echipamente electrice de navigaţie. 

Rolul acestuia este de a familiariza 

studenţii Academiei Navale cu func-

ţionarea echipamentelor de navigaţie 

şi de a demonstra interacţiunea aces-

tora. Studenţii vor utiliza laboratorul 

în cadrul disciplinelor Aparate Electri-

ce de Navigaţie şi Navigaţie Integra-

tă. Capacitatea laboratorului permite 

instruirea simultană a unui număr 

de 16 studenţi. 

 Laboratorul are în compunere un 

compas giroscopic, un compas mag-

netic, un pilot automat ce comandă o 

secţiune electrohidraulică de acţiona-

re a cârmei (maşina de cârmă) şi un  

echipament de înregistrare a datelor.

Compasul giroscopic pendu-

lar este compus din: girocompasul 

propriu-zis, unitate de control, repeti-

tor giro de relevare cu alidada, repe-

titor digital de drum, înregistrator de 

drum şi o imprimantă matriceală. 

Echipamentul este dispus pe o 

platformă mobilă dispusă în jurul unei 

axe verticale, care permite o rotaţie 

de aproximativ 180° (90° în ambele 

borduri). Acest lucru permite simula-

rea  giraţiei navei. Acest compas este 

principala sursă de semnal de direc-

ţie pentru pilotul automat, furnizând 

acestuia un semnal digital NMEA 

0183. Prin intermediul alidadei dispu-

se pe repetitorul giro, se pot determi-

na relevmente giro la reperele dispu-

se în planul orizontului sau la aştrii.

La pornire, unitatea de control a 

girocompasului va primi un semnal de 

direcţie de referinţă de la GPS Com-

pas prin intermediul echipamentului 

de înregistrare a datelor. Acelaşi GPS 

Compas furnizează semnalele de vi-

teză şi latitudine pentru corecţia erorii 

de viteză.

Compasul magnetic are în com-

punere cutia compasului, sistemul de 

urmărire a rozei compasului, conver-

torul pentru semnal digital şi un repe-

titor digital de drum.

În cutia compasului există un sis-

tem de urmărire automată a rozei 

compasului care are are rolul de a 

transforma mişcarea mecanică a ro-

zei în semnal digital. În acest mod, 

Laborator modern de navigaţie 

compasul magnetic va furniza sem-

nal de direcţie pentru pilotul automat 

în situaţia în care utilizatorul doreşte 

acest lucru sau girocompasul se de-

fectează.

Prin intermediul alidadei fixate pe 

repetitorul compasului magnetic se 

pot determina relevmente compas la 

reperele dispuse în planul orizontului 

sau la aştrii, la fel cum se întâmplă la 

bordul unei nave.

Pilotul automat poate funcţiona în 

modurile automat, manual şi neurmă-

rire. Utilizând semnalele de direcţie 

transmise de la compasul giroscopic 

sau de la compasul magnetic, pilo-

tul automat va comanda secţiunea 

electrohidraulică de acţionare a câr-

mei. Sectiunea electrohidraulică de 

acţionare a cârmei poate fi coman-

dată de pe puntea de comandă prin 

intermediul pilotului automat, local 

prin intermediul acţionării mecanice 

a electrovalvulelor de sens sau prin 

intermediul timonei de rezervă, în 

caz de avarie. Unghiul de cârmă este 

măsurat cu ajutorul unui traductor de 

reacţie care va transmite această va-

loare la pilotul automat.

Echipamentul de înregistrare a da-

telor,  inregistrează şi stochează situ-

aţia de navigaţie (poziţie, adâncime, 

parametrii de mişcare, comenzile care 

se dau pe puntea de comandă, ţintele 

şi parametrii de mişcare ai acestora 

determinate de radarul de navigaţie), 

afişează pe un ecran situaţia de na-

vigaţie prin intermediul unui program 

pentru prezentarea facilităţilor echi-

pamentului şi interconectează insta-

laţiile din Laboratorul de echipamente 

de navigaţie cu alte echipamente de 

navigaţie dispuse în alte laboratoare 

Concepţia şi viziunea actuală a De-

partamentului de Ştiinţe Nautice este 

de a pune în evidenţă capabilităţile 

oricărui echipament electric de navi-

gaţie în laboratoarele specializate ale 

departamentului. 

În acest context, realizarea propriu-

zisă a Laboratorului de echipamente 

electrice de navigaţie a avut în vedere 

introducerea studenţilor în domeniu şi 

mai ales utilizarea de către aceştia a 

echipamentelor în toate modurile posi-

bile. Dispunerea pe platforme mobile a 

girocompasului şi compasului va per-

mite simularea giraţiei navei şi implicit 

simularea abaterii navei de la drum. 

Interconectarea pilotului automat cu 

elementele de determinare a direcţiei 

şi cu secţiunea electrohidraulică de 

acţionare a cârmei, permite autopilo-

tului să funcţioneze în toate cele trei 

regimuri şi mai ales vizualizarea co-

menzilor pe care le execută cârma. 

Nu în ultimul rând echipamentul de 

înregistrare a datelor permite interco-

nectarea echipamentelor de navigaţie, 

înregistrarea parametrilor de mişcare 

şi prezentarea către studenţi a întregii 

situaţii de navigaţie, pe baza căreia 

aceştia pot exersa, interpreta şi mai 

ales decide pentru o bună pregătire de 

specialitate. 

Laboratorul de echipamente elec-

trice de navigaţie este o un element 

inedit în baza materială a Academiei 

Navale.
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Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

studenţilor masteranzi MASTERNAV este 

una dintre cele trei manifestări ştiinţifice 

organizate de Academia Navală „Mircea 

cel Bătrân”. Anul acesta, a doua ediţie a 

MASTERNAV a avut loc între 27 şi 29 fe-

bruarie. Lucrările sesiunii ştiinţifice au fost 

organizate pe trei secţiuni: Ştiinţe Nautice, 

Sisteme Electromecanice Navale şi Ingi-

nerie şi Management Naval şi Portuar. În 

cadrul sesiunii s-au prezentat aproximativ 

70 de teze ale studenţilor masteranzi din 

Academia Navală şi Universitatea Mariti-

mă Constanţa.

La fiecare dintre cele trei secţiuni s-au 

premiat cu diplome de excelenţă cele mai 

bune patru lucrări. Mai mult de atât, dom-

nul căpitan-comandor dr. Ing. Alecu Toma, 

membru al comitetului de organizare, ne-a 

spus că „Birourile secţiunilor au selectat 

cele mai bine scrise şi documentate lucrări 

pentru a le publica în buletinul ştiinţific al 

Academiei Navale „Mircel cel Bătrân”. 

Sperăm că astfel vom reuşi să îi răsplătim 

pe cei care au muncit mai mult şi să îi mo-

tivăm pe ceilalţi“.

Întrebat fiind dacă este mulţumit de fe-

lul în care a decurs sesiunea de comuni-

cări domnul căpitan-comandor a declarat 

următoarele „Personal consider că studen-

O zi de iarnă pe sfârşite. Mă întâlnesc 
cu elevii mei la Şcoala Militară de Maiştri 
Militari „Amiral Ion Murgescu”.

După vizitarea Bricului Mircea şi a fre-
gatei Regele Ferdinand, în proiectul „Vreau 
să fiu marinar!”, din cadrul parteneriatului 
dintre Colegiul Tehnic de Marină „Alexan-
dru Ioan Cuza” şi Liga Navală Română, 
filiala Constanţa, drumul nostru pentru cu-
noaşterea tradiţiilor marinăreşti şi a profe-
siilor de marină trece pe la Şcoala Militară 
de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”. 
Demarăm un Cerc de Matelotaj. 

Ajungem la Şcoala Militară de Maiştri, 
unde domnul maistru Viorel Marcu ne in-
vită să vizităm o sală cu echipamente de 
salvare pe mare, muzeul şi cabinetul de 
matelotaj. Pe lângă exponatele de speci-
alitate, ne  încântă navele, confecţionate 
de către domnii maiştri militari din împleti-
turi de saulă, dovezi de pasiune şi talent, 
dublate de multe ore de muncă. Impresi-

Aspirant Diana CUCOŞEL

MASTERNAVMASTERNAV

ţii au manifestat interes şi seriozitate. Am 

fost plăcut surprins să constat că studenţii 

au ridicat probleme interesante şi au avut 

discuţii aprinse pe marginea lor. Acest lucru 

se datorează faptului că participanţii se află 

la ciclul 2 al învăţământului superior şi au 

dat dovadă că au acumulat experienţă 

în câmpul muncii revenind cu subiecte 

de interes care au atras atenţia cadrelor 

didactice“.

Este interesant de urmărit dacă aceas-

tă manifestare va avea vreo finalitate, în 

acest sens se are în vedere propunerea 

unora dintre teme pentru un studiu mai 

aprofundat.

„La finalul sesiunii ştiinţifice am consta-

tat o creştere a interesului studenţilor mas-

teranzi şi în acelaşi timp o creştere a nivelu-

lui calitativ ştiinţific al lucrărilor acestora. Pe 

viitor sperăm să atragem cât mai mulţi par-

ticipanţi, să dezvoltăm în continuare MAS-

TERNAV-ul şi să îl transformăm treptat în-

tr-o manifestare ştiinţifică de amploare, care 

să aibă chiar şi participare internaţională.”

Următorul eveniment din această 
categorie care va avea loc la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” va fi CADET-
NAV. Aceasta va fi sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a studenţilor care, anul acesta 
va ajunge la a 34-a ediţie. Până acum 
s-au înscris la această manifestare peste 
10 universităţi din ţară şi înscrierile sunt 
deschise în continuare. Evenimentul va 
avea loc între 30 mai şi 1 iunie a.c.

CERCUL CERCUL 
DE MATELOTAJDE MATELOTAJ

onaţi, elevii ascultă explicaţiile în linişte. 
E o dovadă că specialiştii i-au convins de 
frumuseţea meseriei de marinar.

În Cabinetul de Marinărie, domnul 
maistru descrie utilitatea nodurilor marină-
reşti, apoi elevii trec la treabă. Încerc şi eu 
o jumătate de ochi, o jumătate de nod. În 
sală e linişte, ochii adolescenţilor privesc 
curioşi mişcarea sigură a mâinilor dibace, 
ce au mânuit saule şi parâme de atâtea 
ori încât fac să pară totul atât de simplu. 
Pare numai. Reuşim să facem jumătate 
de nod, apoi jumătate de ochi, apoi nod 
dublu. Domnul maistru le cere să arate 
ce au lucrat. Elevii sunt încântaţi. Mâinile 
experimentate execută graţios şi precis 

Profesor Irina PAVEL
Colegiul Tehnic de Marină 
„Alexandru Ioan Cuza”
Preşedinte al Subfilialei 
„Eugeniu Botez”, Liga Navală 
Română, Filiala Constanţa

un nod de scondru, apoi nodul foarfecă, 

nodul de scotă, nodul „trei cazici”. Acum 

încercăm noi. Încercăm, dar nu seamănă. 

Trec două ore fără să ne dăm seama. Mă 

uit la aceşti adolescenţi, care au nevoie 

de modele. Lucrează cu plăcere, ascultă  

atenţi  indicaţiile, cei mai mari sunt mai 

siguri pe ei. Cursul se încheie, stabilim ur-

mătoarea întâlnire. Câţiva elevi îmi spun 

că vor să devină maiştri militari. Fiecare 

cursant primeşte o bucată de saulă pentru 

a exersa acasă. Îi întreb dacă le-a plăcut, 

îmi răspund entuziasmaţi. În faţa clădirii 

ne despărţim, îi conduc cu privirea pe ele-

vii mei, generaţia viitoare de marinari.
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La Şcoala de Aplicaţie a Forţe-

lor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia s-a desfăşu-
rat în acest an de învăţământ, între 
1 septembrie 2011 şi 1 martie 2012, 
cursul de bază pentru ofiţerii de ma-
rină. Cursul este structurat atât pe 
o pregătire teoretică a tinerilor aspi-
ranţi prin care se definitivează pre-
gătirea lor din Academia Navală, dar 
şi dezvoltarea şi formarea deprin-
derilor practice pentru îndeplinirea 
atribuţiilor primei funcţii din cariera 
militară, care reprezintă aproximativ 
70% din cursul de bază. 

Revenind la partea practică, 
trebuie să spunem că aspiranţii au 
efectuat un stagiu la bordul navelor 
toamna trecută, între 12 şi 23 sep-
tembrie 2011, când au participat la 
misiuni de antrenament cu navele 
din Forţele Navale pentru a se aco-
moda cu misiunile, viaţa pe mare şi 
cu funcţiile pe care vor fi repartizaţi 
în luna martie a acestui an. 

„Regina Maria” şi aspiranţii

Începând cu data de 16 ianu-
arie şi până pe 10 februarie, cei 

Stagii de practică la bordul navelor militare

Viitorii comandanţi de naveViitorii comandanţi de nave
54 de aspiranţi, 37 puntişti şi 17 elec -

tromecanici s-au aflat în stagiu de 

practică la bordul navelor militare din 

Porturile Tulcea, Brăila, Cons tanţa şi 

Mangalia, locul unde îşi vor definitiva 

pregătirea lor pentru prima funcţie. 

Dintre aceştia, şase aspiranţi care 

au fost în stagiu de practică la Floti-

la de Fregate au avut oportunitatea, 

să iasă pe mare, ambarcaţi la bordul 

fregatei Regina Maria pentru a parti-

cipa la exerciţii navale în comun cu 

crucişătorul american Vella Gulf.

Cum a fost această experienţă la 

bordul uneia din cele mai bune nave 

ale Forţelor Navale la un exerciţiu 

bilateral cu o navă a Marinei Mili-

tare a Statelor Unite, am aflat chiar 

de la aspiranţi. Aspirantul Vlad Or-

hean: „A fost benefică pentru mine 

şi pentru colegii mei. Se pune foarte 

mult accentul pe exerciţii, practică, 

pentru a ne îndeplini obiectivele de 

instruire. De asemenea, rolul meu 

fiind mecanic este să-mi îndeplinesc 

îndatoririle ca ofiţer de cart sub pun-

te. Trebuie să avem grijă la alarmele 

care apar, adică defecţiuni, să sta-

bilim urgenţele, să reparăm tot ce 

este necesar în timp util ca să avem 

în continuare capabilităţile de luptă 

ale navei.” Pentru aspirantul Florin 

Crăiţoiu a fost o experienţă inedită 

având în vedere exerciţiile în comun 

cu partenerul american, crucişătorul 

Vella Gulf, şi faptul că nu mai sunt 

studenţi, sunt aspiranţi pregătiţi pen-

tru a încadra prima funcţie. „A fost 

interesant. Noi am învăţat de la cei-

lalţi cât am putut şi cât au putut şi 

ei să ne explice, având în vedere că 

fiecare a avut rolul lui şi trebuia să 

se ocupe în special de ceea ce avea 

de făcut“.

Nu este primul stagiu de practică 

la bordul navelor, dar faptul că nu 

mai sunt studenţi, iar în scurt timp vor 

Text: Olivia BUCIOACĂ
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Aspirantul Dan Creţu în stagiu de practică la fregata 

Regina Maria pe timpul ieşirii pe mare cu nava USS Vella Gulf.
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încadra prima funcţie îi determină 

să fie mai responsabili, mai curioşi 

şi mai dornici de a învăţa. Aspirantul 

Florin Crăiţoiu: „Nu este prima ieşire 

pe mare. Am mai avut în anul II de 

academie ieşire cu Bricul «Mircea», 

în anul IV cu fregata «Mărăşeşti», în 

septembrie 2011 din nou cu «Mără-

şeşti», iar acum cu fregata «Regina 

Maria». Având în vedere şi statutul 

pe care îl avem acum şi gândindu-

ne la ce ne aşteaptă ne-am implicat 

mai mult în ce avem de învăţat. 

Este a patra ieşire pe mare pen-

tru aspirantul Vlad Orhean. Pe tim-

pul academiei navale şi în stagiul de 

practică din septembrie anul trecut a 

avut posibilitatea să iasă pe mare la 

bordul dragoarelor maritime şi frega-

tei Regele Ferdinand, însă diferenţa 

nu o fac nici navele şi nici oamenii, 

pentru că munca este aceeaşi. „In-

diferent de navele la care suntem, 

accentul se pune pe tehnică, dacă 

funcţionează agregatele, instalaţii-

le, motoarele, turbinele, tot ce ţine 

de partea mecanică... cum se s

pune merge maşina, merge marina. 

Având în vedere că oamenii bor-

dului sunt oameni pregătiţi, indife-

rent de navă, eu spun că este bine 

oriunde suntem şi oriunde punem 

osul la treabă acolo se cunoaşte 

munca noastră”, a precizat aspiran-

tul Vlad Orhean.

Viaţa pe mare nu este uşoară, 

mai ales pe o mare de gradul 5, iar 

unii dintre aspiranţi au simţit-o pe 

pielea lor, încercaţi de răul de mare. 

Aspirantul Florin Crăiţoiu „Da, am 

simţit puţin răul de mare. Marea a 

fost destul de agitată, dar nu mă aş-

teptam având în vedere că am mai 

avut şi ieşirile trecute“.
Pe parcursul stagiului de practi-

că, aspiranţii trebuie să pregătească 
şi un proiect de curs, în funcţie de 
care au primit şi repartiţia la nave. 
Aspirantul Vlad Orhean pregăteşte 
un proiect despre fregatele T 22, iar 
faptul că a fost repartizat la fregata 
Regina Maria l-a ajutat foarte mult: 
„Pregătim într-adevăr un proiect 
pentru finalizarea cursului de bază. 
Merge foarte bine, tocmai de aceea 
am venit aici la navă. Am un proiect 
foarte frumos despre fregata tip 22 şi 
mă ajută foarte mult fiind aici la bord 
să-mi îndeplinesc sarcinile pe care 
le-am primit pentru acest proiect“.

În ceea ce priveşte activităţile 
desfăşurate de aspiranţi atât la bor-
dul navei, cât şi pe timpul ieşirii pe 
mare, acestea au fost apreciate po-
zitiv chiar de comandantul fregatei 
Regina Maria, comandorul Valentin 
Iacoblev: „Am remarcat faptul că sunt 
curioşi, au fost tot timpul aproape de 
locurile fierbinţi, doritori să cunoas-
că cât mai mult, ceea ce îmi permite 
să concluzionez că Marina va fi pe 
mâini bune în continuare“.

Pentru aspiranţi, acesta a fost 
doar începutul. Cursul de bază pen-
tru ofiţeri s-a finalizat la sfârşitul lunii 
februarie, când tinerii ofiţeri au sus-
ţinut examene teoretice şi practice, 
precum şi proiectul de curs pe care 
l-au pregătit în timpul stagiului de 
practică la nave. 

Pe data de 1 martie a avut loc 
repartiţia pe funcţii, iar începând cu 
5 martie, aspiranţii s-au prezentat la 

unităţi. 

Aspirantul Vlad Orhean pe puntea de comandă 

a fregatei Regina Maria.
Aspirantul Vlad Orhean în punctul de comandă maşini de pe fregata Regina Maria pe timpul desfăşurării 

exerciţiilor în comun cu nava USS Vella Gulf.

Instantaneu de pe puntea de comandă a fregatei Regina Maria pe timpul desfăşurării exerciţiilor 

în comun cu nava USS Vella Gulf. Căpitan-comandorul Marian Ciobotaru, comandantul secund al fregatei Regina Maria, 

explicând aspiranţilor cum funcţionează tehnica.
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„…istoria, după Biblie, trebuie să 
fie, şi a fost totdeauna, cartea de că-
petenie a popoarelor şi a fiecărui om 
îndeosebi; pentru că fiecare stare, 
fiecare profesie află în ea reguli de 
purtare, sfat la îndoirile sale, învăţa-
tură la neştiinţa sa, îndemn la slavă 
şi la faptă bună“.

Mihail Kogălniceanu

Anul acesta, Şcolile Marinei - Aca-

demia Navală „Mircea cel Bătrân”, 

Şcoala Militară de Maiştri de Marină 

„Viceamiral Ion Murgescu” şi Şcoala de 

Aplicaţie „Viceamiral Constantin Băles-

cu” - se află sub semnul aniversării a 

patrusprezece decenii. La 17 noiembrie 

1872, s-a publicat în „Monitorul Oastei” 

(nr. 242 din 5/17 noiembrie, p.1373) 

Decizia ministerială nr. 15. Prin ea s-a 

dispus constituirea, la Galaţi, a primei 

instituţii de învăţământ a Marinei Mili-

tare – Şcoala Flotilei. În fruntea ei s-a 

aflat însuşi comandantul Corpului Flo-

tilei, maiorul de marină Anton Barbieri, 

iar dascalii au fost aleşi dintre ofiţerii de 

marină cu experienţă. Pe parcursul a 

doi ani de şcolarizare, au fost pregătiţi 

ofiţeri şi subofiţeri. În prealabil, se făcea 

o selecţie exigentă a candidaţilor care, 

IstorieIstorie
  navalănavală

140 de ani 140 de ani 
de învăţământ românesc de marină de învăţământ românesc de marină 
– file de istorie –– file de istorie –

mai apoi, susţineau examenul de admi-

tere. Articolul IV al „Regulamentului de 

funcţionare” stipula că în şcoală aveau 

să fie admişi cei mai merituoşi tineri (ofi-

ţeri şi subofiţeri, cu vârsta până la 30 de 

ani, proveniţi din alte arme). Procesul 

de pregătire cuprindea două perioade 

distincte (complementare, de altfel): te-

oretică (cuprinsă între 15 noiembrie şi 

1 aprilie) şi practică (cuprinsă între 15 

aprilie şi 15 septembrie), etapă ce se 

desfăşura la bordul navelor militare.

Acesta a fost începutul, unul aş-

teptat mai bine de un deceniu – la 

22 octombrie 1860, Vodă Cuza decreta-

se Unirea Flotilelor şi pentru bastimen-

tele sale, prezente şi viitoare, erau ne-

cesare cadre militare de marină. Dacă 

pentru învăţământul superior românesc 

au fost înfiinţate cele două universităţi 

– la Iaşi, mai apoi la Bucureşti – pen-

tru învăţământul militar, în prima parte, 

a fost adoptată trimiterea la şcolile de 

profil din străinătate, fiind agreată, mai 

ales, Franţa. Primul tânăr român trimis 

la Şcoala Navală din Brest, a fost Ni-

colae Dimitrescu-Maican (1846-1902). 

În urma unui examen riguros susţinut 

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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în ţară, în septembrie 1863, a plecat 

la Brest, unde, timp de doi ani, a urmat 

cursurile Şcolii Navale. După avansa-

rea sa în grad de ofiţer, sublocotenen-

tului de marină N.Dimitrescu-Maican 

i s-a prelungit cu încă doi ani şederea 

în Franta, pentru a urma specializarea 

pe nava Jeanne d’Arc. Slt.N.Dimitrescu-

Maican i-a urmat la studii, în Franţa, Ioan 

Murgescu (1846-1913). Cei doi ofiţeri 

s-au dovedit buni comandanţi, profesio-

nişti, carierele lor militare fiind, la pace şi 

război, exemple demne de urmat.

Sub conducerea celor doi, succesivă, 

Corpul Flotilei, devenit după 1881, Cor-

pul Flotilei Regale, avea să cunoască o 

evoluţie spectaculoasă, revenirea fireas-

că a Dobrogei (1878) la România, cu cei 

peste 240 km de litoral, fiind unul dintre 

factorii fundamentali ai acestui proces.

Desigur că, implicit, şi nevoia de ca-

dre militare de marină a crescut. După 

un deceniu de la înfiinţarea sa, prima 

şcoală de marină autohtonă a fost des-

fiinţată. În toamna anului 1881, în urma 

Înaltului Decret nr.2408 din 3 octombrie, 

s-a înfiinţat, tot la Galaţi, Şcoala Copiilor 

de Marină. Se ceruse înfiinţarea acestei 

şcoli de către ministrul de Război, ge-

neralul George Slăniceanu, încă din 

vara anului 1880, ţinând cont de nece-

sităţile momentului. Prin circulara dată, 

ministrul cerea pentru şcoala ce, iniţial, 

trebuia să funcţioneze la Constanţa, 

cu deosebire fii de militari, în vârstă de 

10-12 ani. În circulară, ministrul sub-

linia că: „…prefer copiii soldaţilor de 

linie, dorobanţilor sau călăreţilor, care ar 

fi rămas orfani din campania din urmă 

(1877 – 1878) şi în acest scop vă rog să 

faceţi investigaţiile necesare”.

În primul Regulament al Şcolii Copii-

lor de Marină au fost precizate condiţiile 

de admitere, disciplinele de studii şi alte 

cerinţe ale vieţii interne. După cum am 

arătat, candidaţii trebuiau să fie fii de 

militari, decedaţi sau activi. Dacă nu se 

ocupau locurile, atunci erau acceptaţi şi 

copii din alte categorii sociale. 

Şcoala şi-a deschis porţile în ziua de 

31 ianuarie 1882, pentru un număr de 

20 de elevi. Cursurile sale erau echiva-

lente cu cele ale învăţământului secun-

dar din ţară şi cu cele ale învăţământu-

lui militar similar din ţările dezvoltate ale 

Europei.

Aici s-au predat discipline de cultură 

generală (limba română, aritmetică, is-

torie, geografie şi cosmografie, noţiuni 

de geometrie şi trigonometrie, noţiuni 

de fizică şi chimia, limba italiană, reli-

gia s.a.); discipline cu profil marinăresc 

(nomenclatura, teorii şi exerciţii asupra 

tunurilor, pânzelor, armelor portative, 

codul internaţional de semnale, arma-

rea bastimentelor, serviciul de gardă, 

serviciul interior, noţiuni de mecanică şi 

conducerea maşinilor, exerciţii corpora-

le – înot, gimnastică, scrimă ş.a.).

În vară, elevii anului întâi au fost am-

barcaţi pe canoniera Fulgerul, în vede-

rea însuşirii deprinderilor practice.

La 12 august, în portul Galaţi, cei do-

uăzeci de elevi, alături de profesorii lor şi 

cadrele Corpului Flotilei Regale, au în-

tâmpinat nava-şcoală Mircea. Peste ani, 

unul dintre foştii elevi ai Şcolii Copiilor 

de Marină, comandorul Eugeniu Botez 

(scriitorul Jean Bart), nota : „A fost un 

simbol. O afirmare a suveranităţii noas-

tre pe apă – «Mircea» era România”. 

Tot despre bric, un alt fost elev 

scria: „Îmbarcarea pe «Mircea» era 

evenimentul cel mai aşteptat de elevii 

şcolii marine. Din momentul ce puneai 

piciorul pe puntea bricului se chema 

că ai primit confirmarea că faci parte 

din tagma marinărească”. (Comandor 

Nicolae Ionescu-Johnson – „Însemnă-

rile unui marinar”). Nava şi şcoala i-au 

unit pe elevi, le-au insuflat dragostea 

faţă de marinărie. Aşa se face că mulţi 

dintre absolvenţi, după ce şi-au continu-

at studiile în liceele militare, s-au întors 

la marină. În afară de cei doi citaţi mai 

sus, aş mai aminti numai pe viceamira-

lul Mihail Gavrilescu şi pe viceamiralul 

Constantin Niculescu-Rizea.

Odată cu afirmarea marinei ca armă, 

s-au afirmat şi şcolile sale, care au dat 

cadre apte serviciului la nave militare şi 

civile, fluviale şi maritime. 

În acest prim episod, am ţinut să 

creionăm începuturile învăţământului 

militar românesc de marină, legate de 

portul dunărean Galaţi.

Către sfârşitul veacului al XIX-lea, 

centrul de greutate al Marinei Militare şi, 

implicit, al şcolilor sale, avea să se mute 

la Constanţa, practica elevilor efectuân-

du-se pe Marea Neagră, în primul rând, 

şi care avea să devină „marea noastră 

cea de toate zilele”.
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CentenarCentenar

În vara anului 1912, coaliţia bal-

canică alcătuită din Serbia, Bulgaria, 

Grecia şi Muntenegru a atacat Imperiul 

otoman, declanşând astfel, la 5/18 oc-

tombrie 1912, primul război balcanic. 

Întrucât trupele bulgare au ameninţat 

Constantinopolul, Anglia, Franţa, Aus-

tro-Ungaria, Germania, Spania, Italia, 

Olanda, Rusia şi S.U.A. au trimis nave 

de război în Bosfor pentru apărarea le-

gaţiilor diplomatice, a reprezentanţilor 

comerciali şi a propriilor cetăţeni aflaţi 

în Turcia.

Pentru protecţia propriilor interese 

şi a conaţionalilor, la propunerea minis-

trului de Război, generalul Constantin 

Hârjeu, România a trimis în zonă cru-

cişătorul Elisabeta. Mobilizat şi com-

plet armat, crucişătorul comandat de 

căpitan-comandorul Nicolae Negru, 

având un echipaj format din 14 ofiţeri şi 

223 grade inferioare, s-a alăturat flotei 

internaţionale la 31 octombrie 1912. 

Această flotă interaliată urma să debar-

ce trupe pentru a forma un cordon în 

jurul Constantinopolului cu misiunea ca, 

sub protecţia puternicei artilerii de pe 

aceste adevărate cetăţi plutitoare, să 

oprească orice agresiune asupra fostei 

capitale otomane.

Cu prova spre Bosfor
La 30 octombrie, 03.00 p.m., nava 

a plecat la Constantinopol pe un timp 

frumos. Peste noapte însă s-a ridicat un 

vânt puternic de la Sud şi valuri mari, 

care făceau ca nava să tangheze mult 

şi să îmbarce apă pe punte; la prova 

s-au produs şi câteva mici avarii. Pe 

31 octombrie, la ora 10.00, crucişăto-

rul se găsea la intrarea în strâmtoarea 

Bosfor; la 11.00 s-a îmbarcat pilotul şi 

s-a continuat drumul prin strâmtoare; 

Crucişătorul „Elisabeta” – prima navă de luptă Crucişătorul „Elisabeta” – prima navă de luptă 
românească într-un teatru de operaţii europeanromânească într-un teatru de operaţii european

la 12.00, nava a ancorat la Constanti-

nopol vis-à-vis de Top-Hane în prova 

navei „Tophane”, având pupa legată la 

geamandură, fără să execute salutul cu 

tunul. În radă staţionau deja vasele de 

război străine Léon Gambetta purtând 

pavilion de contraamiral, Victor Hugo 

şi staţionarul Jeanne-Blanche (Fran-

ţa); Hampshine şi un staţionar (Anglia); 

Aspern, Admiral Spaun şi staţionarul 

Taurus (Austria); Vineta şi staţionarul 

Lorelei (Germania); Emanuele Filiberto 

şi Coatit (Italia); Rostislav, Kagul şi sta-

ţionarul Colchide (Rusia); Gerderland 

(Olanda); staţionarul Scorpion (S.U.A.) 

şi un yacht cu zbaturi (Turcia).

Imediat după sosire s-au primit com-

plimentele tuturor vaselor. În trecerea 

prin Bosfor au fost identificate mai multe 

nave turceşti la ancoră la Büyükdere.

La 1 noiembrie, comandantul cruci-

şătorului, căpitan-comandorul Nicolae 

Negru,  s-a deplasat să-l salute de so-

sire pe amiralul francez Louis Dartige 

du Fornet. Vizita a durat mai mult timp, 

amiralul dându-i verbal toate explicaţiile 

asupra măsurilor de debarcare şi apă-

rare a oraşului care fuseseră anunţate 

în două conferinţe anterioare ţinute cu 

comandanţii navelor străine, înaintea 

sosirii crucişătorului Elisabeta.

La 2 noiembrie au fost primite de 

la nava-amiral instrucţiuni precise, iar 

în urmă comandantul crucişătorului, 

în înţelegere cu Nicolae Mişu, minis-

trul României, a dispus să se furnize-

ze trei gărzi, care în orice moment să 

fie gata de debarcare: prima gardă de 

15 oameni, un caporal, un sergent şi 

un om de serviciu, sub comanda sub-

locotenentului Preda Fundăţeanu pen-

tru apărarea legaţiei; a doua gardă de 

3 oameni, un caporal, un sergent şi un 

om de serviciu sub comanda subloco-

tenentului Emil Geles pentru apărarea 

consulatului şi a treia gardă, compusă 

din 100 oameni sub comanda căpita-

nului Ştefan Popescu, având ca ofiţeri 

pe locotenenţii Constantin Măicănescu 

şi Alexandru Gheorghiu, sublocotenen-

tul Virgil Dragalina şi locotenentul me-

dic dr. Lucian Cornea, pentru a apăra 

sectorul arătat pe plan, între austrieci şi 

englezi.

Tot în dimineaţa zilei de 2 noiembrie, 

ofiţerii care făceau parte din compania 

de debarcare s-au deplasat la uscat 

pentru a recunoaşte regiunea destina-

tă pentru apărare detaşamentului ro-

mânesc. În aceeaşi zi au sosit în radă 

crucişătorul spaniol Reine Regente şi 

crucişătorul cuirasat german Goeben.

La 3 noiembrie, comandantul cruci-

şătorului a fost invitat la dejun de amira-

lul francez. La 4 noiembrie, după masă, 

comandanţii navelor au fost invitaţi la 

bordul navei Léon Gambetta, unde a 

avut loc o consfătuire în prezenţa ami-

ralului german.

La ora 20.00 s-a primit o circulară a 

amiralului francez du Fournet în care se 

preciza că după toate probabilităţile se 

vor debarca trupele spre ziuă. 

Debarcarea
În dimineaţa zilei de 5 noiembrie, 

la ora 04.55, s-a făcut semnalul 

cuvenit pentru debarcare (foc bengal 

alb-roşu-alb). Detaşamentul crucişă-

torului a executat debarcarea, iar cele 

trei grupuri s-au deplasat respectiv la 

Legaţie, Consulat şi Agenţia Serviciului 

Maritim Român (S.M.R.).

În memoriile sale, publicate printr-un 

salutar demers editorial de Editura Mi-

litară în anul 2011, sub titlul „Escadrila 

de Nistru”, comandorul Virgil Alexandru 

Dragalina povesteşte: „În acea noapte, 

înainte de revărsatul zorilor, s-au vă-

zut rachete pe cer lansate de la bordul 

cuirasatului «Henri IV», semnalul de 
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debarcare. Imediat au pornit de la toa-

te navele de război puzderie de şalupe 

ce trăgeau la remorcă bărci şi barcaze, 

încărcate cu infanterie de marină. Nu-

mai noi nu aveam nicio şalupă, aşa că 

debarcarea s-a executat cu două bărci 

şi o balenieră, duse la rame (sic!). În 

consecinţă, s-au făcut mai multe tran-

sporturi du-te-vino şi foarte încete, aşa 

că debarcarea companiei noastre a 

durat mult timp. Pe lângă aceasta, mai 

era şi un alt neajuns: marinarii veniţi de 

la Ţiglina văzuseră pentru prima dată 

marea la Constanţa, cu patru zile în 

urmă, iar acum puneau pentru prima 

dată piciorul într-o barcă şi încă noap-

tea. De bine, de rău, debarcarea pe 

cheul Galatei s-a terminat fără niciun 

accident, iar când soarele se înălţa 

deasupra minaretelor, căpitanul Ştefan 

Popescu a trecut compania în revistă. 

[…] În cele din urmă am ajuns la liceul 

grecesc din Kazim-Paşa; acolo ne-am 

instalat, punând santinele la porţi, aş-

teptând să primim ordinul de a ocupa 

linia de rezistenţă”.

Locotenent-comandorul Constantin 
Miclescu, secundul navei, a fost nu-
mit comandantul întregii expediţii, fiind 
delegat cu „debarcarea, instalarea şi 
continua inspectare a celor trei detaşa-
mente trimise la uscat. „Mi-a executat 
ordinele cu cea mai mare exactitate şi 
ordine – subliniază căpitan-comandorul 
Negru în Foaia calificativă pe 1912 – 
făcând ca trupele României în Con-

stantinopol să fie la înălţimea tuturor 

celorlalte trupe internaţionale. A îngrijit 

mult şi bine de hrana, îmbrăcămintea şi 

igiena oamenilor, niciun bolnav n-a fost 

la bord şi la uscat, deşi oraşul era infec-

tat de holeră”.

În aceeaşi zi, comandanţii au fost 
convocaţi din nou la Léon Gambetta, 
unde s-a discutat asupra distribuirii di-
feritelor nave în lungul Bosforului. Cu 
această ocazie, comandantul crucişăto-
rului i-a atras atenţia amiralului asupra 
faptului că nu i s-a precizat încă în scris 
rolul detaşamentului românesc. Rezul-
tatul a fost că a doua zi s-a primit nota 
complimentară alăturată.

Cum localul Agenţiei S.M.R. era 
prea mic ca încăpere şi prea depar-
te de sectorul de apărat, comandantul 
navei a solicitat P.S.S. Episcopul, şeful 
comunităţii, localul Şcolii Comerciale 
greceşti, care fusese închisă din cauza 
epidemiilor. Această şcoală care se gă-

sea în apropierea turnului Galata şi la 

Compania marinarilor de pe crucişătorul Elisabeta, 

debarcată la Constantinopol în noiembrie 1912.

Elisabeta cu vele (Colecţia Cristian Crăciunoiu)
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vreo 200 metri de sectorul destinat, a 

fost imediat pusă la dispoziţia trupei şi 

a ofiţerilor.

În dimineaţa zilei de 6 noiembrie, 

ora 05.00, trupa şi tot materialul au fost 

transportate la Şcoala grecească. Se 

putea comunica cu nava prin semnale 

Morse (de zi şi de noapte) făcute de pe 

acoperişul casei.

Pe 7 noiembrie, la ora 18.00, amba-

sadorii şi miniştrii plenipotenţiari au fost 

invitaţi la Ministerul Afacerilor Străine 

turc, care le-a cerut ambasadorilor ca 

trupele internaţionale să fie retrase. Din 

cauză că armistiţiul dintre beligeranţi nu 

s-a putut încheia şi luptele au reînceput, 

trupele internaţionale au rămas pe loc.

Seara a izbucnit un mare incendiu 

pe strada Pera, destul de aproape de 

cantonamentul trupelor noastre şi a 

celor ruse. Comandantul crucişătoru-

lui, aflat la cantonamentul nostru, a dat 

ordin să se trimită un pichet de incen-

diu cu ofiţer, fără arme. În acelaşi timp 

cu pichetul nostru a sosit şi un pichet 

rus cu armele, care a făcut mult zgo-

mot prin acţiunea sa, ajungând chiar la 

ceartă cu pompierii turci. Prin interven-

ţia autorităţilor lucrurile s-au liniştit, iar 

prefectul Poliţiei a mulţumit, printr-un 

delegat, comandantului nostru pentru 

modul operativ şi eficient în care trupa 

noastră a venit în ajutor.

În seara zilei de 13 noiembrie, la 

18.00, ambasadorii s-au reîntâlnit la Mi-

nisterul Afacerilor Străine pentru a dis-

cuta chestiunea retragerii la bord a tru-

pelor internaţionale. Ca urmare, în zorii 

zilei de 15 noiembrie au fost retrase 

parte din trupe, lăsându-se la Legaţie şi 

Consulat câte trei oameni şi un gradat, 

iar la detaşamentul principal 25 oameni 

şi un ofiţer.  

În urma invitaţiei Patriarhiei Constan-

tinopolului, la 18 noiembrie toţi ofiţerii 

bordului şi 50 de marinari au luat parte 

la înmormântarea fostului patriarh ecu-

menic al Constantinopolului  Ioachim al 

III-lea, alături de marinari ruşi, care îm-

preună cu ai noştri au format cordoane-

le. De la celelalte nave străine au fost 

prezenţi numai comandanţii. 

La 26 noiembrie au fost retrase la 

bord garda de la Consulat şi detaşa-

mentul principal de la Şcoala Elenă, ră-

mânând numai garda de la Legaţie.

La 1 decembrie a fost retrasă şi gar-

da de la Legaţie. Cu ocazia sărbătorilor 

de Crăciun şi a Anului Nou catolic s-a 

făcut schimb de felicitări cu toate navele 

din radă.

În urma intervenţiei Căpităniei por-

tului, la 20 decembrie Elisabeta şi-a 

schimbat locul, ancorând în faţa cartieru-

lui „Findikli”, cu pupa la o geamandură.

Pe 21 decembrie, după prânz, la 

bord a avut loc o serbare, cu pom de 

Crăciun şi cadouri pentru echipaj şi ofi-

ţeri, oferite de colonia românească din 

Constantinopol.

An Nou în Marmara

Ofiţerii bordului împreună cu colonia 

română şi ministrul de Război Nicolae 

Filipescu, care se afla în Constantino-

pol, au fost invitaţi la ataşatul militar, lo-

cotenent-colonelul Aristide Razu pentru 

Revelionul de Anul Nou.

La 16 ianuarie, ofiţerii crucişătoru-

lui l-au întâmpinat la vaporul S.M.R. pe 

noul ministru al României, Constantin 

Manu, venit de la Londra, unde a fost 

înlocuit de Nicolae Mişu.

Pe 17 ianuarie, pe la 10.40 seara, 

Elisabeta a fost abordat cu prova în 

pupa babord de cargoul rusesc Wos-

totchnaja-Zvezda care, smulgându-i-se 

ancora, i-a provocat mai multe avarii 

serioase.

Pe 6 februarie, de ziua naşterii Pro-

fetului, toate vasele au fost pavoazate, 

iar staţionarul turcesc a făcut salutări cu 

tunul.

La 8 martie, ministrul Lucrărilor Pu-

blice, M. Batzaria, român macedonean, 

a făcut o vizită la bord. Cu ocazia sărbă-

torilor Paştelui s-a făcut un schimb de 

felicitări cu celelalte vase.

La 29 martie ofiţerii Elisabetei au fost 

invitaţi la ceai la bordul vasului olandez 

Gelderland. Duminică, 31 martie, câţi-

va marinari olandezi au venit la bord şi 

s-au întreţinut cu marinarii români.

La 8 aprilie, ofiţerii bordului, conduşi 

de doi ofiţeri turci, au vizitat liniile fortifi-

cate de la Ceatalgea, unde au fost foar-

te bine primiţi de Enver Bey.

La 1 aprilie 1913, nava se găsea le-

gată la geamandură la Constantinopol, 

în faţa Palatului Parlamentului. În oraş 

era linişte deplină, echipajul  urmând la 

bord programul de instrucţie, corespun-

zător perioadei I.

Pe 7 aprilie a fost arborat marele 

pavoaz pentru aniversarea zilei regelui 

Carol I şi s-au primit vizitele de felicitări 

ale tuturor navelor de război din port.

Sub marele pavoaz aniversar
Pe 3 mai, căpitan-comandorul Negru 

a întors vizitele la Princessa de Asturias 

şi Etruria şi s-au îmbarcat elevii anului 

al III-lea ai Şcolii de Marină.

Pe 6 mai, la bordul crucişătorului itali-

an San Marco s-a organizat un bal dedi-

cat coloniei italiene, la care au luat parte 

peste 700 de persoane. Au fost invitaţi 

comandantul şi câte trei ofiţeri de pe toa-

te navele escadrei internaţionale, numai 

de pe Elisabeta au fost invitaţi toţi ofiţerii.

La 9 mai a fost trimis un ofiţer care 

să anunţe că a doua zi vom ridica ma-

rele pavoaz, rugându-i să procedeze 

identic.

Flota internaţională, la ancoră, în Bosfor (marcat cu săgeată - crucişătorul Elisabeta).
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La 10 mai s-a ridicat marele pavoaz 

împreună cu navele întregii escadre 

şi s-au primit vizitele de felicitări. Toţi 

invitaţii au participat la dejun la minis-

trul României, împreună cu personalul 

Legaţiei şi al Consulatului. Cum nava 

franceză Henry IV nu avea pavilion ro-

mânesc, comandantul i-a oferit un pa-

vilion, atât comandantului navei cât şi 

viceamiralului francez mulţumindu-ne 

prin scrisori foarte curtenitoare pentru 

delicata atenţie.

La 11 mai a fost trimis un ofiţer pen-

tru a mulţumi tuturor navelor pentru fe-

licitări şi marele pavoaz. La 13 mai s-a 

ridicat marele pavoaz în onoarea engle-

zilor care serbau ziua regelui Angliei şi 

a ruşilor care serbau ziua Ţarului. A fost 

trimis un ofiţer pentru a prezenta felici-

tări. Comandantul crucişătorului a fost 

invitat la dineu la viceamiralul francez.

La 19 mai s-a ridicat marele pa-

voaz pentru italieni, care serbau acor-

darea Constituţiei şi s-a trimis un ofiţer 

cu felicitări. La 27 mai comandantul a 

fost invitat la dineu pe nava engleză 

Sealand.

La 29 mai, Marele Vizir Mahmut Şe-

fket Paşa a fost asasinat împreună cu 

aghiotantul său în automobil de către 

câţiva membri ai Partidului „Uniune şi 

Progres”. În oraş s-a produs panică. A 

fost proclamată imediat starea de ase-

diu; numeroase patrule au început să 

circule în oraş; circulaţia pe străzi a fost 

oprită după ora 20.00. În port încrucişau 

necontenit şalupe şi bărci ale poliţiei, 

supraveghind refugierea asasinilor pe 

bordul vreunei nave. Ca şi la celelalte 

nave, s-au luat ultimele dispoziţii pentru 

o eventuală debarcare.

San Marco şi Kaiserin Elisabeth 

şi-au amânat plecarea pentru a doua 

zi. În urma invitaţiei ministrului Marinei, 

transmisă printr-un ofiţer turc, marinarii 

români au fost invitaţi la înmormântarea 

lui Sefket Paşa şi a aghiotantului său. 

Ca urmare, a fost trimis un pluton de 

40 de soldaţi sub comanda unui ofiţer, 

acompaniaţi de comandant şi ofiţerii 

crucişătorului.

La 9 iunie s-a ridicat marele pavoaz 

pentru ziua regelui Angliei, un ofiţer pre-

zentând la vasul englez felicitările noas-

tre, vizita fiind întoarsă a doua zi.

La 10 iunie a sosit crucişătorul ger-

man Dresden, cu care s-au schimbat 

vizitele de complimentare, iar a doua zi 

au avut loc vizitele comandanţilor. S-a 

ridicat marele pavoaz pentru englezi şi 

s-a făcut vizita pentru felicitări.

Pe drum de întoarcere
În urma unei telegrame cifrate sosite 

prin Legaţie, la 15 iunie s-au făcut pre-

gătirile de plecare şi vizitele de adio.

La 12.45 a sosit la bord ataşatul 

militar român, colonelul Aristide Razu 

pentru a-şi lua rămas bun. La 13.15 s-a 

desfăcut legătura de la geamandură 

şi crucişătorul Elisabeta a plecat spre 

ţară, cu urări de bun voiaj semnalizate 

de toate navele, cărora li s-a mulţumit 

prompt. Deşi se aflau în repaus, na-

vele italiene St. Bon şi Eturia au scos 

echipajul pe punte pentru a ne saluta, 

ofiţerii făcând semne foarte cordiale cu 

şepcile.

La ieşirea din Bosfor, nava a întâlnit 

petrolierul de război englez Petrolum 

care venea de la Constanţa. La 16.00 

crucişătorul a fost depăşit în marş de 

pasagerul Regele Carol. În momentul 

apropierii, de pe ambele nave au izbuc-

nit urale nesfârşite. Noaptea vântul s-a 

înteţit, schimbând hula în valuri.

Pe 16 iunie 1913, la ora 06.45 Elisa-

beta a revenit în portul Constanţa. M.S. 

Regele îşi avea arborat pavilionul său la 

chioşcul de pe cheu.

S-a făcut salutul cu 21 lovituri de tun, 

iar echipajul urcat pe copastie şi sarturi 

a izbucnit în urale nesfârşite. În port se 

afla bricul Mircea. A doua zi, coman-

dantul bricului s-a prezentat la bord, iar 

la ora 17.30 toţi ofiţerii au fost invitaţi la 

un ceai la M.S. Regele, care s-a intere-

sat îndeaproape de viaţa dusă la Con-

stantinopol şi de voiajul de întoarcere. 

O surpriză plăcută şi o nespusă plăcere 

i-a făcut corul echipajului.

Până pe 20 iunie crucişătorul a sta-

ţionat la Constanţa. În această zi, la ora 

18.00 nava a plecat spre Galaţi, fiind 

vizitată înainte de plecare de principele 

Carol.

Ajunşi în dreptul pavilionului M.S. 

Regina, comandorul Nicolae Gracovski, 

adjutant regal, a venit la bord, anunţând 

că s-a decretat mobilizarea pentru cel 

de-al doilea război balcanic. După salu-

tul dat M.S. Reginei, s-au dat dispoziţiile 

impuse de împrejurări, navigându-se cu 

echipajul la posturile de luptă şi muniţia 

pe punte.

Pe 21 iunie, la ora 05.00, crucişăto-

rul a intrat la Sulina pe Dunăre, de unde 

s-a expediat M.S. Reginei o telegramă, 

conform dorinţei sale exprese, anun-

ţând-o de sosire şi prezentându-i oma-

giile şi devotamentul echipajului. Nava 

şi-a continuat drumul spre Galaţi fără 

incidente, unde a ajuns la ora 18.00.

La trecerea prin Tulcea, populaţia 

a întâmpinat crucişătorul cu ovaţii, iar 

elevii liceului au cântat pe cheu. Echi-

pajul a răspuns cu urale entuziaste de 

la bord.

La 23 iunie 1913, crucişătorul Eli-

sabeta a fost andocat în Arsenalul Ma-

rinei pentru revizie şi reparaţii curente, 

încheind astfel un episod memorabil 

din istoria navei şi a Marinei Militare 

Române.

 Crucişătorul Elisabeta în portul Sulina.
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By Reinhard KRAMER,
Rostock, Germany

In 1944 the Romanian Royal Navy 

ask German Kriegsmarine for new ships 

to fight in the Black Sea. Over years 

raw material, especially oil, was sent 

to Germany. With war material paid it 

sometimes. After difficult consultations 

with the Oberkommando der Kriegsma-

rine (OKM) and in authorization by Adolf 

Hitler following ships and boats were 

offered: 9  Marinefährprahme (MFP) as 

landing barges; 4  Schnellboote (S-Bo-

ot) as attack crafts; 2  Räumboote (R-

Boot) for minesweeping. The first trans-

ports took place with the 9 MFP to the 

Danube. At next the four S-Boote came 

on their way to Romania. At last the R-

Boote were prepared for the transfer.

GERMAN S-BOOTE FOR THE GERMAN S-BOOTE FOR THE 
ROMANIAN ROYAL NAVYROMANIAN ROYAL NAVY
Vedete torpiloare germane tip Lürssen Vedete torpiloare germane tip Lürssen 
pentru Marina Regală Română în cel de-Al Doilea Război Mondialpentru Marina Regală Română în cel de-Al Doilea Război Mondial

În acest număr de revistă, colaboratorul nostru fidel din Germania ne propune un alt episod interesant al 
relaţiilor dintre cele două marine în ultima conflagraţie militară. Este vorba de contractele, nefinalizate din cauza 
evoluţiei evenimentelor, de furnizare a unor nave militare Marinei Regale Române, respectiv 9 MFP (ponton ar-
mat de transport cu un deplasament de 800 de tone putând servi şi ca navă de debarcare), 4 vedete torpiloare tip 
Lürssen şi 2 R-Boot (nave de siguranţă cu folosire multiplă cu deplasament de 100 de tone). Şi în cazul acesta 
lucrurile sunt cunoscute istoricilor navali de la noi, inclusiv modul în care au ajuns aceste nave la Marea Neagră 
(de fapt au ajuns doar pe Dunăre în zona Orşova) pe mare, pe fluviu, pe cale terestră şi feroviară şi din nou pe 
fluviu (traseul este identic şi în cazul vedetelor torpiloare germane care au acţionat în timpul războiului în Marea 
Neagră dar şi al vedetelor torpiloare româneşti din clasa Power, un alt contract de furnizare de nave militare de 
către Germnia, de data aceasta finalizat în anul 1943). Ce rămâne este însă acribia şi rigurozitatea tipic germane, 
mai ales pentru un tip de navă emblematic, preocuparea pentru soarta şi destinul fiecărei nave germane care a 
luptat în ultima conflagraţie militară. Bravo lor ! În rest,  după cum menţionează şi autorul la finalul articolului, 
este doar un alt episod minor al istoriei navale. (B.D.)

The Romanian Royal Navy started 

1941 the war in the Black Sea with the 3 

torpedoboats of the Viforul-class (Vosper 

class, n.n.). In 1943 the 6 more modern 

boats of the Vedenia-class came in ser-

vice (Power class, n.n.). Always at the 

visits from German boats in Romanian 

ports the sailors had a look on this. The 

type of Schnellboot was well known in 

the Romanian navy. 

New buildings were only available in 

small numbers to the Kriegsmarine. But 

not to the allies. The Kriegsmarine gave 

the S-Boote S 86, S 89, S 92 and S 98 

to Romania. They were from the stan-

dard type of S 26 and built in 1942/43 

on Friedrich Lürssen Werft in Bremen-

Vegesack, the best known German 

Schnellboot-builder: S 86, In service: 

15.10.1942, Yard Number: 12896; S 89, 

In service: 28.11.1942, Yard Number: 

12889; S 92, In service: 14.01.1943, 

Yard Number: 12892, S 98, In service: 

10.04.1943, Yard Number: 12898.

The technical details: Displacement: 

115 t, Length: 34,94 m, Beam: 5,28 m, 

Draft : 1,80 m, Propulsion: 3x Daimler-

Benz-Engines 20 Cylinders/Four Stroke 

Photo down: S 86 and S 89 on the voyage to the Black Sea 

make a stop in Belgrad. Photo: Collection Reinhard Kramer.

Photo up: S 87 together with S 88, the nearest sisterboats 

of the Romanian, at repairs in the dockyard in Cuxhaven. 

Photo: Collection Reinhard Kramer.
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V-Diesel type MB 511, Power: 3x2500 

PS = 7500 PS, Range: 700 nm at 35 

knots, Speed: 41,7 knots, Crew: 31 men, 

Weapons: 2 torpedo tubes 533 mm with 

4 torpedos, 1x 40 mm BOFORS AAgun, 

3x 20 mm AAgun (one single forward, 

douple gun ad midship), depth charges.

All four had have hard fights in the 

British Channel and off Great Britain 

before they got order to went to the S-

Boot-base Swinemünde. On 15th June 

1944 all preparation for transfer began 

there. Parts of the superstructures, the 

torpedo tubes and all weapons were re-

moved. The engines loaded the railway 

together with all other equipment. At first 

the empty boats were towed to Hamburg 

and on river Elbe to Dresden. There in 

the harbour loaded heavy lift trailer, so 

called Cullemeyer by Deutsche Reichs-

bahn, each hull. The trailer was driven 

by 2 lorries. One lorry in front and the 

second aft of the unit. The transport took 

place very slow over some days on Au-

tobahn to Ingolstadt. On a special slip-

way came the boats back to the waters 

of river Danube. In tow by a tug arrived 

the boats the Linzer Schiffswerft. En-

gines, weapons and all removed equi-

pment came back on board. In August 

1944 started S 86 together with S 89 the 

voyage down the Danube to Romania. 

On 15th August 1944 they passed Bu-

dapest and arrived Belgrad. So called 

“Sicherungsgruppe Eisernes Tor” no-

ticed on 23th August 1944 the boats at 

Orsova at Danube-km 0955. The area 

Eisernes Tor were passed on 27th/28th 

August 1944. Romania had just finished 

the war as a ally of Germany and fought 

now against German forces.

The handing over to the Romanian 

Royal Navy was cancelled. With order 

of OKM turned S 86 together with S 89 

back to Linz. They met the sister S 92 

and S 98 in the yard, waiting of their own 

voyage to the Black Sea, too.  The Linzer 

Schiffswerft dismantled all four boats for 

the transport back to river Elbe. At first S 

92 arrived the port of Swinemünde again. 

After a refit she went to the Channel and 

finish the war in the Baltic. Later captured 

by the Royal Navy. The fate is unknown 

up today. On 1th January 1945 S 89 fol-

lowed in Swinemünde. She served later 

in Norway, captured by British in Eger-

sund and lost at 5. October 1946 after 

beaching off Crackington Haven. S 98 

was also later in the Channel again and 

captured in May 1945 by USA in Gelting. 

She handed over as KVIKK to Norway. 

KVIKK decommissioned on 3th February.

At last S 86 had the most interes-

ting fate: in February 1945 she went to 

Norway. In the same month, on 20th she 

had have a collision with a submarine. 

On 24th June 1945 she came under Nor-

wegian flag. S 86 became Soviet on 4th 

January 1946 and the new number TK 

1009. Her decommission take place on 

25th September 1950 in the east.

The handing over of the four Ger-

man Schnellboote to the Romanian 

Royal Navy was only a short episode in 

navy history.

Drawing of S 86 and her sisterboats. Photo: Collection Reinhard Kramer.

Two German Schnellboote, about 1942, in the Constanza naval base. 

Photo: Collection Reinhard Kramer.

Young gunner in a exercise on the 40 mm Bofors AA gun of S 86.

Photo: Collection Reinhard Kramer.
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Obţinerea ieşirii la mare, după răbo-

iul din 1877-1878, a deschis perspective 

însemnate de dezvoltare statului inde-

pendent român, care, în sfârşit, putea 

să transforme în realitate visul oricărui 

popor civilizat, acela de a intra în con-

tact şi pe această cale, a mării, cu restul 

lumii. În anul 1878, marina comercială 

a României se compunea dintr-un vas 

mare şi din aproximativ 90 de nave mici, 

cu vele, cele mai multe dintre ele, vase 

de servitudine în porturi. Iar din 1452 de 

bastimente care au părăsit porturile Ro-

mâniei în 1885, cu un tonaj de 895.824 t, 

numai trei corăbii cu pânze, însumând o 

capacitate de 555 t, se aflau sub pavilion 

românesc. Trebuia urgent pus la punct 

un program coerent de înzestrare a ba-

zei navale comerciale. Astfel, în 1890, 

Regia Monopolurilor Statului (R.M.S.) a 

înfiinţat Serviciul de Navigaţie Fluvială 

Română (N.F.R.). După ce a pus bazele 

N.F.R.-ului, Grigore Manu, a cărui devi-

ză era reînvierea vechii noastre flote, s-a 

străduit să înfăptuiască şi al doilea mare 

pas: Serviciul Maritim Român. Această 

problemă a fost pusă în 1895 într-un ra-

port adresat delegaţiilor secţiunilor Adu-

nării Naţionale. Grigore Manu a obţinut 

însărcinarea de a organiza un „serviciu 

de navigaţiune maritimă” dependent de 

Ministerul Lucrărilor Publice şi în subor-

dinea directă a Direcţiei Generale a Căi-

lor Ferate, fapt realizat în acelaşi an.

„Lebedele albe” ale Mării Negre
Este în afară de orice îndoială că 

pasagerele Serviciului Maritim Român 

Pasagerele Pasagerele Transilvania Transilvania şi şi BasarabiaBasarabia
Nave comerciale române în vâltoarea războiuluiNave comerciale române în vâltoarea războiului

(S.M.R.) au alcătuit la sfârşitul secolului 

XIX–începutul secolului XX, o flotă uni-

că în Marea Neagră, solicitată de majo-

ritatea turiştilor ce voiajau spre porturile 

răsăritene ale Mării Mediterane. Graţie 

noilor pasagere intrate în dotare, pe care 

călătorii români şi străini le-au numit, 

cu admiraţie, „lebedele albe” ale Mării 
Negre datorită albului strălucitor al pi-

turii, S.M.R.-ul a acaparat în scurt timp, 

aproape întregul trafic de pasageri spre 

Orientul Apropiat.

Motonava Transilvania a fost lansată 

la apă la 11 februarie 1938, lucrările inte-

rioare fiind încheiate la 11 iunie acelaşi 

an, zi în care a fost schimbat în cadrul 

unei ceremonii marinăreşti, pavilionul da-

nez cu cel român. Pusă sub comanda lui 

Alexandru Ştiubei, Transilvania a părăsit 

şantierul la 17 iunie 1938 pornind spre 

ţară. A ancorat în portul Constanţa în di-

mineaţa zilei de 26 iunie 1938.

După două croaziere în apele Mă-

rii Negre, efectuate în zilele de 21 şi 22 

august 1938, la 13 septembrie 1938, 

Transilvania a pornit în prima sa cursă 

regulată pe linia Constanţa-Alexandria-

Haiffa-Beirut-Pireu-Istanbul-Constanţa.

Cel de-al doilea vapor, Basarabia, de 

construcţie identică cu Transilvania, a fost 

lansat la apă la 28 aprilie 1938 şi termi-

nat complet la 8 septembrie 1938. După 

câteva zile a pornit spre ţară şi a ajuns în 

portul Constanţa la 26 septembrie 1938. 

La 13 octombrie 1938, Basarabia a intrat 

în cursă regulată pe aceeaşi linie pe care 

naviga şi Transilvania.

La intrarea în serviciu Transilvania şi 

Basarabia reprezentau ceea ce era mai 

modern în materie de tehnică navală în 

epocă. Ele au fost primele nave de pa-

sageri ale marinei comerciale române cu 

propulsie Diesel, care asigurau obţinerea 

unei viteze mari în condiţii economice, 

constituind adevărate performanţe pen-

tru casa constructoare.

Fotografiile celor două pasagere au 

fost timp de mai mulţi ani, simbolul cam-

paniei publicitare a şantierului „Burme-

ister et Wain”, dar şi a numeroase alte 

firme care căutau sa facă reclamă pro-

duselor lor şi care au apărut în toate re-

vistele maritime.

Coca lor albă, coşul jos şi lungile 

ferestre orizontale ale pasarelei şi su-

prastructurii, Transilvania şi Basarabia 

aveau aliura unor yachturi moderne.

Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU
Muzeul Marinei Române

O reclamă a şantierului în care au fost construite navele.
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Vreme de mai mulţi ani, motonavele 

Transilvania şi Basarabia au deservit li-
nia I de navigaţie a S.M.R. pentru trans-

portul de călători şi mărfuri între Con-

stanţa şi Alexandria cu escale în porturile 

Pireu-Beirut-Haiffa, era o linie maritimă 

de interes nu numai economic, dar şi po-

litic. Pe această linie se transportau pro-

dusele industriale româneşti şi călătorii 

din ţară sau cei aflaţi în tranzit, ceea ce 

contribuia inclusiv la creşterea volumului 

de mărfuri şi a numărului de călători pe 

C.F.R. Dacă acestă linie nu ar fi existat, 

întregul trafic ar fi fost preluat de vapoa-

re şi linii de transport străine. De altfel, 

comandorul A. Negulescu spunea la mo-

mentul lansării Transilvaniei: „Noua navă 

de pasageri «Transilvania», lansată zilele 

trecute, evocă începuturile marinei noas-

tre comerciale. Nu mai departe decât 

patru decenii, nici pe Marea Neagră, nici 

pe Dunăre, nu se pomenea de vapoare 

româneşti. Călătorii şi mărfurile noastre 

erau transportate de nave ruseşti, ger-

mane, ungureşti, italiene, franceze sau 

engleze – numai româneşti nu.” Şi conti-

nuă: „Lansarea noului vapor de pasageri 

«Transilvania» care va fi curând urma-

tă de cea a vaporului «Basarabia» (...) 

ne face să nădăjduim că de grabă, cât 

mai degrabă, Serviciul nostru Maritim va 

deţine din nou fruntea, va avea şi trans-

atlantice, va face cunoscută ţara noastră 

pe tot globul pământesc. (...) Începutul e 

făcut, - pe acelaşi drum bun, înainte !”

În vreme de război
Declanşarea celui de-al Doilea Răz-

boi Mondial, la 1 septembrie 1939, a 

determinat o scădere bruscă a traficului 

maritim de mărfuri, situaţie ce a provocat 

simultan o reducere a activităţii liniilor de 

navigaţie europene până la închiderea 

unora dintre ele. Întrucât situaţia interna-

ţională europeană s-a deteriorat rapid şi 

conducerea S.M.R. a fost nevoită să-şi 

modifice cursele navelor sale. 

Încă din momentul declanşării, la 22 

iunie 1941, a operaţiunilor militare pen-

tru eliberarea Basarabiei, cât şi pe timpul 

desfăşurării lor, Marina Română a acţi-

onat în eşalonul I operativ, conform pla-

nului general de întrebuinţare a forţelor 

armate, întocmit de Marele Stat Major. 

Insuficienţa mijloacelor navale de care 

dispunea Marina Militară a impus rechi-

ziţionarea, transformarea şi antrenarea 

unor nave ale S.M.R.-ului la îndeplinirea 

misiunilor ordonate Diviziei de Mare. 

Marinei comerciale române i-a re-

venit, în cadrul acţiunilor de siguranţă, 

executarea unor misiuni de însoţire a 

grupurilor de convoaie în bazinul de vest 

al Mării Negre. Nu au participat motona-

vele Transilvania şi Basarabia păstrate în 

Bosfor pe toată durata războiului. În pri-

vinţa celor două pasagere, trebuie subli-

niată atitudinea fermă a autorităţilor ro-

mâne de a le menţine la Istanbul pentru 

a evita pierderea lor. Astfel, vreme de trei 

ani au staţionat în golful Cornul de Aur, 

cu echipaje de întreţinere la bord, timp 

în care conducerea S.M.R.-ului a plătit 

autorităţilor portuare taxele de staţionare 

conform reglementărilor internaţionale în 

vigoare.

În primăvara anului 1944, amira-

lul Helmuth von Brinkman s-a arătat 

interesat de cele două nave româneşti, 

solicitând Misiunii Militare Germane să 

intervină pe lângă conducerea statului 

ca Transilvania şi Basarabia să fie aduse 

la Constanţa şi utilizate ca nave de 

transport.

La ordinul mareşalului Ion Antones-

cu, locotenent-comandorul Petru Po-

pescu-Deveselu a întocmit, la 16 martie 

1944, o notă-raport. Documentul sublinia 

că aducerea în ţară a acestor două nave 

la cererea forurilor germane ridica, pe 

bună dreptate, probleme de apărare an-

tiaeriană ce necesita un studiu detaliat. 

Locotenent-comandorul Petru Popescu-

Deveselu atrăgea atenţia autorităţilor 

române că cererea germanilor pare să 

aibă o altă latură decât absoluta nevoie 

a unor transporturi în folosul trupelor din 

Crimeea. Concluzia esenţială a raportu-

lui în problema celor două pasagere era 

că trebuiau menţinute în continuare la In-

stanbul, siguranţa fiind mai mare decât în 

orice port românesc.

Ion Antonescu a acceptat tacit ideea 

respingerii cererii germane. Autorităţile 

române, prevalându-se de lipsa unui or-

din scris, n-au dat curs solicitării germa-

ne, salvând cele două moderne pasage-

re româneşti.

În cursul lunii octombrie 1944, Tran-

silvania şi Basarabia au fost aduse din 

portul Istanbul. Basarabia va fi preluată 

de sovietici în baza prevederilor Conven-

ţiei de armistiţiu din 12 septembrie şi i se 

va schimba numele în Ucraina. În sep-

tembrie-octombrie 1945 a efectuat trans-

porturi de prizonieri români din Uniunea 

Sovietică care erau aduşi la Constanţa. 

Motonava Transilvania a rămas Ro-

mâniei şi şi-a reluat cursele cu un trans-

port de emigranţi evrei la Haiffa, Israel. 

Ulterior, pentru transportul de emigranţi, 

navei i-au fost aduse unele transformări, 

fiindu-i mărită capacitatea de transport 

pasageri cu încă 360 de locuri (323 în 

garaj şi 47 în paturi pliante). Tot ea a des-

chis în anul 1945, linia de trafic Constan-

ţa-Marsilia. De altfel, la sfârşitul războiu-

lui, din cele 16 nave care formau parcul 

S.M.R. să supravieţuiască numai Tran-

silvania. Reluarea curselor elegantului 

pasager românesc pe ruta Constanţa-

Două bilete de călătorie.

Puntea de promenadă.

Reclamă la cele două vapoare.

Reclama SMR.
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Marsilia s-a făcut cu aprobarea autorităţilor sovietice, 

la bordul navei având loc, la 26 noiembrie 1945, o 

recepţie cu prilejul reînceperii activităţii. Timp de trei 

decenii, Transilvania, supranumită Lebăda Meditera-

nei, a brăzdat mările cu turişti din ţară şi din străină-

tate navigând mereu cu toate locurile ocupate.

Ultimii ani

Când, în 19 iulie 1945, s-a înfiinţat conform acor-

dului comercial româno-sovietic semnat cu două luni 

mai devreme, Societatea „Sovromtransport”, Româ-

niei îi revenea închirierea Şantierului Naval Constan-

ţa, Şantierului Naval Turnu-Severin şi Şantierului Na-

val „România” din Brăila, de asemenea era obligată 

să înscrie şi cele două nave maritime pe care le mai 

avea în dotare Transilvania şi Ardeal. 

„Sovromtransport” a funcţionat aproape nouă ani; 

după desfiinţarea societăţii şi trecerea cotei de par-

ticipare sovietice guvernului român, s-a pus proble-

ma înfiinţării unei întreprinderi româneşti cu capital 

de stat de transporturi navale. Astfel, prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri nr. 368 din februarie 1955 s-a 

înfiinţat Întreprinderea de Navigaţie Maritimă şi Fluvi-

ală – NAVROM, căreia i-au fost subordonate navele 

româneşti, printre acestea  şi Transilvania. Nava a 

fost scoasă din serviciu în anul 1975.

În 1975, nava a acostat la Dana 26 din portul 

Constanţa pentru reparaţii, dar lucrările au tot fost 

amânate. Institutul de Marină din Constanţa solicita 

nava pentru a o folosi ca navă-şcoală, ONT „Carpaţi” 

voia să o transforme în hotel plutitor în Portul Tomis, 

iar şantierul „Burmeister et Wain” dorea să o cumpere 

pentru a fi expusă la Muzeul Naval din Copenhaga.

Cu toate acestea, în 1979, ea a fost adusă la Ga-

laţi (nava se afla în patrimoniul NAVROM Constanţa) 

pentru reparaţii capitale. Circa două luni, a fost anco-

rată în apropiere de Palatul Navigaţiei, fiind vizitată 

de mii de gălăţeni. La 9 septembrie 1979, ora 8.15, 

s-a scufundat la Galaţi, la dana de nisip nr. 18 (km 

150) din cauza scăderii nivelului apei dar, din câte se 

pare şi a unei erori umane, nu au fost înregistrate vic-

time. De atunci şi până astăzi, vreme de aproximativ 

31 de ani, nu s-a reuşit ranfluarea toatală a navei, 

dane ale portului Galaţi continuând să fie blocate de 

resturile epavei.

BASARABIA

Motonavă de pasageri con-

struită în Danemarca pentru Ser-

viciul Maritim Român în 1938.

Caracteristici: deplasa-

ment: 6.850 tone; dimensiuni: 

128,55x17,61x5,70 m; două mo-

toare Diesel; viteza maximă: 25 

noduri; echipaj 146 persoane; 

pasageri 412.

A executat curse regulate pe 

linia Constanţa-Alexandria-Haifa-

Beirut-Pireu-Istanbul-Constanţa 

şi, ocazional, croaziere în Marea 

Neagră.

În preajma celui de-al Doilea 

Război Mondial cele două nave 

de pasageri, care au executat ul-

tima cursă la 19 iunie 1941, au 

rămas să staţioneze la Istanbul.

La sfârşitul războiului, con-

form Convenţiei de Armistiţiu, 

printre navele care au fost preda-

te URSS s-a numărat şi Basara-

bia. A primit numele de Ukraina 

şi a intrat în Compania de navi-

gaţie de la Odessa. 

TRANSILVANIA
Cea mai mare navă de pasa-

geri românească. Construită la 

Copenhaga în 1938. A intrat în 

serviciu în acelaşi an pe linia 

Constanţa-Istanbul-Pireu-Ale-

xandria-Tel Aviv-Thessaloniki. 

A fost scoasă din serviciu 

în 1975.

Caracteristici: 
deplasament: 7.077 tone; 

dimensiuni: 128,55x17,60x9,22 

m; viteză 22 noduri. Total echipaj 

şi pasageri 562 persoane. 

TRANSILVANIA – pasager
Armator: S.M.R.

Port de înmatriculare: 
Constanţa

Nave de acelaşi tip: Basarabia

CARACTERISTICI PRINCIPALE:
Capacitatea maximă 
de încărcare: 6.672 TDW

Deplasament maxim: 6.850 tone

Pescaj maxim: 5,70 m

Lungime maximă: 128,55 m

Lăţime maximă: 17,61 m

Viteza maximă: 25 Nd.
Raza de acţiune: 4.000 Mm 
cu 21 Nd.

Data construcţiei: 1938

Şantierul naval constructor: 
„Burmeister et Wain”, Copenhaga, 

Danemarca 

Echipaj: 146 membri

Pasageri: 412

2 apartamente de lux – 

4 per soane

6 cabine de lux – 12 persoane

8 cabine semilux – 16 persoane

32 cabine cls. I – 64 persoane

43 cabine cls. II – 100 persoane

38 cabine cls. III – 216 persoane

Mărfuri: 
cale şi magazii: vrac – 3.354 m3

balot – 3.064 m3

provizii – 142 m3

Date cu caracter militar: capa-

citate de transport:

oameni – 1.500

cai – 100

trăsuri – 100

autocamioane – 20

tunuri – 50

chesoane – 100

La modificare putea servi ca şi 

crucişător auxiliar sau pentru trans-

port trupe.

Se puteau instala, la nevoie, 

2 tunuri de 120 mm şi 4 tunuri 

A.A.

Transilvania.

Reclamă.
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La 1 februarie, militarii armatei ro-
mâne au sărbătorit Ziua Intendenţei 
Militare. Intendenţa s-a născut practic 

odată cu armata, pentru că orice armată 

a avut în spatele său oameni ce se ocu-

pau cu asigurarea nevoilor luptătorilor. 

Aprovizionarea forţelor cu ceea ce era 

necesar ducerii luptelor, serviciile, cum a 

fost definită mai târziu această activitate, 

reprezenta o componentă indispensabi-

lă ducerii oricăror acţiuni militare.

Există câteva momente importante 
in istorie referitoare la apariţia armei in-
tendenţă, momente ce sunt prezentate 
pe larg în Enciclopedia Armatei Române 
şi în Calendarul Tradiţiilor Militare, un pe-
riodic de istorie şi cultură militară. 

Primul document care aminteşte de 

apariţia armei „intendenţă” este Ordinul 

de Zi nr. 24 din 27 aprilie 1857 prin care 

se înfiinţa la nivelul armatei Secţia de In-

tendenţă Militară.

Până la înfiinţarea armatei române, 

prin Unirea celor două Principate Ro-

mâne, comandanţii erau obligaţi să se 

ocupe personal de problemele adminis-

trativ-gospodăreşti ale unităţilor şi subu-

nităţilor lor.

În aceste condiţii a apărut Decretul 

nr. 417 din 30 august 1860, prin care 

se unesc cele două administraţii (admi-

nistraţiile militare şi a intendenţelor) într-

una singură, sub ordinele Ministerului de 

Război de la Bucureşti.

Un an mai târziu, Domnitorul Alexan-

dru Ioan Cuza semnează “Inaltul Ordin 
de Zi nr. 29 din 01 februarie 1861“, 

care consfinţea înfiinţarea Corpului de 

Intendenţă Militară. 

Documentul a reprezentat actul de 

naştere al intendenţei, ca armă de sine 

stătătoare, aceasta urmând să acope-

re nevoile de servicii ale personalului 

armatei. Cu această ocazie s-a hotărât 

ca evidenţa şi controlul serviciilor admi-

nistrative să se facă de către un corp de 

specialişti militari, funcţionari ai Ministe-

rului de război, numiţi intendanţi. 

Momentul intrării României în Răz-

boiul pentru Independenţă şi trecerea la 

starea de război este un alt moment im-

portant pentru arma intendenţă. Odată cu 

trecerea la starea de război s-au înfiinţat 

serviciul de subzistenţă, stocurile de ali-

mente şi furaje, iar intendanţii au intrat în 

compunerea organică a unităţilor luptă-

toare sub comanda unică a comandanţi-

lor eşaloanelor pe lângă care funcţionau.

În Primul Război Mondial (1914-

1916), existau formaţiuni de intendenţă, 

atât în zona interioară a unităţilor (De-

pozitul Central de Subzistenţă, Depozi-

tele regionale, Mentenanţa Centrală de 

Echipament, Atelierul central de Echipa-

ment) precum şi formaţiuni de intenden-

ţă a etapelor de luptă (depozite mobile, 

coloane de subzistenţă, brutării de cam-

panie, parcul de vite).

În cel de-al Doilea Război Mondial, 

intendenţa dispunea de organe şi forma-

ţiuni atât în zona interioară (Inspectora-

tul General al Intendenţei, împreună cu 

direcţiile de subzistenţă) cât şi în zona 

armatelor de operaţii, având un rol deci-

siv în ducerea războiului.

La 25 octombrie 1949 în Ministerul 

Apărării Naţionale au loc modificări prin-

tre care şi înfiinţarea sistemului unic de 

asigurare materială, denumit „Spatele 

Armatei. În anul 1967 îşi schimbă denu-

mirea în „Serviciile Forţelor Armate”, în 

concordanţă cu atribuţiile sale, denumire 

ce va fi păstrată până în anul 1989.

La 1 august 1990, se înfiinţează 

Departamentul Asigurării Logistice iar 

Comandamentul Serviciilor Armatei se 

transformă în Inspectoratul General al 

Serviciilor; la 30 septembrie 1993 In-

spectoratul General al Serviciilor devine 

Comandamentul Logistic, fiind în subor-

dinea Ministerului Apărării Naţionale. La 

1 martie 1994, Comandamentul Logistic 

intră în componenţa Direcţiei Înzestrării 

Logistice a Armatei, iar în anul  2004, în 

contextul trannsformărilor necesare pen-

tru aderarea la N.A.T.O, Comandamen-

tul Logistic a devenit Comandamentul 

Logistic Întrunit.

Mihaela ZABOLODNI
Consilier expert Relaţii Publice 
Baza Logistică Navală

Mihaela ZABOLODNI
Consilier expert Relaţii Publice 
Baza Logistică Navală

Aniversările Aniversările 
         marinei         marinei

151 de ani de la înfiinţarea Intendenţei151 de ani de la înfiinţarea Intendenţei

Componenta indispensabilă a LogisticiiComponenta indispensabilă a Logisticii
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În fiecare an, la 26 februarie, adăugăm un an în şirul ex-

perienţei de peste un secol al Flotei. Pe 24 februarie în acest 

an, a avut loc la Comandamentul Flotei, un simpozion ce a 

marcat împlinirea a 116 ani de la înfiinţarea Diviziunii de Mare, 

prima dintre structurile ale cărei tradiţii le continuă astăzi Flo-

ta. Au fost prezentate teme privind trecutul, evoluţia, actuali-

tatea şi perspectivele celei mai însemnate dintre marile unităţi 

aflate în subordinea Statului Major al Forţelor Navale. 

La final, comandantul Flotei, contraamiral de flotilă dr. 

Alexandru Mîrşu, a înmânat premii simbolice câştigătorilor 

competiţiilor sportive de şah şi fotbal de sală organizate cu 

ocazia aniversării Flotei. (I.B.)

Divizia de MareDivizia de Mare  

Până în prezent intendenţa a cunos-

cut numeroase transformări şi reorgani-

zări, devenind componentă de bază a 

logisticii militare, complet transformată 

şi interoperabilă cu structurile similare 

N.A.T.O. 

Activitatea principală pentru inten-

denţă a fost asigurarea cu hrană şi 

echipament. Totuşi, de-a lungul timpu-

lui, cei ce au lucrat sub semnul acestei 

arme au fost deopotrivă responsabili de 

tehnica de specialitate pentru desfăşu-

rarea procesului de hrănire şi echipare, 

de carburanţii şi lubrifianţii necesari, de 

materialele de stat major, de imprimate, 

furnituri de birou, precum şi de alte ma-

teriale necesare la pace, precum şi de 

achiziţiile necesare la război sau în situ-

aţiile de criză.

Sistemul de aprovizionare cu tehni-

că şi materiale de resortul intendenţei 

a cunoscut, cum era şi firesc, mutaţii 

considerabile, în prezent aflându-se în-

tr-o metamorfoză profundă şi o dinami-

că permanentă pentru găsirea soluţiilor 

optime necesare creşterii calităţii vieţii 

personalului armatei.

Conceptul de „intendenţă”, în sine, 

este un concept vital în sfera de activita-

te militară, înglobând mai multe domenii, 

respectiv proiectarea, testarea, întreţine-

rea şi repararea tehnicii, a echipamen-

telor specifice, asigurarea, distribuţia ali-

mentelor şi a articolelor de echipament.

Baza Logistică Navală reprezintă 

structura de execuţie a Statului Major 

al Forţelor Navale destinată sprijinului 

logistic, la nivel operativ şi tactic, al ac-

ţiunilor derulate de structurile militare 

arondate. Misiunea principală a logis-

ticii este de a asigura şi susţine nivelul 

de operativitate al forţei şi al sprijinului 

logistic necesar pe timp de pace, la cri-

ză şi la război. Baza Logistică Navală 

îndeplineşte şi misiuni specifice cum ar 

fi încheierea contractelor de achiziţii, de 

bunuri şi servicii, asigurarea materialelor, 

produselor şi serviciilor pentru derularea 

programelor de instrucţie şi pregătire 

pentru luptă a marilor unităţi şi unităţi din 

compunerea Forţelor Navale. 

De asemenea, repararea navelor şi a 

tehnicii de la bord, demagnetizarea na-

velor, pregătirea muniţiilor şi transportul 

acestora, păstrarea danelor de acostare 

şi a instalaţiilor portuare din porturile mi-

litare în stare operaţională, executarea 

în siguranţă şi în timp scurt  a acţiunilor 

de salvare-avarii, aprovizionarea cu teh-

nică şi materiale, remorcajul în porturi pe 

mare şi la fluviu, în condiţii hidrometeo-

rologice grele şi normale, ziua şi noaptea 

sunt alte misiuni specifice pe care logisti-

ca navală le are în responsabilitate.  

Cu ocazia Zilei INTENDENTEI MI-

LITARE, le dorim tuturor celor ce şi-au 

dedicat activitatea în slujba acestei mi-

nunate arme să-şi ducă mai departe 

tradiţia, sub denumirea de intendenţă 

sau logistică, împliniri profesionale şi „LA 

MULTI ANI!”.

116 ani116 ani
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Începutul de an a fost pentru Divizi-
onul 150 Rachete Navale unul de bun 
augur prin prisma aniversării a 20 de ani 
de la înfiinţare. Astfel,  sâmbătă, 14 ianu-
arie, au avut loc în portul militar Mangalia 
manifestări specifice marcării unui astfel 
de eveniment. La activităţile organizate 
într-un cadru festiv au fost prezenţi locţiito-
rul şefului Statului Major al Forţelor Nava-
le, contraamiral de flotilă Cristea Cucoşel, 
comandantul Flotei, contraamiral de flotilă 
dr. Alexandru Mîrşu, şeful instrucţiei şi doc-
trinei din Statul Major al Forţelor Navale, 
contraamiral de flotilă dr. Corneliu Bocai, 
comandanţi de unităţi, cadre militare în 
activitate şi rezervă precum şi numeroşi 
invitaţi. Contraamiralul de flotilă Cristea 
Cucoşel a dat citire mesajului ministru-
lui Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, cu 
ocazia acestei aniversări: „Vă felicit pentru 

2020 de ani de la înfiinţarea  de ani de la înfiinţarea 
Divizionului 150 Rachete NavaleDivizionului 150 Rachete Navale

realizările obţinute într-o perioadă relativ 
scurtă de activitate dar bogată în împliniri 
profesionale. Continuând tradiţiile Divi-
zionului Vedete Purtătoare de Rachete, 
unitatea dumneavoastră a avut ca nucleu 
valorile şi tradiţiile marinăreşti ale rachetiş-
tilor navali şi a obţinut de-a lungul timpului 
rezultate bune şi foarte bune atât în pro-
cesul de instruire cât şi în misiunile încre-
dinţate. Divizionul este compus astăzi din 
trei nave purtătoare de rachete «Zborul», 
«Pescăruşul» şi «Lăstunul», patru instalaţii 
mobile de lansare şi compania de apărare 
CBRN. În cei 20 de ani de activitate echi-
pajele navelor dumneavoastră au executat 
toate tipurile de misiuni, au executat trageri 
cu toate categoriile de armament şi au par-
curs peste 50.000 de mile marine. Aţi parti-
cipat de asemenea la peste 60 de aplicaţii 
şi exerciţii, majoritatea cu trageri de luptă 
printre care 21 cu participare internaţională 
şi la 19 aplicaţii cu lansări reale de rache-
te din care 6 lansări în comun cu nave şi 

instalaţii mobile de lansare. Fiţi mândrii că 
faceţi parte din  Divizionul 150 Rachete 
Navale şi vă îndemn să manifestaţi acelaşi  
profesionalism în toate activităţile pe care 
le veţi desfăşura“.

În continuarea activităţilor, un sobor 
de preoţi a oficiat un ceremonial religi-
os. Comandantul unităţii, comandorul 
Victor Gâdiuţă a mulţumit conducerii 
Forţelor Navale pentru sprijinul acor-
dat şi de asemenea a ţinut să conture-
ze aportul personalului care încadrează 
această unitate în îndeplinirea cu succes 
a misiunilor încredinţate. La finalul alo-
cuţiunii sale au fost acordate medalii şi 
diplome aniversare care aveau inscripţio-
nate cifra 20, numărul anilor sărbătoriţi de 
Divizionul 150 Rachete Navale. Manifes-
tarea s-a încheiat cu defilarea militarilor 
unităţii pe acordurile Muzicii Militare Repre-
zentative a Forţelor Navale. Le dorim cole-
gilor noştri, rachetiştii navali, la mulţi ani şi 
numai misiuni încheiate cu suces.

Text: cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Locţiitorul şefului SMFN, Cam. fl. Cristea Cucoşel primind placheta de onoare 

de la comandantul Divizionului 150 Rachete Navale, cdor. Victor Gâdiuţă. Încheierea festivităţilor cu defilarea militarilor.
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Sâmbătă, 28 ianuarie, la Centrul 
338 Mentenanţă Tehnică Navală s-au 
sărbătorit 30 de ani de la înfiinţarea 
acestei importante unităţi a Forţelor 
Navale. La momentul festiv au fost 
prezenţi comandantul Flotei, contraa-
miral de flotilă dr. Alexandru Mîrşu, co-
mandanţi de unităţi, cadre militare în 
rezervă, precum şi numeroşi invitaţi.

Pe parcursul activităţilor a fost 
citit mesajul şefului Statului Major al 
Forţelor Navale, viceamiral dr. Aurel 
Popa, prin care a fost reliefat rolul 
important al unităţii în îndeplinirea 
misiunilor Forţelor Navale. 

  „Ziua de 1 ianuarie 2012 mar-
chează împlinirea a 30 de ani de la în-
fiinţarea Bazei 338 Reparaţii Tehnică 
de Luptă Navală, instituţia precursoa-
re a Centrului 338 Mentenanţă Teh-
nică Navală de astăzi. Unitatea a ur-
mat un proces amplu de transformări, 
modernizări şi reorganizări ultima 
având loc în anul 2005 prin intrarea în 
subordinea Comandamentului Bazei 
Navale. Centrul 338 Mentenanţă Teh-
nică Navală în calitate de unitate de 
sprijin logistic are ca misiune principa-

lă execuţia oportună şi calitativă a re-

paraţiilor şi a lucrărilor de instalare şi 

Centrul 338 Mentenanţă Tehnică Navală Centrul 338 Mentenanţă Tehnică Navală 
a împlinit 30 de ania împlinit 30 de ani

Text şi foto: 

cpt. ing. Cosmin OCHEŞEL

punere în funcţiune a tehnicii de luptă 

şi echipamentelor militare de la bordul 

navelor precum şi a celor din dotarea 

unităţilor de uscat din structura For-

ţelor Navale.  De-a lungul anilor prin 

rezultatele obţinute Centrul 338 Men-

tenanţă Tehnică Navală a dobândit 

o valoroasă experienţă devenind un 

element cu rol distinct şi important în 

sistemul de sprijin al Forţelor Navale. 
Evocarea acestei frumoase aniversări 
constituie nu numai un prilej de mân-
drie şi satisfacţie profesională ci şi un 
imbold pentru continuarea îndeplinirii 
cu responsabilitate a tuturor sarcinilor 
şi misiunilor primite. La acest moment 
aniversar unitatea dumneavoastră 
se prezintă ca una dintre structurile 
logistice importante ale Forţelor Na-
vale, cu un corp de specialişti militari 
şi civili capabili să-şi îndeplinească 
misiunile specifice în mod oportun în 
concordanţă cu cerinţele actuale şi de 
perspectivă“.

Mesajul s-a încheiat cu felicitări 
adresate întregului personal care 
a lucrat în Centrul 338 Mentenanţă 
Tehnică Navală în cei 30 de ani de 
activitate. Comandantul unităţii, co-
mandorul Lucian Bulgaru a ţinut să 
mulţumească foştilor comandanţi ai 
Centrului pentru contibuţia fiecăruia 
în modernizarea acestei structuri mi-
litare. La finalul activităţilor s-au în-
mânat plachete aniversare cu ocazia 
acestui eveniment.

Ne alăturăm şi noi mesajelor de 
felicitare adresate Centrului 338 
Mentenanţă Tehnică Navală la acest 
moment aniversar, dorindu-le să 
îndeplinească cu succes misiunile 

primite.

Comandorul Lucian Bulgaru, comandantul unităţii 

adresându-se celor prezenţi la festivitate.

Cam. fl. dr. Alexandru Mîrşu, comandantul Flotei dând citire 

mesajului şefului SMFN cu ocazia sărbătoririi unităţii.
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PresaPresa
noastrănoastră

Intrată discret în al treilea deceniu al exis-
tenţei sale, revista Marina Română a depăşit la 
finalul anului trecut borna celor 150 de apariţii. 
Şi dacă pentru un cotidian cifra ar putea fi una 
normală, pentru o revistă, mai ales pentru una 
departamentală, aceasta reprezintă destul de 
mult, o pagină de istorie poate. O istorie a Mari-
nei Militare pe care o găsim ilustrată în paginile 
revistei în cele peste 150 de apariţii. 

Şi dacă, răsfoind revista putem naviga ală-
turi de marina militară în anii de după eveni-
mentele de la 1989, cu siguranţă se vor găsi 
unii cititori mai mult sau mai puţin avizaţi care 
vor fi dorit să descopere şi altceva în paginile 
acestei publicaţii. Poate că privind fiecare nu-
măr de revistă în parte, sumarul ar fi putut su-
feri modificări uneori pentru a face loc unui su-
biect mai interesant  pentru unul sau altul dintre 
cititori la un moment dat. La fel ca şi actuala, 
nicio echipă redacţională n-a acţionat perfect, 
dar, ghidaţi de dragostea pentru marină şi de 
pasiunea pentru informaţia oferită în mod co-
rect, fiecare echipă redacţională, în condiţiile 
nu întotdeauna prietenoase, a acţionat în spi-
ritul promovării imaginii Forţelor Navale, a păs-
trării tradiţiilor marinăreşti. 

La aproape un an de la evenimentele din 
1989, o echipă de entuziaşti jurnalişti marinari, 
animaţi de tradiţia unei consistente prese ma-
rinăreşti scrise, a anticipat nevoia de transpa-
renţă a Marinei Militare şi a pus bazele revistei 
Marina Română. „«Marina Română» îşi propu-

ne să releve, prin mijloace profesionale adec-

vate, vocaţia de navigator a poporului nostru, 

puternicul sentiment al mării nutrit de cel mai 

vechi dintre popoarele riverane Dunării şi Mării 

Negre.” Acesta a fost crezul colectivului redac-
ţional al revistei, exprimat în editorialul numă-
rului 1 din 1990, intitulat „Sub semnul generos 
al tradiţiilor marinăreşti”. Şi dacă privim măcar 
distanţi - dacă nu animaţi de pasiunea pentru 
marină, la cei peste 20 ani de viaţă ai revistei 
- recunoaştem că a reuşit să-şi îndeplinească 
menirea.

În paginile revistei, aţi putut citi despre 
transformarea unităţilor din marină, neliniştile 
şi, după caz, dezamăgirile marinarilor la înfiin-
ţarea, desfiinţarea sau redislocarea unităţilor în 
care-şi desfăşurau activitatea, exigenţele, soli-
citările şi performanţele pregătirii şi îndeplinirii 
misiunilor interne sau internaţionale încredin-
ţate, intrarea în serviciu a unor nave şi a eli-
copterelor navale, procesul de transformare a 
Forţelor Navale pentru integrarea în NATO şi 
UE, dar şi noile misiuni pe care Forţele Navale 
le au de executat odată cu aderarea la Alianţa 
Nord-Atlantică. 

Încă de la primul număr, revista Marina Ro-

mână şi-a făcut o datorie de onoare din evoca-
rea faptelor glorioase ale marinarilor ţării, pre-

zentând atât documente de arhivă deosebit de 

valoroase, cât şi portrete ale unor personalităţi 

proeminente ale Marinei Române. 

Fără să publice cancan-uri sau să trans-

forme informaţii neverificate la rang de artico-

le de presă, revista Marina Română a dorit să 

fie întotdeauna alături de cititorii săi şi de „ero-

ii” pe care îi regăsiţi în paginile sale. Pentru o 

mai bună relaţionare între dumneavoastră, 

cititorii revistei Marina Română şi noi, Grupul 

Mass-Media al Forţelor Navale, vă readucem 

în atenţie faptul că aşteptăm pe adresa redac-

ţiei, str. Ştefăniţă Vodă, nr.4, Constanţa, sau 

pe adresele de e-mail, prezentate în caseta 

tehnică, articole însoţite de fotografii pentru a 

fi publicate în paginile revistei, fotografii pentru 

rubrica „Ochiul Flotei”, în format electronic (.jpg 

300 dpi), sugestii despre conţinutul emisiunilor 

radio şi TV Scutul Dobrogei, despre rubricile re-

vistei, astfel încât produsele realizate de Grupul 

Mass-Media al Forţelor Navale să corespundă 

cât mai bine nevoilor de informare a persona-

lului Forţelor Navale Române. Fotografiile tre-

buie să fie însoţite de informaţii complete care 

să cuprindă numele tuturor celor identificabili, 

informaţii despre subiectul acţiunii, data şi locul 

unde a fost făcută fotografia, precum şi numele 

şi prenumele, unitatea, celui care a realizat-o. 

În editorialul primului număr al revistei Marina 

Română, apărut în decembrie 1990, colectivul re-

dacţional, le adresa cititorilor invitaţia şi îndemnul 

să fie alături de marină, militară sau comercială, 

de marina care intră în vieţile noastre şi prin in-

termediul revistei Marina Română. Conştienţi de 

faptul că fiecare din cei care fac parte din marea 

familie a Forţelor Navale contribuie prin activitatea 

şi prestanţa lor la efortul de promovare a imaginii 

Forţelor Navale, noi, personalul Grupului Mass-

Media al Forţelor Navale de acum, vă (re)lansăm 

dumneavoastră, celor legaţi profesional de ma-

rină, 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, îndem-

nul de a sprijini Grupul Mass-Media al Forţelor 

Navale, Marina Română, şi eforturile pe care le 

face pentru promovarea imaginii Forţelor Navale 

Române.

Depăşind borna celor 150 de apariţii, revista 

Marina Română va continua să vorbească cu şi 

despre marinari, să vă prezinte aspecte din ac-

tivitatea Forţelor Navale, luând acum „cap com-

pas 200”.

Pentru că – de ce nu - Marina Română sun-

tem, de fapt, noi toţi, cei pentru care Dunărea 

şi Marea cea mare, au reprezentat şi reprezintă 

încă idealuri, profesie, viaţă şi sacrificii, deopo-

trivă. Adică Totul. (M.E.)

Marina RomânăMarina Română  
a depăşit borna „150”a depăşit borna „150”
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Ne-am despărţim la sfârşitul lunii 

februarie, cu profundă întristare, de 

un OM deosebit, de un MARE carac-

ter – de cel care a fost contraamiralul 

PETRE George. 

Capacitatea intelectuală deosebită, 

competenţa sa profesională, omenia, 

spiritul de dăruire, TOATE l-au făcut 

APRECIAT şi STIMAT atât de subor-

donaţi cât şi de superiori sau colabora-

tori.

După terminarea Şcolii Militare Su-

perioare în anul 1958, a parcurs succe-

siv treptele carierei militare, de la gradul 

de locotenent la cel de contraamiral, 

grad pe care îl obţine în august 1984 şi 

cu care a trecut în rezervă în 1995. 

Ca tânăr ofiţer, a activat la bordul 

unor nave reprezentative ale Marinei 

militare – distrugătorul Regele Ferdi-

nand, vânătorul de submarine 62 – fiind 

promovat succesiv, în structuri de co-

mandament şi centrale (Comandamen-

tul Marinei Militare, Ministerul Forţelor 

Armate) şi ulterior, datorită activităţii 

orientate spre educaţie şi cercetare, a 

In memoriamIn memoriam

ocupat funcţii de conducere în institu-

ţii militare de cercetare ştiinţifică şi de 

învăţământ, culminând cu funcţia de 

comandant al Liceului Militar de Marină 

„Alexandru Ioan Cuza”.

Pasiunea pentru istorie l-a condus 

către o bogată activitate publicistică şi 

ştiinţifică în domeniu, fiind coautor şi 
autor a numeroase studii şi articole de 
doctrină şi teorie militară, de istorie a 
Marinei Române.

În calitate de redactor-şef al revistei 
Marea Noastră, a fost preocupat per-
manent de promovarea imaginii mari-
nei, a realizărilor acesteia, a spiritului şi 
tradiţiilor marinăreşti. 

Prin trecerea sa în nefiinţă, Liga Na-
vală Română – Filiala Constanţa şi-a 
pierdut vicepreşedintele, un om dina-
mic şi sufletist, animator şi organizator 
al activităţilor acesteia.

Contraamiralul Petre George a fost 
şi rămâne modelul unui CAMARAD, 
calm, cu stăpânire de sine şi discer-
nământ, un adevărat marinar pe care-l 
vom avea în suflet mult timp de acum 
înainte!  

A iubit şi a slujit Marina Militară cu 
cinste şi onoare, toate dintr-o sinceră şi 
profundă dragoste pentru aceasta. 

Noi, reprezentanţii Forţelor Navale, 
vă vom păstra o veşnică amintire. Dum-
nezeu să vă odihnească în pace! 

Adio, domnule Contraamiral!

În urmă cu trei decenii, contraamiralul 

Horia Macellariu scria undeva: „Se duc, 

în linie de şir, marinarii noştri, trecând, 

încet, incet, linia orizontului”.

În prima zi a lui făurar, a fost 

lăsat în mormânt, la Cimitirul „Tudor 

Vladimirescu” din Bucureşti , comandorul 

în retragere Romeo Hagiac. A fost 

însoţit de familie, de camarazii marinari-

veterani, de cadre active din Statul 

Major al Forţelor Navale, care au făcut 

de gardă la catafalc. Personalitatea 

celui care ne-a încântat mulţi ani cu 

bunătatea şi gentileţea sa, au fost 

evocate de către domnul comandor ing. 

Vasile Gheor ghieş. De asemenea, prin 

grija conducerii S.M.F.N. a fost depusă 

şi o coroană de flori. Redăm din cuvântul 

domnului comandor Gheorghieş:

„S-a născut în comuna Scânteia, 

judeţul Vaslui, la 15 octombrie 1922. 

Între anii 1929-1933, a urmat cursurile 

Şcolii de băieţi – Fundaţia Poenărescu, 

aici în Bucureşti, fiind dorinţa mamei 

sale să fie elev al unei şcoli de elită. 

Următorii opt ani i-a petrecut într-un 

„Liceu militar de elită, cu profesori de 

Comandor (rtg) Romeo Hagiac

Contraamiral (r) George Petre

excepţie, cu ofiţeri de calitate. Regim 

militar sever. «Am primit o educaţie 

aleasă» – îşi amintea, peste decenii, 

domnul comandor Romeo Hagiac. A 

fost elev al Liceului Militar „General 

de divizie G.V.Macarovici” din Iaşi. În 

luna mai 1941, a susţinut examenul 

de bacalaureat, cu puţin timp înainte 

de a intra România în cea de-a doua 

conflagraţie mondială.

Cu Marina Militară a făcut cunoştinţă 

în vara anului 1939, când a urmat la 

Şcoala Navală un „curs de iniţiere 

marinărească”. Atunci s-a hotărât să 

devină ofiţer de marină. Prin urmare, 

în iulie 1941, s-a prezentat la examenul 

de admitere şi dintre cei aproape o sută 

de candidaţi, s-a numărat printre cei 22 

reuşiţi. După doi ani de studii la NMS 

Şcoala Navală „Mircea cel Bătrân”, a 

susţinut examenul de absolvire şi a fost 

avansat aspirant punte, făcând parte 

din Promoţia „Mihai Viteazul”.

După război, a urmat Şcoala Specială 

de Aplicaţii ofiţeri de marină, în anul 

1946, la Turnu-Măgurele. În acelaşi an 

a obţinut brevetul de ofiţer maritim clasa 

a III-a. În paralel, din anul 1944 a urmat 

cursuri fără frecvenţă la Academia de 

Înalte Studii Comerciale şi Industriale. 

Si tot la fără frecvenţă a urmat în cadrul 

Institutului Politehnic din Bucureşti, 

Facultatea de electrotehnică, obţinând 

în ianuarie 1962, diploma de inginer.
În anii ’70 a urmat mai multe cursuri 

de specializare în ţară şi în Franţa.
Revenind la activitatea sa în 

cadrul Marinei, în calitate de cadet, în 
vara anului 1942, a fost ambarcat pe 
distrugătorul Regina Maria şi apoi pe 
puitorul de mine „Amiral Murgescu”, cu 
care în lunile august-septembrie a făcut 
primele misiuni de luptă: convoierea 
navelor de transport între Constanţa – 
Gurile Dunării –Constanţa.

Ca ofiţer, cu gradul de aspirant, 
a fost ambarcat din iulie 1943 până-n 
iulie 1944, pe distrugătorul Regina 

Maria, îndeplinind funcţiile de ajutor 
ofiţer cu navigaţia, transmisiuni şi cifru, 
participând la 61 de misiuni de război, pe 
rutele Constanţa, Sevastopol, Crimeea 
şi Bosfor, şi la dramatica evacuare 
a Crimeei, „Operaţiunea 60000”, din 
aprilie - mai 1944.

În lunile iulie-august 1944, a coman-
dat remorcherul dragor mine magnetice 
Basarabia, cu care a efectuat 20 de 
misiuni de dragaj între Capul Midia şi 
Constanţa. În ziua de 25 august 1944, 
remorcherul a fost scufundat inutil 
de către aviaţia sovietică. În ziua de 
26 august i s-a încredinţat comanda 

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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unui alt remorcher, Ovidiu, cu care a 
îndeplinit cinci misiuni de depistare a 
submarinelor inamice. La 5 septembrie 
a trăit alături de întreaga Flotă Maritimă 
a României, drama debarcarii şi preluării 
de către noul aliat al navelor.

După perioada de concentrare la 
Paris, în noiembrie 1944 s-a întors la 
malul mării, de data aceasta la Mangalia, 
la bateria „Aurora”, unde va funcţiona 
până-n octombrie 1945, când a fost 
mutat la fluviu. Aici i s-a dat comanda 
vedetei de siguranţă nr. 2 NMS Cpt.

Lascăr Bogdan. Aşa cum am amintit 
mai sus, în februarie 1946 a fost trimis 
să urmeze cursurile Şcolii de Aplicaţie, 
dislocată la Turnu Măgurele.

În august 1946, a fost trecut în cadrul 
disponibil al armatei, în mod samavolnic, 
aşa cum au fost îndepărtaţi numeroşi 
ofiţeri valoroşi ai României. La 9 august 
1947, ofiţerul a fost obligat să renunţe la 
marină. Trecerea în viaţa civilă l-a întors 
în oraşul copilăriei, Bucureşti, unde 
a desfăşurat o laborioasă şi diversă 

activitate.

Pentru meritele deosebite, a fost 

decorat în timpul participării la cel de-

al Doilea Război Mondial, cu ordinele: 

„Coroana României” cu spade în gradul 

de cavaler, cu panglica de Virtute Militară, 

„Steaua României”, cu spade, în gradul 

de cavaler, cu panglica de Virtute Militară 

şi frunza de stejar, Medalia „Crucea 
Comemorativă”, cu baretele „Marea 
Neagră” şi „Crimeea” şi cu „Emblema 
de Onoare a şefului Statului Major al 
Forţelor Navale”, 2008.

Comandorul în retragere Romeo 
Hagiac a donat numeroase obiecte şi 
manuscrise Muzeului Marinei Române, 
Muzeului Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, Muzeului Naţional de Artă 
al României ş.a. A desfăşurat o vie 
activitate pentru cunoaşterea tradiţiilor 
Marinei Române – militare şi comerciale 
–, atât prin scris, cât şi prin conferinţele 
ţinute în faţa studenţilor Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”. A colaborat 
la revistele „Marea Noastră”, „Marina 
Română”, „Magazin istoric”, „Revista de 
istorie”, „Revista de Istorie Militară”.

Este modelul unui camarad marinar 
pe care-l vom simţi alături mult timp de 
acum înainte! A iubit şi a slujit Marina 
Militară cu cinste, eroism, onoare şi toate 
dintr-o sinceră dragoste pentru ea.

Fie-i ţărâna uşoara şi amintirea 
veşnică!

Să se odihnească în pace!

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

În seara zilei de duminică, 5 febru-

arie, s-a stins din viaţă comandorul 

Alexandru Cioroiu, în comuna natală, 

Valu-lui-Traian. 

Adeseori, ne întoarcem la rădăcini, în 

locurile dragi, acolo unde am fost odată 

cu toţi ai noştri, chiar şi în momentele 

triste, când, ca odinioară la pieptul 

mamei, căutam alinare, mângâiere. Aşa 

a facut şi el, când boala necruţătoare i-a 

doborât fiinţa ce devenise fragilă. Din 

casa părintească, mama, Mărioara, şi 

tata, Ion, plecaseră, dar amintirile trăiau. 

Ele sunt vii şi în memoria consătenilor lui. 

Învăţătoarea sa, Ecaterina Georgescu, 

l-a dat exemplu multor generaţii de elevi 

ai Şcolii Generale nr.1 din localitate. Şi la 

Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, 

a fost printre primii, aşa s-a facut că în 

anul 1963, pe când trecea în clasa a 

X-a, a fost ales şi trimis la Liceul Militar 

„Dimitrie Cantemir” din Breaza. A fost 

primul elev al unui liceu militar din satul 

lui. Tot primul a fost cel pe care l-au văzut 

consătenii în uniforma Şcolii Superioare 

de Marină, iar din 1968/decembrie, în 

cea de ofiţer al Marinei Militare.

În primele luni după absolvire, 

a comandat un pluton de elevi. Dar 

chemarea lui era marea cu vapoarele 

A trecut în nefiinţă un rachetist

sale. Amintirile din marşul de instrucţie cu 

nava-şcoala Mircea, din portul Constanta 

până-n ceţoasa Anglie, la Portsmouth, 

erau încă vii şi-l îndemnau să urce pe 

puntea unei nave. A părăsit Constanţa 

şi a mers acolo unde se aflau mai toate 

navele militare maritime ale României, în 

portul Mangalia. A fost numit comandant 

de unitate de luptă 2, artilerie şi rachete, 

la bordul unei nave moderne, o vedetă 

purtătoare de rachete. A fost dragoste la 

prima vedere, le-a ramas fidel VPR-urilor, 

urcând treaptă cu treaptă, la comandă. 

Mai întâi a fost ofiţer secund, iar după 

absolvirea, la Bucureşti, a Academiei 

Militare, Facultatea de Comandă şi Stat 

Major, a primit comanda navei. În cadrul 

Divizionului 133 Vedete Purtătoare 

de Rachete, a fost avansat în funcţie, 

şef de stat major. Pe timpul eveni-

mentelor din decembrie 1989, a condus 

Divizionul 133 VPR, având gradul de 

căpitan de rangul I. 

În anul 1994, a trecut la Brigadă, 

şef de stat-major. În anul 1999 s-a 

înfiinţat Flotila 1 Maritimă şi comandorul 

Alexandru Cioroiu a fost numit locţiitor 

al comandantului şi şef de stat-major. 

În anul următor, Flotila s-a desfiinţat, iar 

ofiţerul a fost trecut în rezervă. 

Dragostea pentru marină a rămas 

în sufletul său. Mai mult, a înflorit şi 

în sufletul fiului său cel mic, Costinel, 

care în anul 1998 a absolvit Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”, ca şef de 

promoţie la specialitatea artilerie şi 

rachete. Aşchia nu sare departe de 

copac. Fiul cel mare, Iliuţă, este inginer 

constructor”.

Dar copacul, măcinat de boală, 

a căzut şi a fost condus în ziua de 

7 februarie, pe o viforniţă cumplită, cu 

mare de gradul 12, la cimitirul din sat, 

de către familie, de vedetiştii lui veniţi 

de la Mangalia şi Constanţa, ofiţeri şi 

amirali, aflaţi în rezervă ori în activitate 

şi de consăteni.

În ziua de 22 mai ar fi împlinit 

65 de ani. Dumnezeu să-l odihnească 

în pace!

Comandorul Alexandru Cioroiu 
(1947 – 2012)
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VeteraniiVeteranii
  marinei  marinei

Momentele în care ne putem încă 

sărbători veteranii, mai ales nonage-

nari, sunt relativ puţine şi tot mai rare 

pe măsura trecerii timpului. De aceea, 

atunci când se întâmplă, ne grăbim să o 

semnalăm, chiar dacă efemer, şi în pa-

ginile revistei noastre. Pe 10 februarie 

Liga Maiştrilor Militari de Marină l-a săr-

bătorit la sediul din incinta Şcolii Militare 

de Maiştri Militari de Marină „Amiral Ion 

Murgescu” din Constanţa pe comando-

rul (r) Nicolae Bozenovici la împlinirea a 

90 de ani. În prezenţa sărbătoritului, a 

fiicei sale Dana, venită tocmai din Ger-

mania, a comandantului şcolii, coman-

dorul Marian Bardan, a contraamiralului 

(r) Petre Zamfir, vicepreşedintele Aso-

ciaţiei Naţionale a Veteranilor de Răz-

boi Constanţa, coleg şi prieten apropiat 

de mai bine de şapte decenii (şi care, 

la rândul său, urmează să împlinească 

90 de ani în 2013), a contraamiralului 

de flotilă Niculae Ştefan, reprezentan-

tul promoţiei 1957 a Şcolii de Ofiţeri de 

Marină şi bineînţeles a  membrilor Ligii 

şi numeroşilor invitaţi, sărbătorirea a 

fost marcată de emoţii, amintiri şi evo-

cări, mesaje şi urări.

Cunoscut şi apreciat în lumea ma-

rinarilor, fie ei din marina militară sau 

civilă, actualul comandor (r) Nicolae 

Bozenovici este veteran de război (am-

barcat stagiar pe distrugătorul Ferdi-

nand, timonier pe submarinul Delfinul, 

şi apoi pe distrugătorul Mărăşti şi sub-

marinul Marsuinul) unul din cei şase su-

pravieţuitori ai echipajelor submarinelor 

româneşti care au luptat în ultima con-

flagraţie mondială, a fost ulterior ofiţer 

în Marina Militară (timp de zece ani şi 

trecut în rezervă pe bază de „dosar”) şi 

apoi o lungă perioadă comandant de 

lungă cursă în marina comercială, in-

clusiv comandant pe petrolierul Biruinţa 

unde l-a avut secund pe actualul preşe-

dinte al ţării, Traian Băsescu.

A fost sărbătorit de Liga Maiştrilor 

Militari de Marină, o iniţiativă lăudabilă 

care confirmă spiritul de corp, deoare-

ce este membru de onoare al acestei 

asociaţii socio-profesionale încă de la 

înfiinţare, după cum a fost şi submaes-

tru clasa a II-a, absolvent al Şcolii de 

Comandorul (r) Nicolae Bozenovici 
sărbătorit de maiştrii militari de marină 
la împlinirea vârstei de 90 de ani
Text: Bogdan DINU
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Submaeştri de Marină din anul 1942, în 

urmă cu 70 de ani. „De la primul suflet 

de siflee – semnalul marcând începe-

rea formării echipajului Ligii Maiştrilor 

Militari de Marină – domnul comandor 

Nicolae Bozenovici nu a pregetat să 

se prezinte la bordul metaforicei nave 

care, pusă pe chilă dreaptă în cea de a 

16-a zi a lui octombrie 1990 urma să-şi 

înceapă voiajul pe agitata mare a vieţii 

apelând, în primul rând la experienţa 

de viaţă a acelor oameni, mai mult sau 

mai puţin aplecaţi de greutatea anilor. 

Pe domnul Bozenovici îl aducea alături 

de ceilalţi marinari din echipajul nou for-

matei asociaţii socio-profesionale, res-

pectul pe care tot timpul l-a avut faţă de 

profesia de maistru militar marinar, pro-

fesie de debut a Domniei Sale în înde-

lungata carieră profesională ... Vă spun 

cu bucurie dar şi cu deplină convingere, 

că din rândul acelora care apreciază 

calităţile umane ale domnului Nicolae 

Bozenovici facem parte şi noi, cei aflaţi 

la timona metaforicei nave, pe al cărei 

bordaj stă scris Liga Maiştrilor Militari de 

Marină. Confirm aceste spuse, prin a vă 

cere permisiunea ca în numele membri-

lor ligii să vă îmbrăţişez, domnule Bo-

zenovici, aşa cum aş face-o oricând cu 

dragul meu bunic, urându-vă, totodată, 

ani mulţi de viaţă, ani feriţi, atât cât va fi 

posibil, de suferinţe şi necazuri. La mul-

ţi ani, om bun şi drag tuturor. La mulţi 

ani cu sănătate!” a precizat în cadrul 

întâlnirii maistrul militar principal (r) Ion 

Banu citind mesajul Consiliului Director 

înainte de conferirea plachetei Ligii. Îm-

povărat de ani dar cu spiritul tot tânăr 

comandorul (r) Nicolae Bozenovici, vizi-

bil emoţionat, a mulţumit tuturor: „Este o 

felicitare de suflet. Vă mulţumesc şi sunt 

fericit că am ocazia, alături de dumnea-

voastră,  să mă bucur de aniversarea 

celor 90 de ani de viaţă. Sunt mulţumit 

că în viaţă am muncit, am suferit, şi am 

reuşit să împărtăşesc din cunoştinţele 

mele celorlalţi care, iată, acum mă săr-

bătoresc. Să trăiţi!”.   

Evenimentul, cu o încărcătură sim-

bolică şi afectivă deosebită se înscrie în 

preocupările constante ale Ligii Maiştri-

lor Militari de Marină de cinstire a ve-

teranilor şi colegilor mai vîrstinici şi cu 

atât mai mult în cazul carierei cu totul 

particulare în slujba Marinei a coman-

dorului (r) Nicolae Bozenovici.

Instantaneu de la aniversare. În fundal, de la dreapta la stânga: Mmp (r) Ion Banu, preşedintele LMMM, 

comandorul (r) Nicolae Bozenovici, Dana, fiica domniei sale.

Comandorul (r) Nicolae Bozenovici, la 90 de ani.
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Orizontal: 1) Care permit deplasarea pe apă. 2) Un pes-
car cu plasa – Ies dimineaţa de pe suprafaţa apei Dunării. 3) 
Casa din Enisala! – Porc mistreţ, prezent în pădurea de pe malul 
Dunării – Vine de la Niculae. 4) Râu în Rusia, afluent al Volgăi 
(regiunea Kalinin) – Livadă de nuci. 5) Iute, ca un dragor – Artera 
mare a inimii omului (pl.). 6) Cereală ce se cultivă în Balta Brăilei 
şi nu numai – Caz marginal! – În cerc, la vergă! 7) „Albastru”, în 
toponimia engleză – Icul din ... defileu! 8) Localitate în Albania 
(Vlore) – Vine de dinapoi (fem.). 9) I s-a scos apa – Dormitor la 
Iaşi. 10) A cepui puntea – Pârâu în judeţul Bacău, afluent al Sire-
tului. 11) Tresălta la început! – Aplecate pe malul Dunării.

Vertical: 1) Şef de echipaj al unei nave - Jurilovka. 2) Meşter 
la CAZANE – „Castel”, „cetate”, aşezare, târg, în toponimia arabă. 
3) În mijlocul şuviţei! – Construcţii hidrotehnice folosind la trans-
portul apei de la punctul de captare până la cel de întrebuinţare. 
4) Pseudonim al lui Ion Vinea, scriitor şi ziarist român (1895-1954) 
– Aroma din briză! – Vas de lemn, cu care se scoate apa din bar-
că. 5) Fâşie de teren mai ridicată de-a lungul ţărmurilor unui râu 
– Ţep!. 6) Defileu în dreapta! – Atracţie la spectacol – Pluţaşul din 
urmă! 7) Ambarcaţii folosite de pescari pe Dunăre. 8) Cuib! – În 
neon! – Strat ce apără vasele. 9) Altă ambarcaţie cu pupa şi prova 
înclinate puţin şi cu fundul plat, utilizată pe ape liniştite – Iureşul 
ştiucii asupra altui peşte. 10) Cureluşă din viraj! – Înşelări la jocul 
de cărţi. 11) Zâne din miturile româneşti de 3 sau 7, rele, ce atrag 
prin dans şi cântec, numite şi VÂNTOASE – A acoperi vasele cu 
un strat lucitor de protecţie.

Dicţionar: TMA, BLUE, KUC, IARU, KESR, IEV.
                    Ion BRINDEA
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Croazieră pe DunăreCroazieră pe Dunăre

Rezolvarea careului din numărul trecut, NAVE (2):
Orizontal: 1) MINERALIERE. 2) ORE - ELICE - T. 3) NA - AMARA - BN. 4) I - CROM - RORO. 5) TD - TRAS - LI. 6) ORTAC - 

TU - CP. 7) RAR - HIENA - A. 8) GALERA - CIN. 9) COTOR - MACAZ. 10) ARAT - VEDETA. 11) G - TOPOR - SAR.
Vertical: 1) MONITOR - CAG. 2) IRA - DRAGOR. 3) NE - C - TRATAT. 4) E - ARTA - LOTO. 5) REMORCHER - P. 6) ALAMA - 

IR - VO. 7) LIR -STEAMER. 8) ICAR - UN - AD. 9) EE - OL - ACCES. 10) R - BRIC - IATA. 11) ETNO - PANZAR.

AzimutAzimut
   cultural   cultural

Natura în miscare, imagine pictată
Ea pasul pe nisip îl poartă, se-apropie de mal,
Tresare marea toată, s-a înseninat  deodată
Gîndurile-i toate se spulberă de val.

O cheamă marea, se vrea învolburată,
Vibrează sentimentul în adâncuri ancorat,
Se-adună în talazuri de iubire înecată,
Abisuri de tăcere în ea a adunat.

Marea suspina, corăbii pe valuri termurau,
Vânturi depărtate, la ţărm raze de lumină,
Spre zările pierdute, nori de lacrimi  se formau,
Toate sperau alături să o ţină.

Şi noaptea se opri în loc, 
Pe temerari îi întorcea spre ţărm din largul zării,
Fecioara îşi privea trecutul,
În aşteptarea sa, păşind la malul mării.

Orizonturi frânte de vise de amor, 
Se răscolesc nisipuri în marele abis,
Păsări în zbor, oprite-n drumul lor,
Catarge întrerupte, apar în al ei vis.

Priveliştea-i tăcută, simţuri îngheţate,
În plânsul ei lăuntric iubire a-necat,
Dar chipu-i luminează dorinţe adunate
În lunga aşteptare a iubitului visat.

Înălţătoare stare la zi de sărbătoare,
Ne creşte sentimentul, ne-ndeamnă să visăm,
În pas de defilare, de la mic la mare,
A neamului trecut, în cor să îl cântăm.

La malul mării

Patriotismul
Tresare ritmul dragostei de ţară, 
Drapelul se înalţă din umbra vremii lui,
Istoria din scrieri vechi coboară
Să facă loc în suflet, patriotismului.

Simboluri de credinţă purtăm în fiecare.
Le cultivăm prin fapte, vorbe şi prin cânt.
Transmitem mai departe a dragostei valoare

De ţară, de popor şi de pământ.

De grele timpuri, de amintiri e plină istoria  română,
Se bucură copiii de pacea ce-o trăim
Şi aşteptăm să vină o vreme şi mai bună
În prag de sărbătoare, cu toţii ne-o dorim.

Ne închinăm prin scrieri, cuvinte aşezate,
Împărtăşim prin cântec credinţa neamului,
Gânduri de iubire în suflet adunate,
Pe toate le datorăm, patriotismului.

Locotenent-comandor Lucian SCIPANOV 
Grupul de Nave Sprijin Tulcea



  25 ianuarie 2012, Marea Neagră, 
crucişătorul USS Vella Gulf. 

Instantaneu din timpul exerciţiilor desfăşurate 
în comun de fregata Regina Maria 

şi crucişătorul USS Vella Gulf. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU) 

  25 ianuarie 2012, Marea Neagră. 
Ambarcarea echipei Grupului Naval al Forţei 
pentru Operaţii Speciale, GNFOS, în elicopterul 
Puma Naval pentru desfăşurarea exerciţiilor la fregata 
Regina Maria şi crucişătorul USS Vella Gulf. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU) 

  23 februarie 2012, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 
Viceamiralul dr. Aurel Popa, şeful SMFN, 
felicitându-l pe căpitanul Cosmin Ocheşel, 
secretarul de redacţie al Grupului Mass-Media 
al Forţelor Navale, pentru locul I obţinut la secţiunea 
„Presă, Film şi Literatură”, a Concursului „Omul anului 2011“. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU) 

Ochiul Flotei
 15 februarie 2012, mila 20 pe Canalul 

Sulina, în apropiere de Gorgova. 
RMSIS Grozavul a spart gheaţa pe canal 

timp de două săptămâni. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)

   25 ianuarie 2012, Marea Neagră. 
Comandantul fregatei Regina Maria, 

comandorul Valentin Iacoblev urmărind 
apropierea crucişătorului USS Vella Gulf 

pentru desfăşurarea exerciţiilor în comun. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 14 februarie 2012, 
Delta Dunării, Sf. Gheorghe. 
Farul subordonat Direcţiei Hidrografice Maritime 
fotografiat în amurg de pe unul din canalele interioare. 

(Foto: Cristian VLĂSCEANU)
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