


4 august 1969, Mangalia, Ziua Marinei Române.
Replica primei nave coal Mircea, în avanportul Mangalia, la Ziua Marinei Române. 
În plan secund nava coal Mircea.

Ziua Marinei 
Române, Tulcea.
Defilarea navelor 
la Ziua Marinei 
Române.

Ochiul Flotei

15 august 1990, Mangalia, 
Ziua Marinei Române.
Echipajele navelor în forma ie de front 
la manifest rile organizate 
de Ziua Marinei Române.

3 august 1975, Mangalia, 
Ziua Marinei Române.

Nave alegorice de Ziua Marinei Române

1980, Constan a,
Ziua Marinei Române.

Instantaneu din timpul activit ilor
organizate de Ziua Marinei Române.
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Viceamiral dr. Aurel POPA,
eful Statului Major

al For elor Navale

Pentru For ele Navale i, în 
general, pentru întreaga comunitate 
naval  româneasc , s rb torirea Zilei 
Marinei Române de anul acesta are 
o semnifica ie aparte. Acum 110 ani 
în Constan a, la 15 august 1902, la 
bordul cruci torului Elisabeta, printr-un 
Te-Deum, se serba oficial pentru prima 
oar  patronul spiritual al Marinei, 
Sfânta Fecioar  Maria. Al turi de 
ofi erii Diviziei de Mare, au fost prezen i
ministrul de R zboi, Dimitrie A. Sturdza, 
comandantul Diviziei active, generalul 
Vasiliu N sturel i al i câ iva ofi eri
superiori de la uscat. În dup  amiaza 
i seara acelei zile, cu concursul 

prim riei Constan a, au fost organizate 
un banchet i serbarea marin reasc
propriu-zis , dat  în folosul Palatului 
Invalizilor, la care a asistat mult
lume, venit  pentru aceast  ocazie din 
toat ara. Succesul manifest rilor s-a 
datorat în egal  m sur i publicit ii
deosebite create de Circulara nr. 6082 
din 6 august 1902, adresat  de Prim ria
Constan a primarilor comunelor urbane 
re edin e de jude : Cu ocazia serb rii
zilei de 15 august a.c. – Sfânta Maria 
-, patroana Marinei, vor avea loc în 
apele Constan ei i pe uscat ni te
serb ri demne de v zut precum regate, 
alerg ri, serate vene iene, mare bal 
pe ap , b rci alegorice, descoperirea 
Americii, naufragiul Meduzei, corabia 
Argonau ilor i altele.

De-a lungul timpului, marinarii 
militari au contribuit din plin la p strarea
profundei înc rc turi spirituale i
cre tine ti a Zilei Marinei Române, 
zi care, ca o încununare a acestei 
contribu ii, are consfin it de curând, prin 
lege, statutul de s rb toare na ional .
Iat  de ce, acum, la moment aniversar 
i comemorativ, se cuvine s  aducem 

un pios omagiu tuturor celor care i-au
dedicat via a m rii i care s-au jertfit 
pentru gloria pavilionului tricolor, mare 
parte dintre ei dormindu- i somnul de 
veci în adâncurile m rii pe care au 
slujit-o i au iubit-o. 

Prin calitatea i nivelul de instruire 
al purt torilor de ast zi ai tradi iilor
militare marin re ti, For ele Navale 
se eviden iaz  ca o structur  de 
for e echilibrat , în m sur  s - i
îndeplineasc  misiunile specifice, fapt 
demonstrat  atât pe timpul execut rii

misiunilor interna ionale, cât i în cadrul 
ini iativelor regionale i al exerci iilor
na ionale. Astfel, în prim vara anului 
2012, For ele Navale Române au fost 
prezente cu corveta Contraamiral
Eusta iu Sebastian în cadrul ultimei 
p r i a celei de-a XI-a activ ri a Grupului 
de Cooperare Naval  în Marea Neagr ,
BLACKSEAFOR, iar în luna august vor 
fi reprezentate de corveta Contraamiral
Horia Macellariu la prima parte a celei 
de-a 12-a activ ri a grup rii.

Seria misiunilor interna ionale va 
continua i în luna septembrie prin 
participarea unei fregate cu elicopterul 
din organic  ambarcat, sub comanda 
EUNAVFOR, la misiunea antipiraterie 
„ATALANTA” din Golful Aden, în 
cadrul Politicii Europene Comune de 
Securitate i Ap rare. Este o misiune 
complex , cu implica ii opera ionale i
de asigurare multiple, îns  sunt convins 
c  echipajul Fregatei 221 va raporta la 
întoarcere „Misiune îndeplinit ”.

A a cum era de a teptat, experien a
ob inut  pe parcursul preg tirii misiunilor 
interna ionale a contribuit la buna 
desf urare a exerci iilor na ionale,
acestea atingându- i obiectivele, toate 
misiunile fiind executate în volum 
complet i ob inându-se calificativul 
maxim.

Am încredere c  prin implicarea 
responsabil  a fiec rui om din For ele
Navale la locul s u de munc  vom putea 
s  r spundem i s  facem fa  tuturor 
cerin elor, pe m sura angajamentelor 
asumate în cadrul Alian ei Nord-
Atlantice, UE i în cadrul ini iativelor
regionale din Marea Neagr .

Iat   de ce, dragi marinari, v  adresez 
ast zi, la ceas aniversar, s  ave i parte 
numai de satisfac ii, iar eforturile s
v  fie încununate de succes, în nobila 
misiune de ap rare a fruntariilor de ape 
ale rii.

Cu prilejul ZILEI MARINEI ROMÂNE 
doresc s  transmit tuturor celor care, 
cu fapta i cu gândul, sunt al turi de 
Marina Român , familiilor acestora, 
mult  s n tate, bucurii i realiz ri în 
activitatea viitoare.

Protectoarea marinarilor români, 
Sfânta Fecioar  Maria, s  v  înso easc
i s  v  ocroteasc , oriunde ve i fi!

LA MUL I ANI I BUN CART 
ÎNAINTE!

Mesajul şefului Statului Major al Forţelor Navale 
cu prilejul sărbătoririi Zilei Forţelor Navale Române 
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InterviulInterviul
revisteirevistei

– Domnule ministru, pe 8 mai 
a i preluat conducerea Ministerului 
Ap r rii Na ionale. Care sunt prin-
cipalele „dificult i” pe care le-a i
identificat, care sunt obiectivele 
pe care le-a i stabilit pentru acest 
an i în ce m sur  bugetul alocat 
ministerului va permite îndeplinirea 
în totalitate a acestor obiective?

– La ora actual , Ministerul Ap r rii
Na ionale are de surmontat unele 
dificult i majore, în special legate 
de buget. Din aceast  perspectiv ,
reafirm faptul c  bugetul este 
puternic dezechilibrat, cheltuielile cu 
personalul cifrându-se la aproximativ 
85%, iar cele destinate oper rii i
mentenan ei trupelor la 10-11%. 
A adar, în ceea ce prive te înzestrarea 
i achizi iile dispunem de fonduri cu 

totul insuficiente. În acest context, 
activitatea Ministerului Ap r rii
Na ionale este puternic diminuat . Cu 
bruma de cheltuieli pentru operare i
mentenan  reu im s  ne men inem
angajamentele asumate în teatrul de 
opera ii din Afganistan, dar acest efort 
consum  jum tate din bugetul alocat 
instruirii trupelor i mentenan ei
echipamentelor. Demn de remarcat 
este faptul c  doar 4 procente din 
structura de for e sunt angajate în 
teatrele de opera ii, restul de 96 de 
procente din efectivele armatei trebuie 
s  se descurce cu cealalt  jum tate
din bugetul de operare i mentanan ,
adic  doar 5 la sut  din bugetul total 
al Ap r rii, iar acest lucru este absolut 
inacceptabil.

A  vrea totu i s  subliniez, în acest 
context, faptul c  participarea cu trupe 
în teatrele de opera ii, cu eforturile 
dramatice despre care vorbeam, a 
contribuit la cre terea substan ial
a competen elor opera ionale ale 
armatei noastre. Gândi i-v  c  80 la 
sut  dintre batalioanele noastre de 
manevr  au executat misiuni de lupt
în Irak i Afganistan, ceea ce înseamn
experien  valoroas  pentru lupt tori,

„Forţele Navale trăiesc emoţiile spaţiului 
operaţional numai prin câteva capacităţi”
Interviu cu domnul Corneliu Dobri oiu, ministrul ap r rii na ionale

maturitate pentru echipele de 
comand  ale batalioanelor i un spor 
semnificativ de competen e ac ionale
i organiza ionale pentru e aloanele

superioare care subordoneaz  aceste 
unit i c lite în lupt , în opera ii
conduse de NATO sau de tip coali ie.

Dup  cum cunoa te i, flota noastr
de MiG-uri 21 LanceR este la limita 
resursei de zbor, iar perspectivele în 
ceea ce prive te For ele Aeriene sunt, 
deocamdat , descurajante. Pân  acum 
ar fi trebuit s  existe o decizie pentru 
tipul de avion care urma s  înlocuiasc
MiG-ul 21 LanceR. Mai mult, am generat 
i percep ii negative din partea unor 

alia i prin faptul c  România a solicitat 
unui anumit partener o letter of request,
f r  a fi analizat bine capacitatea de 
finan are a proiectului propus. Lucrul 
cel mai jenant este c  acea scrisoare 
de r spuns era purt toare de valoare. 
Cu alte cuvinte, cei care ne-au oferit 
scrisoarea de r spuns au aruncat 
pe geam 300.000 de dolari. Ceea ce 
genereaz  percep ii nepl cute în ceea 
ce prive te capacitatea noastr , ca 
stat, de a adopta o decizie de nivel 
strategic. 

Celelalte provoc ri in de structura 
personalului, pentru c  avans rile
acestea f r  noim , ca urmare a 
procesului de politizare a armatei, 

au generat o stare de demotivare 
la nivelul personalului. Militarii î i
iubesc gradele, le pre uiesc, pentru 
c  muncesc din greu pentru ele.  În 
momentul în care peste oamenii 
politici se las  o ploaie de trese i stele, 
nemeritat – unii, în mod scandalos, 
nici m car n-au trecut prin armat  –, 
se genereaz  o puternic  demotivare 
a cadrelor militare, se produce o 
puternic  erodare a spiritului de corp 
al o tirii, care a fost stâlpul rezisten ei
noastre, templul identit ii na ionale
peste veacuri, al turi de Biserica 
Ortodox  Român . M  întreb de ce a 
fost nevoie de a implica armata, prin 
însemnele ei, într-un joc politic? tiu,
este o întrebare retoric . Dar o spun 
foarte ap sat: dac  unii s-au bucurat 
de primirea unor grade nemeritate, 
în mod oneros, atunci trebuie s  se 
preg teasc  pentru c , începând din 
luna ianuarie, o s -i chem m pentru 
a genera un minimum de competen e
la nivelul la care au ajuns prin gradul 
c p tat.

Doresc s  v  spun c , inten ia
noastr  este deja s  solicit m, pentru 
bugetul din anul 2013, o suplimentare 
a cheltuielilor pentru Ap rare cu 
0,3% din PIB, suplimentare care 
vine s  acopere nevoia cre terii
cheltuielilor de operare i mentenan
în a a fel încât Armata s  poat  s
fac  instruc ie, pentru a- i îndeplini 
misiunile.

Vom pune mare pre  pe 
meritocra ie, în promovarea în cariera 
militar . Vom înceta distribuirea 
elementelor infrastructurii în exces, 
c tre clientela politic , încercând s
valorific m aceast  infrastructur
acum, în perioad  de maxim  aus-
teritate economic , perioad  în care 
bugetul institu iei noastre creeaz
mari disfunc ionalit i, chiar de ordin 
opera ional. Cu alte cuvinte, încerc m
altceva. Vrem s  punem în oper  un 
alt mod de a face politic , în slujba 
acestei institu ii i în slujba onor rii
misiunilor nobile pe care aceast
institu ie o are fa  de poporul român.

Locotenent-comandor Mihai EGOROV
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– Cum aprecia i evolu ia i
stadiul actual al For elor Navale 
Române?

– Echipamentele For elor Navale 
în propor ie de peste 90% au 
dep it de mult ciclul de via . Prin 
semn tura alia ilor no tri pe Tratatul 
de la Washington, când ne-au invitat 
în marea familie a alia ilor nord-
atlantici, noi aveam de îndeplinit ni te
responsabilit i opera ionale, pentru 
c  apartenen a la NATO nu reprezint
doar un club de binefacere, nu este 
o c l torie de tren f r  bilet, ea 
înseamn  angajamente financiare, 
înseamn  asumarea capacit ii de 
a opera în comun; nu noi s  ajut m
femeile în vârst i pe cele gravide 
s  treac  strada în opera iuni de 
peacekeeping, ci noi s  ne asum m
angajamente de aceea i intensitate 
cu alia ii no tri, ori asta se face 
prin achizi ie de echipament i prin 
nivel de instruire. Dumneavoastr
cunoa te i foarte bine faptul c  dac
navele noastre dac  ar mai fi avut 
suflu, ar fi trebuit s  pluteasc  pe 
mare, s  se antreneze aproximativ 
60 de zile pe an, de instruc ie i cred 
c  am spus tot. În momentul în care 
ele sunt legate la cheu ca s  nu avem 
accidente regretabile, în momentul în 
care echipajele se duc la serviciu cum 
ar intra într-o scar  de bloc - chiar 

dac  se mai leag n  pu in la ancor
- apare demotivarea profesional .
For ele Navale tr iesc emo iile 
spa iului opera ional numai prin câteva 
capacit i care de fapt au i fost angajate 
în opera iunile ACTIVE ENDEAVOUR 
i UNIFIED PROTECTOR iar fregata 

Regele Ferdinand se preg te te s
participe sub steagul UE la opera ia 
antipiraterie, ATALANTA. Fregatele 
sunt, cu siguran , „active” importante, 
„active” care din p cate – din cauza 
lipsei de finan are – nu au parcurs a 
doua etap  de modernizare dar au 
capacit i limitate i încerc m ca în 
aceste condi ii s  angaj m navele în 
opera iuni în a a fel încât nu numai 
steagul României s  fluture pe catarg 
dar s  se vad i un efort al turi de 
alia i pe tipuri de misiuni cu limit rile 
respective, pe care aceste nave le pot 
îndeplini.

– România particip  prin For ele 
Navale la câteva ini iative regi-
onale importante în regiunea 
M rii Negre printre care amintim 
BLACKSEAFOR i BLACKSEA 
HARMONY. Care considera i c
sunt pericolele i provoc rile
pentru zona M rii Negre pentru 
urm toarea perioad ?

– Este îmbucur toare prezen a
noastr  în aceste formule coagulate 
la nivelul rilor riverane M rii Negre, 
pentru a pune în valoare determinarea 

acestora de a face fa  amenin rilor
asimetrice în bazinul M rii Negre, 
amenin ri de intensitate sc zut , dar 
cele dou  angajamente multina ionale
dincolo de determinare i operare în 
comun au rolul de a descuraja traficul 
ilegal de toate tipurile, persoane, 
armament, narcotice i altele, pe c ile
maritime ale Pontului Euxin. Dincolo 
de acest angajament, cele dou
opera iuni, prin transparen a misiunilor 
lor, au rolul de a conduce la cre terea
securit ii i încrederii între alia ii din 
bazinul M rii Negre. Amenin rile de 
securitate, provoc rile de securitate în 
zon  sunt neschimbate. România este 
în centrul unui arc de instabilitate care 
geografic este limitat de Transnistria, 
Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu i
Balcanii de Vest, iar acest spa iu de 
securitate prin dezvolt rile din Siria, 
prin tensiunile interna ionale generate 
de dosarul nuclear iranian au o 
temperatur  în cre tere iar bugetele 
noastre sunt în descre tere. Suntem 
pacifi ti convin i, dar vede i c  numai 
prin dezangajare nu contribuim la 
calmarea situa iei interna ionale. Eu 
sper c  prin efort diplomatic s  se 
g seasc  solu ii la problemele uria e
ale Orientului Mijlociu i în acest sens 
Consiliul de securitate al ONU prin 
decizii rapide s  opreasc  m celul
din Siria. Avem 10.000 de români 
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acolo, suntem îngrijora i, ne preocup
situa ia, situa ia din zon  constituie un 
obiect de preocupare al alia ilor no tri
din NATO i sper m s  se g seasc  o 
solu ie cât mai rapid  pentru a aduce 
stabilitate binemeritat  în zon .

- For ele Navale Române au 
participat în perioada 2005-2010, 
prin fregatele T 22 la opera ia
ACTIVE ENDEAVOUR, sub co-
mand  NATO i la opera ia
UNIFIED PROTECTOR 2011, sub 
mandat ONU, iar conform hot rârii
CSAT, în acest an vor participa 
prin fregata Regele Ferdinand la 
opera iunea Uniunii Europene 
ATALANTA, în zona Golfului 
Aden, pentru protejarea navelor 
comerciale de actele de piraterie. 
Cât de important  este participarea 
For elor Navale la aceste misiuni în 
teatrele de opera ii externe? 

- În primul rând, chiar în condi iile
actualului buget de avarie, la nivel 
tactic au crescut enorm competen ele
opera ionale ale trupelor de uscat. 
Avem peste 80% din batalioanele 
române ti experimentate într-un 
cadrul insurgen ional deosebit de 
dificil în Afganistan, iar participarea 
fregatelor în teatrele de opera ii
va conduce la cre terea maturit ii
opera ionale a echipajelor. Acest lucru 
demonstreaz  în primul rând voin a
politic  a României de a- i asuma 
riscuri i responsabilit i împreun
cu alia ii europeni i transatlantici, 
în scopul de a contribui la cre terea

relevan ei strategice ale celor dou
organiza ii NATO i UE, în speran a c
cele dou  organiza ii de securitate vor 
reu i s  aib  un efort conjugat pentru 
a- i pune în valoare setul de mijloace 
diferite pe care le au cele dou
organiza ii pentru cre terea stabilit ii
i securit ii în plan interna ional. Este 

un câ tig pentru echipajele fregatelor, 
pentru echipajul fregatei Regele
Ferdinand – care a operat de fapt i
în opera iile ACTIVE ENDEAVOUR 
i UNIFIED PROTECTOR; este 

o nav  care i-a sudat acolo un 
echipaj. Consider c  participarea 
fregatelor din dotarea For elor
Navale la ACTIVE ENDEAVOUR 
este foarte important  în primul rând 
din perspectiva instruirii echipajelor 
care sunt conectate permanent la 
aceast  surs  de expertiz  unic
în domeniu dat  de specificul i
complexitatea misiunilor maritime 
conduse de NATO. Participarea la 
opera ia UNIFIED PROTECTOR a 
fregatei Regele Ferdinand poart
o înc rc tur  simbolic  în planul 
politico-militar al diploma iei navale 
i exprim  adeziunea deplin  a 

României la valorile fundamentale 
ale Na iunilor Unite, manifestând 
solidaritate cu toate na iunile lumii 
preocupate de evolu iile critice i de 
degradarea situa iei de securitate 
i umanitare din Africa de Nord, mai 

ales în Libia. 
Prin hot rârea Consiliului Suprem 

de Ap rare al rii, For ele Navale 

Române particip , sub stindardul 
Uniunii Europene, la lupta antipiraterie 
din Golful Aden i Oceanul Indian. 
Elementele de noutate ale misiunii 
sunt multiple. Geografic, este 
prima misiune de lupt  la distan
de peste 2500 Mm i, deopotriv ,
prima participare a unei nave militare 
române ti într-o opera ie maritim  de 
securitate în aceast  zon  geografic .
Este prima misiune în care elicopterul 
Puma Naval este prezent, iar echipa 
de boarding a navei este înt rit  cu 
o grup  a for elor pentru opera iuni
speciale.

- Ziua Marinei reprezint  o 
s rb toare a ora elor porturi, a 
marinarilor militari i civili, un 
moment de în l are spiritual , de 
etalare a tradi iilor marin re ti i
un prilej de reafirmare a capacit ii
opera ionale ale For elor Navale 
Române. Ce mesaj a i dori s
transmite i tuturor celor care 
poart  uniforma de marin  dar i
celor care sunt lega i de mare i
marin  de ziua lor?

- În primul rând, s  nu- i piard
speran a pentru c  încerc m
s  reechilibr m bugetul i prin 
reechilibrarea bugetului vom aloca 
o sum  mai mare pentru operare i
mentenan , pe de o parte. Pe de 
alt  parte avem proiectat  o viziune 
de înzestrare a marinei cu capabilit i
complementare Scutului antirachet .
Le doresc marinarilor i familiilor lor 
s  aib  încredere i speran .
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ZIUA MARINEI ROMÂNE
Ziua de 15 august, îmi ofer

ocazia de a adresa un mesaj tuturor 
marinarilor militari din For ele
Navale Române, la împlinirea a 
110 ani de când Praznicul Adormirii 
Maicii Domnului a fost ales ca 
s rb toare a Marinei Române. 
La aceast  dat , în anul 1902 se 
desf ura, la Constan a, la bordul 
cruci torului Elisabeta, pri ma 
serbare oficial  a Marinei Române. 

Aceast  zi pentru bravii marinari 
ai For elor Navale, reprezint  o zi 
de recuno tin i un moment de 
pomenire a tuturor marinarilor care 
i-au pierdut via a la datorie. De-a 

lungul veacurilor marea i-a luat 
tributul de la oamenii m rii. Memoria 
lor este elogiat  cu recuno tin
pentru eroismul i abnega ia cu 
care au ap rat hotarele de ap  ale 

rii, chiar cu pre ul vie ii, pentru ca 
România s  fie ast zi suveran  pe 
întinderile sale de ape.

De peste un secol i jum tate
în slujba promov rii intereselor 
României, For ele Navale Române 
au stabilit leg turi cu multe state ale 
lumii, pe apele Dun rii i pe marea 
cea mare, prin efortul colectiv a 
multor genera ii de marinari.

Atingerea standardelor actuale 
de operativitate, interoperabilitate 
i compatibilitate impuse de 

implicarea în misiuni al turi
de alia ii i partenerii no tri a 
însemnat un efort deosebit, pe care 
For ele Navale i l-au asumat cu 
responsabilitate i profesionalism.

Prin participarea la opera iile
NATO „Unified Protector” i
„Active Endeavour”, din Marea 
Mediteran , precum i la exerci ii i
la misiuni militare în afara grani elor

rii a i contribuit la îndeplinirea 
obiectivelor Alian ei Nord-Atlantice 
i la promovarea imaginii rii

noastre în lume, dând, în acela i
timp, proba profesionalismului 
i a m iestriei marinarilor militari 

români.

Presta ia impecabil  a For-
elor Navale în aceste misiuni 
demonstreaz , o dat  în plus, 
dorin a rii noastre de a fi o 
prezen  activ  în men inerea unui 
climat de securitate i încredere în 
zona riveran  M rii Negre i de a 
se angaja efectiv în cadrul NATO 
în combaterea ac iunilor teroriste 
pe mare. Sunt convins c  sub 
acelea i auspicii se va încadra i
participarea la opera ia „Atalanta”, 
desf urat  sub egida Uniunii 
Europene, în scopul combaterii 
pirateriei în Golful Aden i în 
Oceanul Indian. Ve i avea, înc
o dat , posibilitatea s  confirma i
profesionalismul care reprezint
garan ia asum rii de c tre Armata 
României a responsabilit ilor la 
nivelul UE.

Prin rezultatele ob inute la 
misiunile na ionale i interna ionale,
a i demonstrat c  sunte i dornici 
s  v  num ra i mereu printre cei 
mai buni. A a cum Drapelul de 
lupt  al celorlalte unit i militare 
simbolizeaz  onoarea, curajul i
gloria militar , pavilionul arborat la 
catargul navelor reprezint  pentru 
fiecare marinar datoria sfânt  de a 
servi cu credin  patria. 

Dragi camarazi, 
„Ziua Marinei Române”, s r-

b toare na ional  a tuturor 
românilor, îmi ofer  prilejul de a v
transmite deplina mea apreciere 
pentru voi bravi matrozi cei ce v
lupta i cu aprigele valuri. Vreau 
ca în continuare, s  manifesta i
ata amentul i dragostea pentru 
aceast  arm  de elit , ce o 
reprezint  marina, prin îndeplinirea 
tuturor misiunilor asumate i prin 
ridicarea nivelului de preg tire.

La ceas aniversar, v  felicit i v
doresc mult  s n tate i bucurii, 
putere de munc , t rie moral i
succes în tot ceea ce întreprinde i.

Bun cart înainte i LA MUL I
ANI!

General-locotenent 
dr. tefan D NIL ,

eful Statului Major General
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ZIUA MARINEI ROMÂNE
Faptul c  s r-

b torim Ziua Ma-
rinei Ro mâne la 
15 august, odat
cu s rb toarea
cre tin  a a 
Sfintei Marii - 
este dovada de 
nezdruncinat a 
continuit ii i
temeiniciei celor 
dou  institu ii
fundamentale, 
Biserica i Ar-
mata, care ocro -
tesc spiritul, lini -
tea i pacea 
poporului român.

În fiecare an, 
aceast  s rb -
toare ne ofer
prilejul s -i cinstim pe to i cei care, de-a lungul istoriei, 
i-au dat via a pentru ap rarea fruntariilor de ape ale 

României, ori i-au frânt destinul pe m ri i oceane, 
pentru gloria naviga iei române ti. Este de datoria 
noastr , a tuturor, s  ne îndrept m gândurile c tre eroii 
marinari. Sacrificiul lor reprezint  un exemplu demn de 
urmat atât pentru genera iile actuale de marinari, cât i
pentru cele viitoare.

Aceast  zi reprezint  pentru marinarii militari 
un moment propice de bilan , de rememorare a 
principalelor repere istorice care au marcat evolu ia
acestei categorii de for e, dar i un prilej de identificare 
a noilor orizonturi.

Prin num rul, amploarea i calitatea misiunilor 
îndeplinite în apele na ionale i interna ionale, la 
numeroasele exerci ii i opera ii militare cu structurile 
militare din statele membre NATO, marina militar
român  se dovede te a fi un partener serios, competent 
i credibil, cu o contribu ie deosebit  la extinderea 

raportului de conlucrare cu flotele rilor prietene în 
vederea men inerii unui climat de securitate stabil în 
acest spa iu geografic i geopolitic.

Cu prilejul Zilei Marinei Române, v  rog s -mi
permite i ca, în numele camarazilor din For ele Terestre, 
precum i al meu personal, s  v  urez dumneavoastr
i tuturor celor care, prin profesiune, interes i aptitudini, 

sunte i lega i suflete te de naviga ia fluvial i maritim ,
s  arbora i cu mândrie al turi de tricolorul românesc, 
pe toate catargele Flotei Militare, emblemele înaltei 
m iestrii marin re ti, mo tenite de la înainta i, onorând 
întotdeauna demnitatea uniformei pe care o purta i.

Fie ca neprih nita Fecioar  Maria s  v  ocroteasc
mereu în furtuni i primejdii.

Dumnezeu s  binecuvânteze camarazii no tri din 
For ele Navale Române!

General-locotenent dr. Sorin IOAN
eful Statului Major al For elor Terestre 

Tradi ionala s r-
b torire a Zilei Ma ri-
nei Române, la care, 
dintotdeauna, cet enii

rii i întreaga armat
v-au fost al turi cu 
inima i cu gândul, 
ofer  Statului Major 
al For elor Aeriene, 
mie personal, pl cutul
prilej de a v  adresa 
un c lduros salut 
prietenesc, camara-
deresc i sincere feli-
cit ri.

Salut m realiz rile 
pe care For ele Navale 
Române le raporteaz
la aniversarea lor, drept 
semn de prestigios 
onor acordat în numele 

datoriei împlinite, cutezan ei i r spunderii ost e ti.
Profesionalismul i temeritatea cu care marinarii militari î i
îndeplinesc misiunile în spa iul de responsabilitate conform 
sarcinilor ce rezult  din apartenen a României la structurile 
Nord-Atlantice contribuie la prestigiul de care ara noastr  se 
bucur  în rândurile partenerilor din alian .

Deosebit de apreciat  de opinia public  din ar  ca o 
categorie de for e aflat  în slujba na iunii, Marina Militar  s-a 
afirmat în exerci ii i aplica ii multina ionale, dovedind o bun
preg tire de specialitate i iscusin , precum i capabilit ile
necesare unei componente de elit  a Armatei Române.

Pasiunea i eforturile pe care slujitorii Marinei Române le 
depun în procesul de perfec ionare i modernizare, st ruin a
lor în asimilarea celor mai noi cuno tin e în domeniu, a unei 
solide culturi militare i generale, le confirm  din plin statutul 
de militari de elit  ai unei armate NATO. Totodat , prin 
profesionalismul cu care reprezint ara i armata în cadrul 
exerci iilor sau misiunilor interna ionale, îi certific  drept 
veritabili ambasadori ai valorilor militare, dar i a tradi iilor i
culturii române ti peste hotare.

Remarc i cu acest moment s rb toresc strânsa 
colaborare existent  între categoriile noastre de for e – For ele
Aeriene i marina –, sprijinul pe care ni-l acord m reciproc în 
demersurile ce le întreprindem pentru a ne afirma cu i mai 
mult  vigoare ca for e opera ionale cu o deosebit  capacitate 
de reac ie.

De ziua Marinei Române, v  dorim s n tate, bucurii, tot 
mai multe împliniri în profesie i în via , realizarea tuturor 
dorin elor.

Domnul nostru Iisus Hristos i preacurata sa maic , Maria, 
patroana Dumneavoastr  spiritual , s  v  binecuvânteze i
s  v  ocroteasc  pe întinderile albastre ale apelor României 
i ale lumii!

Vânt bun din pupa!
LA MUL I ANI!

General-locotenent dr. CÂRNU F nic
eful Statului Major al For elor Aeriene
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Adormirea Maicii Domnului este 
s rb toarea în amintirea zilei în care 
Fecioara Maria i-a dat ob tescul
sfâr it. Este pr znuit  de cre tini în 
fiecare an, pe data de 15 august. Nu 
se tie cu exactitate nici anul, nici 
ziua când a adormit Sfânta Fecioar .
Despre Adormirea Maicii Domnului nu 
avem informa ii în Sfintele Evanghelii, 
ci numai in Tradi ia Bisericii. Potrivit 
acestei Tradi ii, Maica Domnului a fost 
în tiin at  printr-un înger de mutarea 
ei din aceast  via . Aceea i Tradi ie 
spune c  Apostolii, afla i în acel 
moment în diferite zone ale lumii, au 
fost adu i pe nori pentru a fi prezen i la 
acest eveniment. i au venit to i sfin ii 
apostoli, afar  de Sfântul Toma, care 
a sosit dup  ce o înmormântaser  în 
gr dina Ghetsimani. Atunci el, mâhnit 
c  n-a fost i el prezent înainte de 
adormire, ca i ceilal i apostoli, a rugat 
cu lacrimi pe to i ca s -i deschid
mormântul i s  s rute i el dreapta 
Maicii Domnului. i ruga i s-a împlinit. 
Dar mare le-a fost lor mirarea i frica, 
v zând racla goal !... Domnul nostru 
Iisus Hristos, în l ase i trupul Maicii 
Sale de pe p mânt. i a a, prin aceast
întârziere a Sfântului Apostol Toma s-a 
f cut tiut tuturor, c  Maica Domnului e 
în ceruri i cu trupul ei cel sfânt. 

S rb toarea Adormirii Maicii 
Domnului este considerat  de mai 
mul i teologi drept „Pa tele verii”, 
fiind s rb toarea cea mai cunoscut
în popor din acest anotimp i cea 
mai important  din cele închinate 
N sc toarei de Dumnezeu. În 
aceast  zi, cre tinii s rb toresc atât 
moartea i îngroparea, cât i învierea 
i în l area la cer a Maicii Domnului. 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 
sau „Pa tele verii”, adevere te i
înt re te credin a noastr  în învierea 
universal . Învierea i În l area Maicii 
Domnului la cer nu trebuie privite 
ca ni te privilegii ale ei personale, 
deoarece, spre deosebire de Mân-
tuitor, nu a înviat prin propria sa putere, 
ci ea a fost dus  în Împ r ia Cerurilor 

ADORMIREA MAICII DOMNULUI
semnificaţie religioasă şi prilej 

de meditaţie pentru marinarii români

de c tre îngeri. Mormântul i moartea 
nu au putut-o ine pe Maica Vie ii, c ci
nu putea suferi stric ciunea cea care 
L-a n scut pe Fiul lui Dumnezeu.

Adormirea Maicii Domnului, de i
este înv luit  în triste e, ne face 
p rta i mai ales bucuriei pascale, 
deoarece noi m rturisim c  N sc -
toarea de Dumnezeu se afl  acum în 
stare de înviere.

Tipul clasic al Adormirii din 
iconografia ortodox  se limiteaz ,
de obicei, la reprezentarea Maicii 
Domnului stând întins  pe pat în 
mijlocul Apostolilor, iar Hristos, în 
slav , prime te în mâinile Sale 
sufletul Maicii. Scena cu Atonie, un 
evreu fanatic c ruia un înger i-a t iat
amândou  mâinile cu sabia pentru 
c  a îndr znit s  se ating  de patul 
funerar al Maicii Domnului, apare 
în majoritatea icoanelor Adormirii. 
Prezen a acestui detaliu apocrif în 
Liturghia i în iconografia s rb torii
aminte te c  sfâr itul vie ii Maicii 
Domnului pe p mânt este o tain
ascuns  a Bisericii, care nu trebuie 
expus  profan rii: inaccesibil  vederii 
celor din afar , slava Adormirii Maicii 
Domnului poate fi contemplat  numai 
în lumina l untric  a Tradi iei.

Originea instituirii acestei s rb tori
în data de 15 august este incert . Se 
spune c  aceast  dat  marcheaz
consacrarea unei biserici închinate 
Maicii Domnului i nu ziua adormirii 
Maicii Domnului. Informa ii despre 
existenta acestei s rb tori nu avem 
decât din secolul V înainte. Locul ei de 
origine este probabil Ierusalimul, c ci
în vechile calendare georgiene, ziua 
de 15 august reprezenta s rb toarea
anivers rii anuale a sfin irii unei 
biserici a Maicii Domnului, zidit  în 
sec. V între Ierusalim i Betleem.

Referindu-ne la marinari, despre 
Marea Nordului se spune c  este 
de multe ori înv luit  în cea i
cuprins  de furtuni. Mul i pescari sunt 
amenin a i cu moartea din aceast
cauz . Se istorise te c , odat , un 
pescar a plecat cu fiii s i la pescuit. Pe 
întinsul apei s-a  l sat o cea  groas
i marea a fost cuprins  de furtun .

Barca în care se aflau cei trei oameni 
a fost cuprins  de valuri i mânat  în 
toate p r ile. Ei nu tiau încotro se afl

rmul, ca s  vâsleasc  spre el. Dar 
pe rm îi a tepta cu ner bdare so ia
pescarului, adic  mama copiilor. Ea 
se ruga mereu ca ei s  revin  acas .
Se p rea c  totul e zadarnic. Atunci, 
într-o clip , îi veni în gând c  ar fi bine 
s  dea foc casei. i, minune: fl c rile
ce ie eau din casa aprins  se f cur
o lumin  mare, pe care o z rir  cei trei 
naufragia i i se ghidar  spre rm.

Între noi i Dumnezeu se las
adeseori cea  adânc  din cauza 
p catelor. Noi nu cunoa tem drumul 
spre „casa noastr ”. Suntem ca ni te
naufragia i. Dar spre Dumnezeu se 
înal  rug ciunile Maicii Domnului. Ea 
este „rugul cel mare” care lumineaz
mereu calea vie ii noastre spre 
mântuire i ne ajut  s  ajungem la 
limanul cel neînviforat al vie ii. Nimeni 
dintre cei ce alearg  la ajutorul ei nu 
r mâne nemângâiat, c ci, chiar întru 
adormirea ei nu ne las  pe noi.

S  rug m pe Maica Domnului s
roage pe Fiul s u s  ne d ruiasc
pace i s n tate i putere de a împlini 
în via a noastr  voia Sa cea sfânt .
Amin!

Preot Emanuel BODEA
Academia Naval  „Mircea cel B trân”
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La 15 august, lumea cre tin
pr znuie te Adormirea Maicii Domnului 

i le ofer  marinarilor ocazia s - i
pream reasc  protectoarea i ocrotitoarea 
Sfânt  Marie. i aceast  zi, atribuit
oficial în calendarul marilor serb ri
nautice ca s rb toare na ional , devine 
pentru noi to i, marinari prin profesie, 
prin voca ie sau prin predestinare ata a i
unei zodii de ap  sau nemarinari cople i i
de admira ie pentru curajo ii h r zi i
apelor, aduna i în porturile M rii Negre, 
de la Mangalia la Sulina, ale Dun rii din 
Cazane i pân  la Tulcea i înc i la Bicaz, 
de unde slobozeau odinioar  voinicii 
codrilor plutele p durilor moldave, marea 
s rb toare a na iei.

Începuturile Zilei Marinei 
la Constan a

În urm  cu mai bine de un secol, prin 
adresa cu nr. 6082 din 6 august 1902, Cristea 
Georgescu, primarul Constan ei, din dorin a
de a atrage cât mai mul i turi ti pe litoral, s-a 
adresat primarilor localit ilor re edin e de 
jude  din toat ara, aten ionându-i asupra 
semnifica iei acestei s rb tori: „Cu ocazia 
serb rii zilei de 15 august a.c. - Sfânta 
Maria -, patroana Marinei, vor avea loc în 
apele Constan ei i pe uscat ni te serb ri
demne de v zut, precum regate, alerg ri,
serate vene iene, mare bal pe ap , b rci
alegorice, descoperirea Americii, naufragiul 
Meduzei, corabia Argonau ilor i altele. 
Avem onoare a aduce acestea la cuno tin a
Domniei Voastre. V  înaint m un num r de 
5 exemplare publica iuni prin care aducem 
la cuno tin a public  aceste serb ri mari i

v  rug m, Domnule Primar, s  binevoi i a 
dispune afi area lor prin locurile cele mai 
expuse vederii din ora ul Domniei Voastre”.

La 15 august 1902, Ziua Marinei 
a fost marcat  la bordul cruci torului
Elisabeta printr-un Te-Deum la care a luat 
parte i ministrul de R zboi Dimitrie A. 
Sturdza, urmat, în dup -amiaza i seara 
aceleia i zile, de un banchet i serbarea 
marin reasc  propriu-zis , dat  în folosul 
Palatului Invalizilor. 

Un an mai târziu, la regate au participat 
i b rcile vasului de r zboi rus Psezuape,

aflat în vizit  în portul Constan a.
De la un an la altul, serb rile au sporit 

în amploare i semnifica ii. Astfel, în anul 
1911, serb rile au fost organizate de 

Societatea Marinarilor „Regina Elisabeta”. 
Manifest rile au fost deschise pe 14 august, 
zi în care s-au desf urat la Constan a
cursele de b rci cu vele i rame, militare i
civile. Premiile au fost asigurate de domnul 
Heitz, antreprenorul Cazinoului comunal 
i de c tre compania dramatic  „Davila”. 

Programul a continuat cu o excursie pe 
mare cu vaporul Împ ratul Traian i o serat
vene ian . Aceasta a constat din focuri de 
artificii, serenade de mandolin i ghitar  în 
gondol , coruri, dansul matelo ilor i dansuri 
na ionale pe un ponton luminat a giorno,
apari ia de mon tri marini i b rci alegorice, 
defilarea emblemei societ ii, ap rarea
unei cet i la coast , corabia naufragiat ,
mare bombardament naval între o galer
genovez i un torpilor, carnavalul b rcilor
remorcate .a. Serbarea propriu-zis , de 
a doua zi, a cuprins manevra de salvare 
a unui vas naufragiat, scafandri la lucru în 
ap i la suprafa , s rituri cu bicicletele în 
mare, cavaleria nautic i alerg ri de cai pe 
mare, catarg orizontal i vertical cu premii, 
curse dup  ra e, curse de sandoline, curse 
în adâncime pentru scoaterea unor diferite 
obiecte de pe fundul m rii, curse de înot 
i din nou, excursie cu vaporul Împ ratul

Traian.
În anul 1912, serbarea nautic  a fost 

pus  sub înaltul Patronaj al Majest ii Sale 
Regina Elisabeta, ini iativa organiz rii sale 
apar inând Societ ii „Regina Elisabeta” a 
Marinarilor Civili din Constan a. În programul 
întrecerilor marin re ti au ap rut probe noi 
precum „Care-i mai tare” (trasul la parâm
din b rci), curse în saci, respectiv curse de 
alerg ri doi câte doi lega i de picior, lupta pe 
condri, ghiordelul magic, lupta cavalerilor 

de Malta etc. Acestea se continuau în noapte 
cu jocurile de proiectoare de pe nave, coruri, 
statui de marmur , fântâni luminoase, 

Comandor dr. Marian MO NEAGU
Serviciul Istoric al Armatei

ZIUA MARINEIZIUA MARINEI  
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serenade în b rci, dans i altele. Ulterior, 
imagina ia organizatorilor a amplificat 
pitorescul întrecerilor cu probe noi precum 
cursele de tauri, s riturile în ap , meciurile de 
cocagne, cursele cailor de mare, vân toarea
de ra e i surprize româno-americane, 
ocazionate de prezen a la manifest ri, la 
15 august 1920, a echipajului contrator-
pilorului U.S.S. 210.

Ziua Marinei i-a p strat aceea i profund
înc rc tur  spiritual i cre tineasc  atât în 
timp de pace cât i în vremuri de restri te.
Din Cartierul General al Marinei instalat 
la Turnu M gurele, comandantul Marinei 
Militare, contraamiralul Sebastian Eusta iu
emitea Ordinul de Zi nr. 81 din 15 august 
1913: „Marinari, Anul acesta s rb torim
patronul Marinei în ira i fiind pe tot cursul 
Dun rii pe care suntem st pâni. În campania 
de opera iuni care s-a sfâr it a i ar tat cu 
to ii mult  voin i energie. Comandantul 
Marinei Militare, eful vostru direct v-a v zut
la lucru i v-a apreciat. A i fost v zu i, de 
asemenea, de to i aceia care in în mân
destinele i conducerea acestei ri i to i
i-au dat seama de însemn tatea acestei 

armate pe ap . Am speran a c  nu va trece 
mult timp i ara va avea Marina cerut  de 
nevoile ei pe mare i pe Dun re. Primul 
nostru gând i în aceast  zi mare pentru 
noi s -l avem îndreptat c tre ar , c reia îi 
dator m iubire i devotament”.

La 15 august 1915, contraamiralul 
Sebastian Eusta iu, în calitatea sa de 
comandant inspector general al Marinei, 
transmitea printr-un Ordin de zi special: 
„Cu ocazia s rb toririi patronului Marinei, 
adresez ofi erilor i tuturor marinarilor 
s n tate i voie bun . S  dea Dumnezeu ca 
s  vedem cât mai neîntârziat Marina noastr
ocupând în Armata rii locul ce i se cuvine, 
iar pân  atunci s  continu m a desf ura
întreaga noastr  activitate în direc iunea
indicat  de situa ia momentului”.

Ziarul „Dacia” consemneaz  faptul 
c  duminic , 16 august 1915, au avut 
loc serbarea nautic i regate, sus inute
de Cohorta Cerceta ilor din Constan a,
cu concursul Societ ii Marinarilor Civili 
„Regina Elisabeta”, sub patronajul A.S.R. 
Principele Carol. În prima parte a serb rii,
s-au desf urat regate de b rci cu vele 
mari i mici, curse de înot de vitez i

rezisten , concursul de prindere de ra e i
talere, concurs de watter polo între echipele 
Centurii, Tomis i Callatis, regate de b rci
ale vaselor militare i comerciale, lotci etc, 
diferite jocuri pe ap i exerci ii de salvare 
executate de cerceta i cu barca de salvare a 
C pit niei portului. Partea a doua a serb rii
a constat într-o serat  vene ian  pe ap , în 
dreptul Cazinoului, înso it  de un concert 
instrumental i diferite figuri alegorice 
executate de cerceta i, iar în partea final ,
un mare bal cu cotillon în sala Cazinoului 
comunal.

Pe 15 august 1918, la Chilia Veche 
s-au organizat serb ri nautice în folosul 
orfanilor de r zboi. Acestea au constat din 
concursuri de b rci cu 8 rame, concursuri 
de alupe, concursuri de lotci pesc re ti,
concursuri de b rci de lepuri i godile. În 
partea a doua a serb rilor au avut loc jocuri 
marin re ti la uscat: „Care-i mai tare” (trasul 
la parâm ), curse în saci, curse de alerg ri
câte doi lega i de picior, lupta pe condri,
ghiordelul magic, lupta cavalerilor de Malta 
i gimnastic . În partea a treia a serb rilor

s-au desf urat curse de înot i s rituri în 
ap , catargul orizontal cu purcel, goana i
vân toarea de ra e. Programul nocturn a 
inclus aprinderea pavoazului electric, jocuri 
cu proiectoare, coruri, statui de marmur ,
fântâni luminoase, naufragiul „Meduzei”, 
serenade în b rci i dans.

Conform relat rii inserate în paginile 
ziarului „Farul” de luni, 29 august 1921,
programul serb rilor nautice din anul 
respectiv a constat din regate (b rci militare 
cu 4 i 5 rame, b rci armate de ofi eri, b rci
f r  rame, b rci civile cu rame) i jocuri 
( condrul dracului cu purcel în gur , parâma 
miraculoas , curse de înot, goana dup  ra e,
corul misterios, dispera ii, coco a ii salvatori, 
s rituri, curse de cai marini, lupta cu maurii, 
naufragia ii „Meduzei”). Seara, surprizele au 
continuat cu artificii, focuri bengale, coruri i
serat  vene ian .

În anul 1924, semnalul începerii 
serb rilor m rii a fost dat de trei lovituri de 
tun, urmate de curse de b rci militare i
de lotci de pescari cu câte trei, dou i o 
ram , salturi în ap , polo pe ap , exerci ii
de scafandrieri, curse de dandy, exerci ii de 
trapez, curse de b rci f r  rame, curse de 
înot, tobogan, vân toare de ra e i explozii 
de mine marine, dup  care pe bordul bricului 
Mircea, amiralul Vasile Scodrea a împ r it
premiile.

Ziua Marinei s-a serbat în virtutea 
acelora i frumoase tradi ii i la bordul 
bricului Mircea, care, în perioada 1 iulie - 
2 septembrie 1925, a executat un mar  de 
instruc ie pe itinerarul Constan a, Pireu, 
Navarin, Corfu, Durazzo, Boche di Cattaro, 
Ragusa, Souda, Rhodos, Smirna, Ceanak, 
Cospoli, Constan a. Aflat în portul Souda din 
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Insula Creta, la 15 august, legendarul velier-
coal  a ridicat marele pavoaz. 

La15 august 1928, în prezen a membrilor 
Casei Regale, cu prilejul festivit ilor
ocazionate de serbarea patronului Marinei 
Române, au fost botezate cele patru 
hidroavioane Savoia, sosite la Constan a
cu câteva zile înainte, yachtul Isprava al 
principesei Ileana i cuterul Domni a Ileana 
al Yacht Clubului Regal Român. La aceste 
competi ii, care au ad ugat probe noi 
precum regate, s rituri de la trambulin , înot, 
jocuri i surprize marin re ti gen Balena
M rii Negre, Leb da care face ou , Flota 
lui Ramolitus, Zâna M rii etc., a participat i
echipajul bricului polonez Lwow.

Perioada interbelic  a consacrat definitiv 
Ziua Marinei drept o manifestare a cultului 
fa  de ape i a destoiniciei slujitorilor Marinei. 
La 8 septembrie 1930, în unit ile Marinei 
Militare a fost difuzat Ordinul de Zi nr. 31 din 
20 august 1930, semnat de comandantul 
Marinei, viceamiralul Vasile Scodrea: 
„Pentru a r spl ti munca i destoinicia 
ofi erilor i echipajelor Diviziei de Mare, cu 
prilejul serb rii patronului Marinei, ordon 

urm toarele: Aduc mul umiri comandantului 
Diviziei de Mare i ofi erilor care l-au ajutat 
pentru organizarea programului serb rilor
nautice i pentru grija ce a pus ca navele 
Diviziei s  se prezinte cât mai curate i în 
ordine, atât la serbare cât i în exerci iile
efectuate. Aduc mul umiri comandantului 
Grupului Distrug toare, comandan ilor de 
distrug toare, ofi erilor directori de tir de pe 
«M r ti» i «M r e ti», ofi erilor efi de 
specialitate i comandan ilor navelor care 
au participat la tema de Mare pentru modul 
elogios cum s-au condus la exerci iul tactic 
tragerile de artilerie i lans rile de torpile.”

Serb rile anilor ’30

Prima oficializare a Zilei Marinei la 
nivelul Ministerului Armatei a fost realizat
prin Decretul nr. 1343 din 17 aprilie 1931, 
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 108 din 
12 mai 1931, p. 4411, prin care Carol 
al II-lea, omniprezent de altfel în perioada 
1930-1940 la toate evenimentele impor-
tante din via a marinarilor, decreta faptul 
c  Marina î i va serba ziua-patron la 
Sfânta Maria - Adormirea Maicii Domnului 
(15 august).

Prin Ordinul de Zi nr. 9/ 19 august 1933, 
comandantul Marinei Regale, contraamiralul 

Ioan B l nescu sublinia: „Ziua Patronului 
Marinei s-a desf urat anul acesta cu un 
ceremonial deosebit la Constan a, serbarea 
fiind onorat  cu Înalta prezen  a M.S. Re-
gelui i a membrilor guvernului. Cu toate mij-
loacele modeste bugetare, navele Diviziei de 
Mare s-au prezentat într-o inut  demn  de 
toat  lauda. Defilarea Diviziei Distrug toare-
lor i Grupului Canonierelor în fa a Majest ii
Sale a l sat o nou  impresie. Comandan ii,
ofi erii, mai trii i echipajele i-au dat toat
silin a pentru a asigura cât mai bine execu-
tarea punctelor din program. Majestatea Sa 
Regele la dejunul oferit de Comandamentul 
Marinei Militare s-a exprimat în termeni elo-
gio i asupra spiritului s n tos de ordine i
munc  care domne te în Marin i a sfâr it
dând n dejde pentru înf ptuirea Bazei Na-
vale la Mare i completarea unit ilor nava-
le, când situa ia financiar  va permite reali-
zarea acestor mari proiecte. […] Mul umesc
c lduros tuturor comandan ilor, ofi erilor i
echipajelor pentru dragostea i credin a cu 
care au lucrat atât la Mare cât i la Dun re
pentru ca serb rile Patronului Marinei s  fie 
cât mai în l toare i cât mai reu ite”.

În anul 1933, între concursurile specifice 
Zilei Marinei au figurat cursa de b rci cu 8 
rame, tafet  de înot, curse de baleniere, 
curse de care romane, alerg ri cu b rci f r
rame, curse de lotci, cursa înot torilor fond, 
hidroglisoare, tragerea cu parâma între dou
b rci, cai marini, s rituri de pe platform ,
curse de b rci cu echipaj de ofi eri. Seara au 
urmat alte surprize, jocuri pe gabar , condru 
cu purcei, goana dup  ra e, torpile submarine, 
lupta cu pr jina i explozia unei mine.

Semnifica ia deosebit  a acestei 
s rb tori nu l sa indiferen i nici membrii 
familiilor destoinicilor marinari români. Astfel, 
la 1 august 1934, pe adresa Inspectoratului 
General al Marinei Regale sosea urm toarea
scrisoare: „Subsemnata Ioana Viceamiral 
Urseanu, în amintirea so ului meu 
Viceamiral Vasile Urseanu, donez aceast
cup  în argint pentru a fi acordat  vasului 
care a ob inut cel mai mare num r de b rci
înving toare la Regatele de la Constan a
la 15 august 1934, cu ocazia Patronului 
Marinei. Cupa va r mâne definitiv acelui vas 
care trei ani consecutiv a ob inut condi iunile
de mai sus. Primi i, v  rog, expresiunea 
înaltei mele considera iuni.” Satisf cut de 
reu ita manifest rilor organizate cu prilejul 
Zilei Marinei Române, prin Ordinul de Zi 
din 21 august 1934, comandantul inspector 

general al Marinei, contraamiralul Ioan 
B l nescu men iona: „Serb rile Patronului 
Marinei Regale s-au desf urat anul acesta 
în prezen a M.S. Regelui i succesul lor 
des vâr it ne d  dreptul s  fim mândri, c ci
munca depus  a fost pe deplin r spl tit .
Toate navele Diviziei de Mare s-au prezentat 
într-o inut  cât se poate de îngrijit , cu 
toate insuficien ele bugetare de care 
suferim. Revista navelor în linie de ir prin 
fa a Majest ii Sale a impresionat întreaga 
asisten  de pe «N.M.S. Constan a». Am 
reu it s  d m o idee general  Majest ii
Sale Regelui i membrilor Guvernului despre 
activitatea noastr , ar tând c  for a noastr
naval  de Mare, de i mic  în compunere 
i nave, exist i î i d  toate silin ele

s - i cunoasc  misiunile grele în ap rarea
hotarelor maritime ale rii. Cer dar, unire în 
gânduri, armonie în suflete i devotament 
ne rmurit pentru Rege, ar i Marin ”.

A ezat  la loc de cinste între datinile 
neamului, Ziua Marinei a continuat s
fascineze opinia public i oaspe ii de 
onoare ai marinarilor români. Printre ace tia
s-a num rat, la 15 august 1935, i un grup 

de membri ai Ligii Navale Poloneze care au 
oferit Majest ii Sale Regelui Carol al II-lea i
primarului Constan ei, Horia P. Grigorescu, 
medalia de bronz a Ligii, o hart  a canalului 
proiectat s  uneasc  Marea Baltic  cu 
Marea Neagr i o frumoas  cup  cu ap
din Marea Neagr , simbol al înfr irii celor 
dou  m ri.

În anul urm tor, cu acela i fericit prilej, 
M.S. Regele Carol al II-lea a hot rât ca 
unica coal  pentru to i marinarii români s
se numeasc coala Naval  a Majest ii
Sale Mircea i a creat „Medalia Maritim ”,
transformat  în anul 1938 în „Virtutea 
Maritim ”. De asemenea, la 15 august 
1936 în cadrul festiv al serb rilor nautice 
a fost botezat primul submarin românesc, 
Delfinul.

La 15 august 1937, pentru prima dat
în istoria Marinei Militare Române, Fran a a 
trimis la Constan a contratorpilorul Vauban,
pentru a o reprezenta la serb rile Zilei 
Marinei. În acest an, Federa ia Român
de Sporturi Nautice a organizat prima
caravan  nautic  din România, sub 
numele „Caravana Marele Voievod Mihai”, 
la care au luat parte toate asocia iile sportive 
nautice civile i militare din ar . Caravana 
a plecat din Giurgiu în ziua de 5 iulie i a 
ajuns, dup  12 etape, la Constan a, dup
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ce a trecut prin Olteni a, Turtucaia, Silistra, 
Rasova, Br ila, M cin, Gala i i Tulcea. Ziua 
Marinei a fost serbat  cu toate onorurile i la 
C l ra i, Cetatea, Corabia, Craiova, Gala i,
Hâr ova, Ismail, Oradea, Or ova, Sulina i
Timi oara.

În 1938, din cauza doliului na ional
pricinuit de moartea, în ziua de 18 iulie, a 
M.S. Reginei Maria a României, tradi ionalele
serb ri de Ziua Marinei au fost amânate 
pentru data de 8 septembrie - Na terea
Maicii Domnului.

La 15 august 1939, la bordul bricului 
Mircea, Ziua Marinei a culminat „cu
concursuri diferite la care au fost premia i cei 
mai sprinteni elevi i marinari la urcatul în 
arborad , echipe de tras parâme iar jocurile 
distractive n-au lipsit nici ele cu înghi itul
merlinului, cursele de saci, cavalerii de 
Malta etc”.

Cu prilejul Zilei Marinei din 1939, 
comandantul Marinei Regale, viceamiralul 
Petre B rbuneanu a emis urm torul ordin: 
„Ziua de 15 august, Patronul Marinei se va 
serba de toate unit ile cu fastul deosebit, 
la care vor lua parte în mod obligatoriu 

to i ofi erii, mai trii i trupa. M.S. Regele, 
Supremul nostru Comandant, care în Înalta 
Sa dragoste pentru Marin  patroneaz  anul 
acesta, dup  cum a patronat în fiecare 
an, aceast  serbare tradi ional , trebuie 
s  fie înconjurat de to i marinarii, adic
to i s  ia parte la solemnit ile unde ele se 
desf oar . Dac  M.S. Regele renun  în 
aceast  zi la repausul S u pentru a fi în 
mijlocul marinarilor, este de la sine în eles
c  fiecare ofi er de marin  trebuie s - i
cânt reasc  con tiin a, judecând dac  nu 
trebuie s  renun e la odihn  în aceast  zi 
solemn  pentru a corespunde sublimului 
gest al Suveranului, care îmbr i eaz i
ocrote te cu ne rmurit  dragoste Marina Sa. 
Serbarea se va desf ura la toate unit ile
de ap i de uscat prin servicii religioase, 
când se vor pomeni numele eroilor marinari 
i se vor arunca în ap  ancore de flori la 

unit ile navale. [...] Trebuie s  se dea de 
[c tre] marinari toat  amploarea cuvenit
acestei serb ri, care este primit  cu c ldur
de toat  suflarea româneasc . inuta la 
serbare de ceremonie în alb”.

În vreme de r zboi

La 15 august 1940, pe lâng  pomenirea 
în toate bisericile, Liga Naval  a organizat 

în Bucure ti un serviciu special la biserica 
„Sf. Spiridon”, la care au luat parte comitetul, 
membrii i membrele ligii afla i în Capital ,
precum i cei care s-au sim it lega i suflete te
de Marina i marinarii no tri.

Serviciul divin a fost oficiat de S.S. 
p rintele Grigore Antal, care în cuvântarea 
sa a spus, printre altele: „…Împiedica i
de vremurile grele prin care trecem s  se 
serbeze Ziua Marinarilor cu fastul din anii 
trecu i, Liga Naval  Român  s-a inut de a 
sa datorie ca într-un cadru mult mai restrâns 
dar solemn, s  aduc  aceea i pioas
pomenire i profund  recuno tin  eroilor 
marinari care, prin curajul, devotamentul i
iubirea lor de ar , i-au jertfit via a pentru 
ap rarea i m rirea ei. De aceea, ast zi,
15 august, pe lâng  pr znuirea Adormirii 
Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare, toat
suflarea româneasc  serbeaz i Ziua 
Marinei. De ce i-au ales marinarii aceast
zi? Pentru c  Maica Domnului, ca femeie 
i mam , în elege mai bine îngrijorarea 
i durerea mamelor care î i a teapt  cu 

înfrigurare copiii pleca i pe întinsul nesfâr it
al apelor i pentru c , în atâtea c mine,

mame de copii i so iile celor pleca i se roag
la icoana Maicii Domnului pentru soarta 
celor pleca i s  înfrunte furtuna m rilor i
pentru c  însu i marinarul în lupt  aprig  cu 
valurile î i îndreapt  gândul i inima tot c tre
o femeie, fie mam , fie so ie”.

Prin adresa nr. 918/1 august 1941, 
Secretariatul Central Bucure ti al Ligii Navale 
Române transmitea tuturor prefecturilor: „În
fiecare an, Liga Naval  Român  a p strat
tradi ia ca Patronul Marinei, Sfânta Maria, 
s  aib  loc, cu un fast deosebit, în toate 
localit ile din ar . În anul acesta, fa  de 
împrejur rile în care ara se g se te, când 
întreaga aten ie trebuie îndreptat  spre 
frontul b t liilor dezrobitoare, Ziua Marinei, 
vineri, 15 august a.c. va avea propor ii mai 
reduse. În consecin , Ziua Marinei va fi 
s rb torit  în ar  dup  situa ia local ,
constând din un serviciu divin la toate 
bisericile din fiecare localitate a jude ului,
când se va face pomenirea eroilor marinari 
c zu i în campaniile din 1877-1878, 1913, 
1916-1919 i în actualul r zboi”.

În conformitate cu Ordinul telegrafic 
nr. 8084/1941, Ziua Marinei a fost 
s rb torit  la 15 august 1941 – se arat
într-un raport al comandantului Diviziei 
de Mare, contraamiralul Ioan Georgescu 
c tre Comandamentul Marinei Regale – 

„într-un cadru de reculegere, constând într-un 
serviciu divin la toate bisericile din localitate, 
în prezen a delega iilor de la unit ile Marinei 
i s-a f cut pomenirea eroilor marinari, 

c zu i la datorie, în campaniile 1877-1913, 
1916-1918 i din r zboiul actual. La nave, 
echipajele fiind adunate la front, s-a citit 
tabelul celor mor i, iar în cuvânt rile inute
de c tre comandan i s-au pream rit faptele 
de arme ale celor ce i-au jertfit via a pentru 
Patrie, Tron, Neam i Marin . În cazarma 
Corpului Echipajelor Maritime trupa a fost 
adunat  în careu, unde, într-un cadru 
solemn, s-a oficiat o slujb  religioas  de 
preo ii militari pentru pomenirea celor mor i
pentru Patrie”.

La Bucure ti, a avut loc la biserica Sf. 
Spiridon din Calea erban Vod  un parastas 
pentru eroii marinari mor i în r zboi. Au 
fost prezen i viceamiralii Nicolae P i ,
subsecretarul de stat al Marinei i Eugeniu 
Ro ca, comandantul Marinei Regale, 
generalul Paul Teodorescu, fost ministru, 
comandorul Dobrescu, secretar general al 
Ministerului Aerului i Marinei, viceamiralii 
Ioan B l nescu i Petre B rbuneanu, fo ti

comandan i ai Marinei, alte oficialit i militare 
i civile. La libr ria „Cartea Româneasc “

a fost organizat  o vitrin  cu trofee ale 
marinarilor români, ob inute pe frontul 
maritim i fluvial: un pavilion sovietic capturat, 
silueta distrug torului Moscova, scufundat 
de Marina Român , colaci de salvare cule i
de la acest distrug tor, r m i e de la navele 
fluviale distruse sau capturate pe Dun re etc. 
La Capela Militar  din Constan a, dinaintea 
icoanei Sfintei Fecioare, d ruit  prin h rnicia
unui monah de la schitul Dur u, s-a oficiat 
un serviciu religios de c tre clerul episcopal, 
format din sfin ii p rin i Marin R dulescu,
Grigore Sorescu, referent eparhial, 
protoiereul Andrei, Coad i Miron Calistrat. 
La una din unit ile Marinei Regale Române 
s-a desf urat un serviciu religios, oficiat 
de preotul c pitan Voineanu, confesorul 
Marinei. A urmat defilarea marinarilor.

În aceea i zi, la Br ila, în biserica arhiplin
de marinari români, germani i camarazi de 
alte arme, p rintele c pitan Capinus a oficiat 
serviciul divin, în prezen a contraamiralului 
Alexandru Gheorghiu, comandantul Diviziei 
de Dun re. Slujba a fost urmat  de un 
pelerinaj la Cimitirul Eroilor.

Manifest ri similare au avut loc la Bra ov, 
Calafat, C l ra i, Gala i, Piatra Neam ,



14 MARINA ROMÂNÃ
num rul 3 (154) 2012

Târnava Mare, Timi oara i Turnu Severin, 
organizate din ini iativa i cu sprijinul Ligii 
Navale Române.

În cuvântarea inut  la Radio cu prilejul 
Zilei Marinei, contraamiralul adjutant Nicolae 
P i  a ar tat: „Iubi i marinari, m  adresez 
marinarilor de r zboi i comerciali, precum 
i celor ce cunosc i iubesc marea. [...] 

Marea nu a prezentat niciodat  siguran i
totdeauna omul s-a sim it mic i f r  putere 
în fa a ei. Cu toate acestea, omul, în lupta 
pentru existen , s-a avântat pe ea. Când în 
largul m rii vasul este surprins de tempesta 
care r scole te marea, marinarul r mâne
f r  putere i î i încredin eaz  soarta în 
mâinile lui Dumnezeu. De aceea, marinarii, 
înainte de a lua largul, mergeau împreun
cu mamele, so iile, cu copiii lor, la biseric i
se rugau Fecioarei Maria s  îmblânzeasc
marea i s -i aduc  s n to i în port. [...] 
Ast zi, 15 august, biserica pr znuie te
pe Sfânta Fecioar  Maria, f c toarea de 
minuni, iar odat  cu ziua aceasta marinarii 
s rb toresc i pe patroana lor, zi de mare 
s rb toare, intrat  de mult în tradi ia noastr
marin reasc . ara cere ast zi marinarilor, 
afla i la posturile de veghe, s  lupte împotriva 
flotei bol evice, oprind navele lor de a pâng ri
apele noastre na ionale. Navele noastre, cu 
echipajele gata de lupt , scruteaz  orizontul, 
pentru a descoperi inamicul i a-l ataca. 
Acolo, pe nave, unde spiritul de solidaritate 
înfr e te pe marinari, de la ef la simplu 
matelot, comandantul adun  echipajul la 
pupa, ca s  înal e Sfintei Fecioare Maria ruga 
fierbinte pentru victoria neamului nostru. A a
au f cut înainta ii no tri i au izbutit.”

Serb rile organizate la 15 august 1942
au constat în oficierea serviciilor divine, în 
prezen a autorit ilor militare i civile din 
localit i, i din demonstra ii nautice, acolo 
unde situa ia a permis. Toate filialele s-au 
întrecut între ele cum s  arate cât mai mult, 
prin membrii i autorit ile locale, dragostea 
pentru marin i admira ia lor pentru bravii 
no tri marinari. Ca fapt istoric, Ziua Marinei 
a fost serbat  în 1942 i la Odessa i la 
Nicolaev, pe apa Bugului. În aceast  zi au 
fost expediate telegrame omagiale de c tre
centrala Ligii Navale Române c tre M.S. 
Regele Mihai I, pre edinte de onoare al 
Ligii, mare alul-conduc tor Ion Antonescu, 
membru de onoare i profesorul Mihai 
Antonescu, vicepre edintele Consiliului de 
Mini tri, membru de onoare al L.N.R.

În Capital , Ziua Marinei s-a serbat la 
cabana Federa iei Române a Sporturilor pe 

Ap , în prezen a generalului Pantazi, ministrul 
Ap r rii Na ionale, contraamiralului adjutant 
Nicolae P i , ministru subsecretar de stat al 
Marinei, generalului P l ngeanu, prefectul 
Poli iei Capitalei, a ofi erilor de marin  din 
garnizoan , precum i a numero i membri ai 
Ligii Navale. Contraamiralul adjutant Nicolae 
P i , ministru secretar de stat al Marinei i
pre edintele L.N.R. a precizat: „Primul nostru 
gând trebuie s -l îndrept m azi c tre aceia 
care, luptând pe întinsul apelor, s-au jertfit 
pentru Patrie. În memoria acestor eroi s
p str m un minut de reculegere i omagiu. 
S  îndrept m, de asemenea, gândul nostru 
i ur rile noastre de bine c tre marinarii care 

lupt  pe bordul vaselor, împotriva du manului
comun, pentru întregirea hotarelor, pentru 
gloria Patriei, pentru tronul Majest ii Sale 
Mihai I i pentru str duin ele i jertfa de sine 
a Mare alului Conduc tor, dezrobitor de 
neam, s  fie încununate de laurii biruin ei”.

La Constan a P.S. Episcopul Gherontie 
al Tomisului a oficiat un Te-Deum la Capela 
Militar , la care au fost invitate toate oficialit ile 
locale. Divizia de Mare a dispus ca la celelalte 
biserici, s  asiste la slujbe câte o delega ie de 
ofi eri, mai tri i trup  de marin .

În port, s rb torirea a avut loc pe nave, 
într-un cadru impresionant prin sobrietatea 
sa. A fost un moment de adânc  reculegere 
pentru brava noastr  armie de ap , pentru 
cei care i-au jertfit via a pentru ap rarea
p mântului scump al rii i pentru câ tigarea
celei mai elocvente biruin e din câte a dat 
dovad  Marina Român .

Programul zilei s-a redus la un serviciu 
religios care s-a oficiat la bordul unei nave, în 
prezen a contraamiralului Ioan Georgescu, 
comandantul Marinei Regale Române, 
a ofi erilor superiori din Marin i a unor 
numeroase delega ii de ofi eri din marinele 
aliate german i italian .

La ora 10.45, contraamiralul Ioan 
Georgescu a fost întâmpinat de locotenent-
comandorul Nicolae Bardescu, care 
i-a prezentat raportul. În timpul oficierii 
serviciului divin, au fost pomeni i eroii 
c zu i la datorie. De pe puntea navei a fost 
coborât  în ap  o coroan  de flori în form
de ancor . Asisten a a p strat un moment de 
reculegere. Fanfara a intonat apoi Imnurile 
român, german i italian. La scurt timp dup
încheierea festivit ii, toate navele de lupt
care participaser  la pioasa solemnitate 
au ie it pe mare, pentru a continua s - i
îndeplineasc  misiunile specifice.

Manifest ri  similare au fost organizate la 
Bra ov, Caracal, Sl nic Moldova, Timi oara,
Piatra Neam , Moldova Veche, Drencova, 
Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu 
M gurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteni a,
Ostrov, C l ra i, Cernavod , Hâr ova,
M cin, Br ila, Gala i, Tulcea, Ismail, Vâlcov, 
Chilia Nou , Cetatea Alb , Odessa, Nicolaev 
i Mangalia.

La Vâlcov, vedeta de siguran  nr. 3 a 
transportat i asistat cu autorit ile i navele 
din localitate la serviciul divin de la bordul 
N.M.S. Kog lniceanu. Dup  amiaz , au avut 
loc concursuri nautice între nave.

La 15 august 1943, Ziua Marinei a fost 
s rb torit  atât în Capital  cât i în restul rii
cu aceea i demnitate i mândrie. În toate 
ziarele au ap rut articole închinate Marinei i
marinarilor no tri, iar la Radio s-a prezentat 
un program bogat, constând din cuvânt ri,
muzic i recit ri ocazionale. 

În provincie, serbarea s-a desf urat în 
chip în l tor, cu concursul autorit ilor locale 
la Arad, Avdarma (Tighina), Br ila, Calafat, 
C l ra i, Giurgiu, Hâr ova, Ia i, Ismail, 
Lehliu (Ialomi a), Mangalia, Ostrov, Piatra 
Neam , Târgu Ocna, Turnu Severin, Tulcea, 
Vâlcov. La Cetatea Alb  s-a organizat o 
excursie la Cimitirul Eroilor din vecin tate.

La Constan a, Ziua Marinei a fost serbat
într-un cadru de sobrietate, la bordul unuia 
dintre distrug toarele române ti, în prezen a
generalilor Constantin Pantazi, ministrul 
Ap r rii Na ionale, Nicolae ova, ministru 
subsecretar de stat al Marinei i Cre ulescu,
precum i a comandorilor Horia Macellariu 
i Nicolae Bardescu, c pitani–comandorilor

N.N. Voinescu i C. Niculescu, locotenent-
comandorului Florian Bujoreanu, coloneilor 
Alexandru Ign tescu, prefectul jude ului
i Nicolae Oprescu, primarul Constan ei,

precum i a delega iilor de marinari germani, 
în frunte cu comandorul Heinz Kinderlein 
i a unei delega ii italiane, sub comanda 

c pitanului Boicolo. Onorurile au fost date 
de o companie de marin i fanfara Marinei 
Regale Române. Serviciul religios a fost o 
cre tineasc  manifestare de pomenire a 
celor c zu i, peste întinsul apelor prinzând 
ecou numele atâtor marinari bravi, în frunte 
cu comandan ii lor.

Î.P.S. Episcopul Eugen Laiu a rostit apoi 
o rug ciune pentru odihna celor c zu i,
iar fanfara a intonat Rug ciunea i Imnul
eroilor c zu i. În mijlocul bazinului portului 
a fost aruncat  o coroan  de flori în form

num rul 3 (154) 2012
MARINA ROMÂNÃ 15

de ancor  - modest omagiu de recuno tin
pentru acei marinari români jetfi i pe altarul 
Patriei.

Cu acest prilej, comandorul Horia 
Macellariu a subliniat: „Domnule ministru, 
Camarazi, Am pomenit ast zi, în al treilea an 
de crâncen r zboi cu cel mai cumplit adversar 
pe care l-a avut neamul nostru vreodat , pe 
eroii no tri din trecutul r zboi al întregirii, 
care prin jertfa i pilda lor stau la temelia 
Marinei noastre de ast zi; numai câteva 
din navele noastre poart  numele lor ca un 
semn al marii lor virtu i, dar aceste nave s-au 
înscris în istoria Marinei Regale Române, 
demne de aceste nume. Am pomenit ast zi
i pe camarazii cu care am pornit acum trei 

ani la lupt i care al turi de noi au c zut
în avântul Virtu ii lor i s-au d ruit Patriei i
Istoriei pentru izbânda Neamului Românesc. 
Tuturor trecu i i mai apropia i eroi le-am 
închinat slava gândurilor noastre de acum i
de totdeauna. Ei ne v d, ei ne conduc, ei ne 
dau puterea i dârzenia de a lovi adversarul 
peste tot unde încearc  s  ne cople easc ,
pentru c  lupta noastr  este lupta de peste 
2000 de ani a acestui neam de a- i ap ra
existen a, libertatea i credin a”.

La Br ila, în cadrul unei pioase 
solemnit i, s-a oficiat sfin irea Troi ei
Grupului de Nave Gr nicere ti, la care au 
luat parte familiile eroilor marinari c zu i în 
r zboiul sfânt, autorit ile militare i civile din 
garnizoan , precum i personalul unit ii cu 
familiile acestora. 

La 15 august 1944 Ziua Marinei a fost 
marcat  în Bucure ti, la cabana Federa iei
Române a Sporturilor Nautice de pe 
Lacul Floreasca, în prezenta amiralului 
August Roman, secretarul general al 
Subsecretariatului de Stat al Marinei, D. 
Colfescu, prefectul jude ului Ilfov, generalului 
Scheleti, primarul Sectorului, profesorului 
I. Gheorghiu, eful Sporturilor române ti,
ing. Corneliu Ionescu, directorul general al 
P.C.A., precum i a ofi erilor de marin i a 
unui numeros public.

Serviciul divin a fost s vâr it de cuvio ii
preo i Croitoru, confesorul garnizoanei 
i Ursache, parohul bisericii Floreasca. 

Conform tradi iei, a fost aruncat  o ancor
de flori în apele lacului. P rintele maior 
Croitoru i comandorul Aurel Negulescu, 
secretarul general al Ligii Navale Române, 
au rostit cuvânt ri ocazionale. Au urmat 
demonstra iile sportive, constând în întreceri 

nautice de caiac 1 i 2, schif 1, gig 2+1 i
caiac dublu mixt, câ tig torii fiind premia i cu 
diplome, plachete, insigne i c r i oferite de 
Liga Naval  Român .

La Constan a, s rb toarea marinarilor 
s-a desf urat la bordul cruci torului auxiliar 
Dacia, fiind onorat  de generalul Nicolae 

ova, ministru subsecretar de stat al Marinei. 
Serviciul religios a fost oficiat de P.S. Chezarie 
P unescu, episcopul Tomisului, înconjurat 
de un sobor de preo i. Dup  terminarea 
pomelnicului, alupa de comandament, 
având la bord garda de onoare, s-a deplasat 
în mijlocul bazinului portuar, unde a fost 
lansat  o ancor  de flori. În numele Marinei 
i marinarilor a vorbit contraamiralul Horia 

Macellariu, pre edintele filialei Constan a a 
Ligii Navale Române. Cei prezen i au asistat 
la întreceri de b rci, baleniere i înot între 
echipajele navelor. Seara, în sediul G rii
Maritime, echipajul N.M.S. Murgescu a 
sus inut un reu it spectacol.

Manifest ri similare au fost organizate 
i la Bra ov, în tab ra de la Poiana, Ostrov, 

Târgu Ocna, C l ra i, Sinte ti-Ilfov, în lunca 
Sabarului, Stoene ti - Muscel i Zimnicea, 
pe canalul Pas rea.

La 15 august 1945, în Capital
programul a fost destul de bogat, începând cu 
deschiderea unei reu ite expozi ii marin re ti
în aula localului Ministerului Marinei - unde 
i Liga Naval  Român  a avut un stand 

- intens vizitat  de publicul bucure tean.
Serviciul divin a fost oficiat pe malul lacului 
Her str u, în prezen a membrilor guvernului 
i ai Comisiei Interaliate de Control, i

a fost urmat de cuvânt ri, decorarea cu 
„Virtutea Maritim ” i competi ii nautice. 
Apoi, a avut loc solemnitatea deschiderii 
Expozi iei Marinei la Subsecretariatul de 
Stat al Marinei, unde au fost amenajate 
standurile Ligii Navale, Batalionului Geniu 
Marin , Arsenalului Marinei, Federa iei de 
Canotaj, Serviciului Hidrografic al Marinei, 
A.R.L.U.S., subsec ia Marin i Serviciului 
Culturii, Educa iei i Propagandei. Întreaga 
asisten  s-a deplasat pe marginea Lacului 
Her str u, unde s-au desf urat serb rile
Marinei. În cadrul unei slujbe religioase, 
au fost arborate pavilioanele României i
Na iunilor Unite. Dup  cuvântul amiralului 
Petre B rbuneanu, s-a trecut la decorarea 
celor care au adus servicii Marinei Române. 
Au urmat concursurile nautice dotate cu Cupa 
Marinei, la care au participat b rcile militare 

cu 8 rame i cinci skifuri. Dup  amiaz  au 
avut loc concursuri de înot i s rituri, polo pe 
ap i concursuri de giguri i caiace. Seara 
s-a încheiat cu o s rb toare vene ian , cu 
b rci cu lampioane i focuri de artificii. 

La Constan a, Ziua Marinei a fost 
s rb torit  printr-un Te-Deum care a avut loc 
la Capela Militar , în prezen a autorit ilor
civile i militare, în frunte cu Victor Du a,
prefectul jude ului Constan a i generalul 
Dima, comandantul militar al Dobrogei.

În provincie, pe lâng  serviciul divin 
oficiat de la cel mai umil sat pân  la capitalele 
de jude , au avut loc i manifest ri acvatice 
la Calafat, Craiova, Sinte ti-Ilfov, Slatina, 
Târgu Ocna, Tulcea, Drencova, Br ila, Turnu 
Severin i Or ova.

Serb rile postbelice

Între anii 1949-1953, ziua Marinei s-a 
rezumat la marcarea Zilei Flotei U.R.S.S. 
(ultima duminic  din luna iulie), ceremonialul 
fiind diminuat ca semnifica ie.

Prin Decretul nr. 309/1953 au fost 
instituite Ziua For elor Aeriene Militare ale 
R.P.R. i Ziua Marinei Militare a R.P.R., 
prima urmând a fi s rb torit  în fiecare an 
în prima duminic  a lunii septembrie, iar 
Ziua Marinei Militare a R.P.R. în fiecare an în 
prima duminic  a lunii august. 

Din anul 1954, programul Zilei Marinei 
a fost politizat i adaptat noii ideologii 
promovat  intens i în rândurile o tirii. Ca 
urmare, la 1 august 1954 s-a serbat pentru 
prima dat  în Republica Popular  Român ,
Ziua For elor Maritime Militare. 

Un an mai târziu, la propunerea 
Comandamentului For elor Maritime Militare, 
au fost editate de c tre Direc ia Superioar
Politic  a Armatei o serie de materiale 
promo ionale, precum afi e, panouri, lozinci, 
c r i po tale, iar prin grija Ministerului 
Industriei Alimentare, au fost fabricate ig rile
„Marinar”!

Totu i, imagina ia marinarilor r mâne
demn  de toat  admira ia publicului, având 
în vedere modul în care au fost regizate în 
Programul Zilei Marinei 1956 dou  dintre 
momentele comice. Astfel în programul 
activit ilor au fost introduse s riturile bufe 
în ap , executate de actorii de la Teatrul 
For elor Maritime Militare dar i un alt 
moment de destindere, reprezentat de nunta 
atacat  de pira i.
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Festivit ile de la Constan a
în anii ‘50 - ‘80

Sâmb t  seara, 2 august 1958, la Teatrul 
de stat Constan a a avut loc o adunare fes-
tiv  consacrat  s rb toririi Zilei Marinei Ro-
mâne, la care au luat parte personalit i ale 
administra iei de partid i de stat centrale i
locale, marinari de toate gradele militari i din 
flota comercial i numero i invita i. Aduna-
rea festiv  s-a încheiat cu spectacol prezen-
tat de legendarul ansamblu ost esc „Alba-
trosul”, dirijat de maestrul Marin Hudi eanu.
Într-una din s lile Cazinoului a fost g zduit
o interesant  expozi ie marin reasc .

Duminic , 3 august 1958, Ziua Marinei 
Române s-a desf urat în portul Constan a. 
Ora ul i portul au îmbr cat haine de s rb -
toare. Pe toate navele comerciale i militare 
aflate în rada portului, de-a lungul marilor 
bulevarde i pe cl dirile istorice ale ora ului 
fluturau mii de pavilioane i stegule e multico-
lore. La semnalul trompetului fanfarei militare, 
au fost arborate pavilionul i marele pavoaz. 
La ora 10.00 a început parada naval . La bor-
dul navei- coal Mircea au fost întâmpina i
cu onoruri i entuziasm oaspe ii de onoare 
ai marinarilor, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
generalul-colonel Leontin S l jan, ministrul 
For elor Armate ale R.P.R., mini tri, secretari 
de stat, ambasadorul U.R.S.S. la Bucure ti. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, înso it de genera-
lul-colonel Leontin S l jan i de contraami-
ralul Gheorghe Sandu, a primit raportul i a 
trecut în revist  garda de onoare. Navele de 
lupt , aliniate cu echipajele la front, au fost 
trecute în revist  de c tre ministrul For elor 
Armate, acompaniat de Vasile Vâlcu i de 
contraamiralul Gheorghe Sandu. În semn de 
salut, au fost trase 21 de salve de tun. Forma-
ii de avioane cu reac ie au survolat portul.

tafeta organiza iei A.V.S.A.P., care a 
str b tut mii de kilometri pe apele interioare 
ale rii, venind de la izvoarele Mure ului i
Siretului, pân  la Sf. Gheorghe i Jurilovca, 
de unde a traversat Lacul Razelm pentru a 
ajunge la Constan a în ziua de 2 august, a 
adus mesajul de salut a organiza iei. De ase-
menea, o delega ie de sportivi ai C.C.A. a 
transmis mesajul sportivilor militari. Jocurile 
marin re ti au fost deschise triumfal de c -

tre zeul Neptun. „Bazinul portului a devenit 
acum o imens  scen  pe care se desf oar
un specatacol de o m re ie desoebit – con-
semna reporterul cotidianului local „Dobrogea 
Nou ”. Dintr-o parte în alta a portului pornesc 
iruri nesfâr ite de ambarca iuni mici, care 

fac un ocol întregului bazin. De pe o nav
ancorat  în rad  se dau plec rile în probele 
de înot. Întregul bazin e str b tut într-o anu-
mit  ordine de zeci de b rci. Defileaz  prin 
fa a conduc torilor partidului i statului vase 
alegorice militare, comerciale, ale AV.SA.P. 
i pesc re ti. Pe una din nave, sportivii Clu-

bului Marina fac diferite demonstra ii de box, 
gimnastic  etc. Membrii cluburilor A.V.S.A.P. 
prezint  asisten ei multiplele lor activit i
sportive. Cu aplauze puternice au fost primite 
i forma iile artistice ale Teatrului Marinei Mi-

litare i ale ansamblului marin resc „Albatro-
sul”. La aceast  s rb toare au participat cu 
dragoste i constructorii navali din S.N.M.C. 
Ei au prezentat mul imii macheta unui fru-
mos vas comerciale. […] Grandoarea acestei 
s rb tori au completat-o jocurile marin re ti:
s rituri la trambulin , concursul de tras la pa-
râm  cu b rcile, prinderea ra elor i purcelu-
lui la condru, maiestuoasa demonstra ie de 
schiuri pe ap , de acvaplane i biciclete pe 
ap , demonstra ia curajo ilor scafandri”.

Artificiile i carnavalul b rcilor au înche-
iat manifest rile dedicate Zilei Marinei. Por-
tul, rada exterioar i faleza Cazinoului erau 
str b tute de feeria pavoazelor electrice i a 
arcadelor luminoase. Focurile de artificii, s -
ge ile luminoase ale proiectoarelor navelor i
retragerea cu tor e au prilejuit un tablou noc-
turn de neuitat miilor de participan i români 
i str ini.

În anul 1959, zeci de b rci i alupe, re-
prezentând diferite aspecte din activitatea 
marinarilor, muncitorilor portuari i pescarilor 
au defilat prin fa a navei-comandant. O a-
lup  militar  a remorcat un desant maritim, 
iar în urma lor, un ponton a purtat corul i
orchestra echipei artistice ost e ti „Albatro-
sul”. Dup  parada ambarca iunilor, o trompe-
t  a vestit sosirea lui Neptun, zeul m rilor, 
care, c lare pe tradi ionala balen , a trecut 
în revist  navele. Neptun a fost primit cu mult 
fast la bordul navei-baz  sportive, unde s-a 
instalat confortabil într-un tron îmbr cat în 

catifea ro ie i a dat încuviin area începerii 
serb rii nautice: parada ambarca iunilor, de-
filarea înot torilor, concursuri de b rci i de 
înot, s rituri de pe trambulin , celebrele s ri-
turi comice, turnirul b rcilor, în care lupt torii
înarma i cu suli e i scuturi s-au str duit s - i
arunce în ap  inamicii, purcelul la condru i
vân toarea de ra e. Dup  mai bine de dou
ore de bun  dispozi ie i divertisment, Nep-
tun s-a retras cu aceea i balen , salutat de 
sirenele tuturor navelor. Seara, spectacolul a 
continuat pe falez  cu jocuri de artificii, car-
navalul b rcilor i retragerea cu tor e, care a 
încheiat Ziua Marinei R.P.R.

Din anii ‘60, o dat  cu ingerin a organelor 
politice în orchestrarea acestor manifest ri,
semnifica ia cre tin  a s rb torii marinarilor 
români a fost substituit  cu cea mitologic .
Acestea includeau conferin e despre semni-
fica ia Zilei Marinei, sus inute de c tre ofi eri
i propagandi ti în întreprinderi i în garni-

zoanele de marin , înmânarea de c tre de-
lega iile de marinari a unor machete de nave, 
în adun ri festive organizate la Palatele Pio-
nierilor, adun ri publice i întâlniri ale mari-
narilor cu pionieri i utemi ti frunta i în pro-
duc ie, organizarea vizit rii de c tre ace tia
a navelor- coal Mircea i Libertatea i ie iri
pe mare cu acestea. În cadrul ceremoniale-
lor organizate cu prilejul Zilei Marinei, secre-
tari ai organelor centrale de tineret înmânau 
Steagul Ro u al C.C. al U.T.M., ulterior Dra-
pelul de Onoare al C.C. al U.T.C., i diplome 
de onoare organiza iilor i tinerilor marinari 
frunta i în preg tirea pentru lupt i politic .

În 1963, zeul m rilor, îmbr cat într-o 
mantie de catifea albastr , pres rat  cu ste-
lu e argintii, a sosit pe fidela-i balen i de pe 
tronu-i rezervat, a dat cu tridentul semnalul 
de începere a jocurilor marin re ti. A urmat 
programul de demonstra ii sportive i marin -
re ti: tafeta naval , concursurile de b rci de 
10+1 i 6+1, s riturile de la trambulin , pur-
celul la condru i demonstra ia scafandrilor 
grei, hora ra elor i parada ambarca iunilor cu 
vele. Seara, navele au aprins marele pavoaz 
electric, dup  care au urmat carnavalul b rci-
lor i jocuri de artificii.

Din gazeta ost easc  „Flota Patriei” 
de joi, 7 august 1969, spicuim: „Înso it de o 
escort  de ambarca iuni marin re ti i de 
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elicoptere, în sunete de sirene i explozii de 
petarde, pe o uria  balen i-a f cut apari ia 
zeul Neptun. Acesta patroneaz  simbolic 
serbarea marin reasc . Dup  impresionanta 
defilare a navelor alegorice ( alupa 
«Rândunica», cruci torul «Elisabeta», 
monitorul «Lahovary», bricul «Mircea»), au 
evoluat marinarii (concursul de tras la rame, 
tafeta marin reasc , purcelul la condru, 

hora ra elor, s rituri la trambulin ). Marinarii 
înot tori înscriu cu trupurile lor vânjoase, 
pe suprafa a apei, ini ialele atât de dragi 
nou , R.S.R. i P.C.R., precum i cifra XXV 
- împlinirea sfertului de veac de la eliberarea 
patriei. În suita de manifest ri demonstrative 
s-a înscris i defilarea platformei alegorice 
cu osta i care au prezentat momente din 
timpul desf ur rii unor activit i de preg tire 
de lupt  caracteristice specialit ilor de 
marin  (semnalizatori, radiotelegrafi ti, 
artileri ti, racheti ti, mineri dragori i torpilori, 
scafandri). În încheierea  programului a 
evoluat pe o platform  cunoscuta forma ie 
artistic  «Albatrosul»”.

În nocturn , aprinderea marelui pavoaz, 
jocurile de artificii, retragerea cu tor e i
programul fanfarei militare au completat 
festivit ile consacrate s rb toririi Zilei 
Marinei R.S.R.

Din anul 1970, la Constan a s-au organizat, 
timp de dou  s pt mâni, „Serb rile M rii”, 
care culminau cu Ziua Marinei. Concursul 
de gra ie i frumuse e „Miss Litoral” era 
una din atrac iile tineretului. Programul s-a 
diversificat i au ap rut probe noi, precum 
desantul infanteri tilor marini, turnirul b rcilor, 
tafeta nautic , parada ambarca iunilor 

alegorice, salturile din elicopter, schi nautic, 
platforme alegorice cu scene din preg tirea 
pe specialit i a marinarilor, acroba ii aeriene, 
platforme cu aparate i numere de gimnastic ,
înscrierea pe ap  de c tre înot tori a ini ialelor 
partidului i ale rii (P.C.R., R.S.R.) sau cifre 
aniversare ale unor evenimente politice, 
carnavalul nautic al m tilor etc. Lor li s-au 
ad ugat Botezul la Ecuator, Pescarul amator,
Comoara pira ilor, demonstra ii ale navelor 
de stins incendii .a. Momentul solemn al 
arbor rii pavilionului i marelui pavoaz a 
fost dintotdeauna acompaniat de intonarea 
Imnului de Stat i cele 21 de salve de salut 
tradi ionale.

„Duminic , 2 august 1981, în portul de 
agrement Tomis s-au desf urat manifest rile 
prilejuite de Ziua Marinei Române - afl m din 

paginile cotidianului const n ean „Dobrogea 
Nou ” de mar i, 4 august 1981. „Dup  apari ia, 
la bordul navei împodobite cu marele pavoaz, 
a zeului Neptun, au avut loc demonstra ii de 
înot, s rituri de la trambulin , gimnastic
acrobatic , întrecerile ambarca iunilor cu 
rame, evolu iile scafandrilor i schiorilor 
nautici, sus inute de membri ai asocia iilor 
sportive portuare i de studen i ai Institutului 
de Marin  «Mircea cel B trân»”.

Spectacolul oferit oaspe ilor litoralului 
i invita ilor a continuat cu Botezul la 

Ecuator, Pescarul amator, Comoara pira ilor, 
capturarea purceilor la condru, hora ra elor, 
întrecerile micilor hidrobicicli ti, parada 
velierelor, demonstra iile navei de stins 
incendii i focurile de artificii.

La început de secol XXI

Dup  Revolu ia din decembrie 1989, 
Marina Român  a reluat tradi ia s rb toririi 
zilei sale la 15 august. Astfel, prin Ordinul de Zi 
nr. 15/8 august 1990, ministrul Ap r rii 

Na ionale, generalul-colonel Victor St ncu-
lescu sublinia: „La 15 august, de Sfânta 
Marie, patroana tradi ional  a marinarilor de 
pretutindeni, s rb torim Ziua Marinei Române. 
Aceast  aniversare se prezint  ca o evocare 
simbolic  a muncii, jertfelor i înf ptuirilor 
marinarilor români, care, din cele mai vechi 
timpuri, au f cut s  fluture la catarg pavilionul 
scump al rii pe toate meridianele Oceanului 
Planetar i au adus o important  contribu ie 
la înf ptuirea marilor evenimente istorice din 
via a patriei i a poporului. Marinarii români 
au participat activ la ap rarea fruntariilor 
maritime i fluviale ale României, m rturie fiind 
faptele de vitejie s vâr ite în R zboiul pentru 
Independen  din 1877-1878 i în cele dou
conflagra ii mondiale, unde misiunile primite 
au fost îndeplinite cu abnega ie i devotament. 
Mo tenitoarea unor bogate tradi ii, Marina 
Român  a f cut înc  o dat  dovada unui înalt 
patriotism prin participarea activ  la victoria 
Revolu iei din decembrie 1989, în urma 
c reia poporul i-a recâ tigat demnitatea i
libertatea. Anivers m acest eveniment din 
via a marinarilor militari p trun i de hot rârea 
ferm  de a ridica nivelul preg tirii militare i
de specialitate, în vederea îndeplinirii misiunii 
de baz  a armatei de a ap ra vatra str bun ,
independen a i suveranitatea României. [...]”

Odat  cu revenirea la tradi ie prin 
celebrarea Zilei Marinei Române la 

s rb toarea Sfintei Marii - Praznicul 
Adormirii Maicii Domnului, organizatorii, 
atât la Constan a, cât i în celelalte ora e-
porturi maritime i fluviale, au reintrodus în 
programele serb rilor elemente tradi ionale 
cât i probe noi, în consens cu specificul local 
i preferin ele publicului spectator al noului 

mileniu. Astfel, printre elementele de noutate 
se num r  aterizarea para uti tilor la punct 
fix, lansarea scafandrilor de lupt  de pe vedete 
i din elicopter, recuperarea unui scafandru 

aflat în dificultate, executarea unui desant de 
c tre infanteri tii marini, respingerea atacului 
aerian asupra navelor de suprafa , lans ri 
de torpile, demonstra ii de lupte i carate i nu 
în ultimul rând, atractivul spectacol al fanfarei 
militare, cu french cancan i majorete.

La Constan a, manifest rile au avut loc 
atât pe terasa Comandamentului Marinei 
Militare/Statului Major al For elor Navale, 
respectiv Comandamentul Opera ional Naval 
(Comandamentul Flotei de ast zi) cât i pe 
platforma portuar , în perimetrul danei de 
pasagere i a Farului „Carol I”.

Pentru a da o înc rc tur  cuvenit  acestui 
regal marin resc, Liga Naval  Român i
Muzeul Marinei Române organizeaz  anual, 
în perioada 15 iulie - 15 august, sub genericul 
„Luna spiritualit ii marin re ti”, o atractiv
suit  de manifest ri cultural- tiin ifice i
competi ii nautice, dotate cu premii, dedicate 
îndeosebi tinerilor i turi tilor litoralului 
românesc.

An de an, Statul Major al For elor Navale, 
împreun  cu Autoritatea Naval  Român ,
Compania Na ional  Administra ia Porturilor 
Maritime S.A. Constan a, companiile de 
naviga ie particulare, Liga Naval  Român i
al i parteneri de pe platforma portuar  ofer
publicului i oaspe ilor litoralului românesc 
o suit  de manifest ri tradi ionale care 
culmineaz , la 15 august, cu regalul Zilei 
Marinei Române, s rb toare de care se 
bucur , al turi de slujitorii apelor, românii de 
pretutindeni.

Prin Legea nr. 202 din 21 octombrie 
2008, publicat  în „Monitorul Oficial” nr. 728 
din 28 octombrie 2008, ziua praznicului 
Adormirii Maicii Domnului a fost desemnat
s rb toare na ional , Ziua Marinei Române 
devenind astfel moment de în l are spiritual
i de pream rire a jertfei eroilor apelor, motiv 

de etalare a frumoaselor tradi ii marin re ti 
i prilej de reafirmare a poten ialului i a 

capabilit ilor For elor Navale Române.
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Cetatea Callatis în sărbătoareCetatea Callatis în sărbătoare

Ziua Marinei la MangaliaZiua Marinei la Mangalia
Comandor dr. Marian MO NEAGU
Serviciul Istoric al Armatei

Timp de aproape patru decenii, 
Mangalia a de inut suprema ia în privin a
organiz rii Zilei Marinei, aceasta fiind în 
perioada postbelic  principala baz  naval
a României, dar i loca ia Comandamentului 
Marinei Militare între anii 1961-1982.

Conform noilor reguli instaurate prin 
Decretul Prezidiului Marii Adun ri Na ionale
nr. 309 din 29 august 1953, Ziua Marinei 
Militare a R.P.R. s-a serbat, începând cu 
anul 1954, în prima duminic  a lunii august, 
ca s rb toare militar i popular , pân  în 
anul 1989.

Astfel, pe 5 august 1962, la Mangalia, 
navele Marinei Militare, ancorate în rada 
portului ca i digul de larg, erau împodobite 
cu stegule e multicolore. Festivit ile au 
început prin ridicarea pavilionului i a 
marelui pavoaz. Dup  trecerea în revist
a navelor, s-a dat citire Ordinului M.F.A. 
ale R.P.R. Pe acordurile imnului de stat al 
R.P.R., de pe bordul unei nave s-au tras 
21 salve de artilerie. Aviatorii au trimis din 
v zduh salutul lor camarazilor marinari.

Salutat de sirene, zeul Neptun a rostit 
salutul de bun venit. Au urmat concursurile 
de b rci de 10+1 i 6+1, demonstra iile
scafandrilor i coborârea acestora din 
elicopter, competi ia înot torilor i jocuri 
marin re ti. Un adev rat spectacol pe ap
l-a oferit asisten ei care populeaz  digul i
navele oficiale echipa artistic  ost easc
„Albatrosul”.

Seara, faleza ora ului Mangalia a 
fost arhiplin  de lume. Marele pavoaz 
electric a fost aprins, iar în fa a plajei a 
început carnavalul b rcilor, sub buchetele 
multicolore de artificii.

Ziua Marinei a început cu adunarea 
festiv  de sâmb t , 3 august 1963, la Casa 
de Cultur  din Mangalia, la care au participat 
generalul-locotenent Ion Ioni , adjunctul 

ministrului For elor Armate ale R.P.R., 
generalul-maior Ion Dinc , eful Direc iei
Superioare Politice a Armatei, Paraschiv 
Anghel, membru al Biroului C.C. al U.T.M., 
reprezentan i ai organelor regionale de 
partid i de stat, ata a i militari acredita i în 
R.P.R., generali, ofi eri, invita i.

Duminic , 4 august, a fost o adev rat
s rb toare în portul Mangalia. Mii de 
oaspe i ai litoralului au venit s  asiste 
la manifest rile prilejuite de tradi ionala
s rb toare marin reasc . În acordurile 
solemne ale imnului de stat, s-au tras 21 
salve de artilerie. Apoi, Neptun, zeul m rilor, 
îmbr cat într-o mantie de catifea albastr ,
pres rat  cu stelu e argintii, a sosit pe 
fidela-i balen i de pe tronu-i rezervat, 
a dat cu tridentul semnalul de începere a 
jocurilor marin re ti. A urmat programul de 
demonstra ii sportive i marin re ti. Seara, 
navele au aprins marele pavoaz electric, 
dup  care au urmat carnavalul b rcilor i
jocuri de artificii.

Sâmb t , 2 august 1964, la Casa de 
Cultur  din Mangalia a avut loc adunarea 
festiv  consacrat  Zilei Marinei R.P.R. la 
care au luat parte generalul-locotenent 
Ion Ioni , Vasile Vâlcu, generalul-maior 
Ion Dinc , contraamirali, generali, ofi eri
superiori, ata a i militari acredita i în ara
noastr , precum i un numeros public. 

Duminic , 3 august, au sosit în avanport 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., generalul de armat  Leontin 
S l jan, ministrul For elor Armate ale 
R.P.R., reprezentan i ai organelor de partid 
i de stat, generali i amirali, ofi eri, invita i,

precum i ata a i militari acredita i în ara
noastr . Între navele aliniate în avanportul 
Mangalia s-a aflat i nava- coal Mircea,
care, evident, a atras aten ia oficialit ilor. 
Aflând situa ia dramatic  a velierului-
simbol al Marinei Române, acestea au 
hot rât contactarea antierului constructor 
în vederea repar rii capitale a navei. Din 

adâncuri, în mijlocul unei flori de nuf r i-a
f cut apari ia Neptun, zeul m rilor. Evolu ia
ambarca iunilor cu vele, demonstra ia
înot torilor i a scafandrilor, s riturile de 
la trambulin , tafeta de b rci cu rame au 
fost aplaudate de cei prezen i. Ansamblul 
marin resc „Albatrosul”, dirijat de maestrul 
Marin Hudi eanu, a încheiat festivit ile cu 
un frumos spectacol artistic. Seara, în portul 
Mangalia, au ap rut constela ii de lumini. 
La bordul navelor s-a aprins marele pavoaz 
electric, dup  care au urmat carnavalul 
b rcilor i jocuri marin re ti, pân  seara 
târziu.

Sâmb t , 1 august 1965, a avut loc 
adunarea festiv  consacrat  Zilei Marinei 
R.P.R. la care au participat reprezentan i ai 
organelor locale de partid i de stat, invita i.

Duminic , 2 august 1965, în avanportul 
Mangalia au sosit Nicolae Ceau escu,
secretar general al C.C. al P.C.R., generalul 
de armat  Leontin S l jan, ministrul 
For elor Armate, Vasile Vâlcu, generalul-
maior Ioan Coman, generalul-maior Vasile 
Ionel, adjunc i ai ministrului For elor Armate, 
generali, contraamirali, ofi eri i ata a i
militari acredita i în ara noastr . Fanfara 
marinarilor a intonat imnul de stat al R.P.R. 
i s-au tras 21 salve de artilerie. Grupuri de 

avioane supersonice au adus marinarilor 
salutul avia iei.

Ca în fiecare an, a avut loc un program de 
jocuri marin re ti în care n-au lipsit jocurile 
vesele - hora ra elor i prinderea purcelului 
de pe condru. Echipa artistic  „Albatrosul” 
a încheiat manifest rile  de diminea  cu 
un frumos program artistic. Seara, în portul 
Mangalia a ap rut o constela ie de lumini 
- aprinderea pavoazului electric la nave. 
Jocurile marin re ti, carnavalul b rcilor, 
jocurile de artificii, jerbe luminoase au 
continuat pân  seara târziu.

Pe 7 august 1966, în avanportul 
Mangalia au sosit generalul de armat
Leontin S l jan, ministrul For elor Armate, 
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generalul-maior Ion Coman, secretarul 
C.P.S.A., Constantin Mândreanu, prim 
secretar al Comitetului Regional Dobrogea 
al P.C.R., generali i ofi eri superiori. 

Jocurile marin re ti au fost urmate de 
parada navelor alegorice, care au evocat 
momente din istoria Marinei Române. 
Numero i înot tori i-au încercat iscusin a
în hora ra elor i prinderea purcelului 
suspendat la condru, iar al ii au f cut o 
demonstra ie hazlie de pescuit. 

Seara s-a aprins pavoazul electric, dup
care a urmat carnavalul b rcilor, înso it de 
jocuri marin re ti, iar la gr dina de var , în 
prezen a a circa 2000 de spectatori, echipa 
„Albatrosul” a prezentat spectacolul muzical-
coregrafic dedicat zilei marinarilor.

Pe 6 august 1967, în avanportul 
Mangalia au sosit Nicolae Ceau escu,
secretar general al P.C.R., pre edintele
Consiliului de Stat al R.S.R., înso it de al i
conduc tori de partid i de stat, Neptun, 
pe puntea unei ambarca iuni în form
de balen , a declarat deschis programul 
jocurilor marin re ti, care au cuprins 
defilarea ambarca iunilor sportive, evolu ia
navelor de diferite tipuri, lansarea din 
elicoptere a scafandrilor. La ora 20.30 s-a 
aprins pavoazul electric. În jocul feeric al 
luminilor s-au desf urat carnavalul b rcilor, 
jocul de artificii, iar în Pia a Republicii din 
Mangalia fanfara militar  a prezentat un 
concert de promenad .

Pe 4 august 1968, la ora 10.00, 
în avanportul Mangalia a sosit Nicolae 
Ceau escu, înso it de generalul-colonel Ion 
Ioni , ministrul For elor Armate ale R.S.R. 
i al i invita i. […] La trecerea în revist

de c tre comandantul Marinei Militare, 
viceamiralul ing. Grigore Marte , echipajul 
navei- coal Mircea a fost dispus pe vergi, în 
pozi ie de salut. Trecerea în revist  a navelor 
din forma ie a început cu velierul- coal .
Echipajul a r spuns salutului comandantului 
Marinei Militare prin ridicarea beretei de trei 
ori în sus-lateral, concomitent cu strig te de 
„Ura!”. Neptun, zeul m rilor i oceanelor, 
a deschis i patronat jocurile marin re ti. 
Apari ia navelor alegorice, având la bord 
marinari în costume de epoc , amintesc 
de faptele înscrise în istoria zbuciumat  a 
neamului de c tre vrednicii fii ai poporului 
român. Seara, dup  aprinderea pavoazului 
electric, a urmat carnavalul b rcilor, jocul de 
artificii i o retragere spectaculoas  cu tor e.

Pe 3 august 1969, în portul Mangalia, 
generalul-colonel Ion Gheorghe, membru 
al C.C. al P.C.R., prim adjunct al ministrului 
For elor Armate i ef al Marelui Stat Major 
a primit raportul de la comandantul Marinei 
Militare, viceamiralul ing. Grigore Marte .

Înso it de o escort  de ambarca iuni
marin re ti i de elicoptere, în sunete de 
sirene i explozii de petarde, pe o uria
balen i-a f cut apari ia zeul Neptun, care 
a patronat simbolic serbarea marin reasc .
Dup  impresionanta defilare a navelor 
alegorice - alupa Rândunica, cruci torul
Elisabeta, monitorul Lahovary i bricul Mircea
- , au evoluat marinarii la concursul de tras 
la rame, tafeta marin reasc , purcelul la 
condru, hora ra elor, s rituri la trambulin .

În suita manifest rilor demonstrative s-a 
înscris i defilarea platformei alegorice cu 
osta i care au prezentat momente din timpul 
desf ur rii unor activit i de preg tire de 
lupt  caracteristice specialit ilor de marin ,
semnalizatori, radiotelegrafi ti, artileri ti,
racheti ti, mineri dragori i torpilori, scafandri. 
Seara, aprinderea marelui pavoaz, jocurile 
de artificii, retragerea cu tor e i programul 
fanfarei militare au completat festivit ile
consacrate s rb toririi Zilei Marinei R.S.R.

În diminea a zilei de 2 august 1970,
în avanportul Mangalia, nave militare de 
diferite tipuri a teptau semnalul de începere 
a festivit ilor Zilei Marinei Române. În 
dispozitivul de sta ionare al navelor militare 
au intrat Divizioanele 133 Vedete Purt toare
de Rachete, 93 Vedete Torpiloare, 146 
Dragoare de Baz , 339 Vân toare de 
Submarine, 50 Vân toare de Submarine, 
19 Dragoare de Rad , 129 Nave Auxiliare, 
nava- coal Mircea, nava hidrografic 112
(nav -comandant) i vedete gr nicere ti. La 
festivit i au participat Nicolae Ceau escu,
împreun  cu al i conduc tori de partid i de 
stat i oaspe i de peste hotare. Marinarii, 
în inut  alb  de parad , au stat alinia i pe 
pun ile navelor, iar al ii au str juit de o parte 
i de alta drumul c tre avanport i digul 

de nord, pân  la nava-comandant. Dup
ce a trecut în revist  garda de onoare, 
acesta a urcat la bordul navei-comandant 
i a adresat tuturor marinarilor felicit ri cu 

prilejul Zilei Marinei i ur ri de noi succese 
în preg tirea de lupt i politic . Fanfara 
militar  a intonat Imnul de stat al R.S.R., 
timp în care s-a executat salutul cu 21 salve 
de artilerie iar avia ia, prin trei avioane tip 
IAK i 12 MIG 21, a adus salutul omagial 
al aviatorilor, cu care marinarii coopereaz
pe timpul îndeplinirii misiunilor de lupt .
Neptun, zeul m rilor, i-a f cut apari ia pe 
spatele unei balene, escortat  din cer de 
elicoptere, pe ap , de ambarca iuni militare, 
pentru a patrona s rb toarea marinarilor. 
Festivit ile au cuprins demonstra ii i
jocuri sportive marin re ti, parada navelor 
alegorice, demonstra ii nautice, defilarea 
ambarca iunilor sportive i a navelor de 
lupt . Parada ambarca iunilor alegorice, 

incluzând o ambarca iune dac , liburn
roman , pânzar din vremea lui Mircea cel 
B trân i a lui tefan cel Mare, corabia 
Mari a, vaporul România, alupa Rândunica,
bricul Mircea, cruci torul Elisabeta i
monitorul Lahovary a fost urmat  de jocuri 
i demonstra ii marin re ti: ambarca iuni

academice cu sportivi marinari, schiori 
nautici remorca i de alupe, o platform
alegoric  reprezentând tehnica de la 
bordul navelor de lupt , acroba ie aerian
executat  de un avion sportiv, concursuri 
de b rci militare, o tafet  marin reasc ,
s rituri la trambulin , capturarea purcelului 
legat la condru i a ra elor lansate în bazin. 
În încheierea serb rilor marin re ti, au 
defilat vedete gr nicere ti, vedete torpiloare 
i vedetele purt toare de rachete. Dup

rostirea unui scurt cuvânt de închidere a 
serb rii, zeul Neptun s-a retras.

Seara, dup  aprinderea pavoazului 
electric, portul Mangalia a tr it feeria unui 
carnaval s rb toresc al b rcilor, jocurilor 
de artificii i a unei spectaculoase retrageri 
cu tor e. Echipa artistic  ost easc
„Albatrosul” a prezentat un frumos spectacol 
muzical- coregrafic.

Pe 1 august 1971, festivitatea de 
la Mangalia s-a desf urat în prezen a
conduc torilor de partid i de stat, Nicolae 
i Elena Ceau escu, Emil Bodn ra ,

Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, 
Emil Dr g nescu, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte R utu, Vasile Vâlcu, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, 
membri ai C.C. ai P.C.R., ai guvernului, 
reprezentan i ai organelor jude ene de partid 
i de stat, generali i ofi eri superiori. În 

tribunele amenajate pe navele ancorate în 
port se aflau, de asemenea, ata a i militari 
aero i navali, acredita i în R.S.R.

Festivit ile Zilei Marinei au cuprins 
demonstra ii i jocuri sportive marin re ti,
parada navelor alegirice, demonstra ii
nautice, defilarea ambarca iunilor sportive i
a navelor de lupt . Actul final al s rb toririi
Zilei Marinei s-a încheiat seara, pe falez ,
unde miile de turi ti au avut prilejul s
admire un feeric spectacol de lumin , un 
frumos carnaval al b rcilor i retragerea cu 
tor e în acordul muzicii militare.

Duminic , 6 august 1972, avanportul 
Mangalia a fost centrul festivit ilor ocazi-
onate de s rb torirea Zilei Marinei R.S.R., 
o frumoas  manifestare marin reasc  cu 
participarea a mii de localnici i turi ti afla i
pe litoral, care a avut darul s  ofere i o 
metafor  a vie ii marinarilor no tri. Suita 
de demonstra ii nautice i marin re ti a 
început odat  cu descinderea lui Neptun 
din vechi legende, ambarcat pe o balen
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i escortat de b rci i elicoptere. O nav
dacic , o liburn  a legiunilor romane, apoi 
un pânzar al rii Române ti de pe timpul 
lui Mircea, altul purtând însemnele lui tefan
al Moldovei. O nou  fil  de istorie pe ape ne 
înf i eaz , rând pe rând, corabia „Mari a”
a anilor 1834, vasul cu aburi România din 
epoca lui Cuza, întâiul velier- coal , un 
cruci tor, monitoare din primul r zboi, nave 
eroice din cel de-al doilea r zboi, care s-au 
acoperit de glorie în lupta contra hitleri tilor. 
Festivit ile au continuat cu o platform
alegoric  înf i ând specialit i de baz  ale 
Marinei Militare de ast zi, un tablou sportiv 
în care deasupra valurilor planeaz  schiorii, 
dup  care ambarca iuni academice despic
valurile cu vitez , altele cu ambarca iuni
sportive, apoi o platform  de gimnastic  pe 
care se produc evolu ii spectaculoase. 

Seara, în decorul festiv al avanportului 
artificiile au împodobit cerul cu uria e
flori multicolore, luminând frumos faleza. 
Carnavalul b rcilor, aprinderea pavoazului 
electric i retragerea cu tor e au constituit 
momente pl cute, marcând totodat i
încheierea acestei frumoase i tradi ionale
s rb tori a marinarilor.

Potrivit tradi iei, duminic , 5 august 
1973, la Mangalia marinarii miliari i civili, 
constructorii de nave afla i în porturi, pe 
antiere ori pe întinsul apelor, au s rb torit

tradi ionala zi a Marinei. Centrul acestor 
manifest ri l-a constituit avanportul Man-
galiei. Navele militare, ambarca iunile spor-
tive au arborat marele pavoaz, ghirlande de 
stegule e multicolore unind catarg de catarg, 
str juiau arterele de circula ie, digurile 
portuare. Mii i mii de localnici, turi ti afla i
în concediu pe litoral, s-au adunat pe faleze, 
pe digurile avanportului înc  de diminea ,
pentru a urm ri i participa la s rb toarea
marinarilor.  Plutind pe spatele unei balene, 
escortat de elicoptere, ambarca iuni militare 
i sportive, de vuietul sirenelor, i-a f cut

apari ia legendarul Neptun. Este semnalul 
c  au început manifesta iile marin re ti.
Prin fa a navei-comandant au defilat alupe
rapide purtând steagurile R.S.R. i P.C.R. 
Apoi a urmat un tablou alegoric al tradi iei
noastre marin re ti. Acestui tablou alegoric 
în mi care, de o puternic  for  evocatoare, 
i s-a al turat imaginile prezentului - zecile 
de nave militare ancorate în port, începând 
cu vedetele torpiloare i terminând cu 
puternicele nave purt toare de rachete. 
Urm rite cu interes de localnici i oaspe i,
în avanport au avut loc, întreceri de 
ambarca iuni, schi nautic, s rituri de la 
trambulin , demonstra ii de gimnastic i ale 
scafandrilor în colaborare cu elicopterele, 
diferite jocuri marin re ti. Dup  amiaz ,
pân  noaptea târziu, la Mangalia au avut 
loc spectacole i demonstra ii marin re ti,
jocuri de artificii i retrageri cu tor e.

În ziua de 4 august 1974, în garnizoana 
Mangalia la festivit ile prilejuite de 
s rb torirea Zilei Marinei R.S.R. au luat 
parte reprezentan i ai organelor locale de 
partid i de stat, generali i ofi eri superiori, 
ata a i militari aero i navali acredita i în 
ara noastr . Zeci de mii de localnici i
turi ti afla i pe litoral i-au salutat pe marinari 
la s rb toarea lor. Pe timpul desf ur rii
paradei navale, deschis  dup  tradi ie de 
c tre mitologicul zeu Neptun, marinarii 

au demonstrat o înalt  iscusin , curaj, 
dârzenie, disciplin i un excelent nivel de 
preg tire fizic  specific .

Duminic , 3 august 1975, Ziua 
marinarilor a început la Mangalia ca de 
obicei cu arborarea marelui pavoaz. Într-un 
cadru solemn, a fost citit Ordinul ministrului 
Ap r rii Na ionale. Au urmat întrecerile 
marin re ti, în cadrul c rora echipajele i-au 
disputat destoinicia în concursuri de tras la 
rame, trasul parâmei, aruncarea bandulei la 
punct fix, fuga în sac etc. La Casa Armatei 
din Mangalia a fost prezentat  diorama 
literar-muzical  cinematografic  „Carta 
fericirii României” i gala de filme cu subiect 
marin resc: „Pelicanul acosteaz  la dana 
veche”, „Ne cheam  marea”, „Cu tinere ea
la prova” i „Rachete în larg”. Cunoscutul 
pictor marinar, c pitanul de rangul 2 Valentin 
Donici a vernisat la Casa de Cultur  din 
Mangalia expozi ia de pictur  marin  „Din 
istoricul Marinei Române”.

Dup  1989, odat  cu revenirea la tradi ie
prin celebrarea Zilei Marinei Române 
la s rb toarea Sfintei Marii - Praznicul 
Adormirii Maicii Domnului, organizatorii, au 
reintrodus în programele serb rilor elemente 
tradi ionale cât i probe noi, în consens cu 
specificul local i preferin ele publicului 
spectator al noului mileniu. Manifest rile de 
la Mangalia n-au mai avut poate amploarea 
celor din perioada 1962-1975, dar au avut 
un farmec aparte i au fost apreciate de 
public. Ele au fost organizate de Statul Major 
al For elor Navale, împreun  cu Autoritatea 
Naval  Român , Liga Naval  Român i
autorit ile locale. Ziua Marinei Române 
a fost i r mâne un punct important pe 
agenda verii la Mangalia, un loc important în 
inimile participan ilor la aceast  s rb toare
a marinei, a m rii, a întinderilor de ape 
i a celor care i-au împletit destinul cu 

aceste repere.

Foto: Bogdan Dinu
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Ziua Marinei Române s-a s rb torit,
cel pu in de când a fost declarat  ca 
s rb toare oficial  a marinarilor acum 
110 ani, i în porturile dun rene Or ova,
Drobeta Turnu Severin, Calafat, Bechet, 
Giurgiu, Olteni a, C l ra i ca s  nu 
mai amintim de Br ila, Gala i, Tulcea 
sau Sulina. Mai pu in fastuoase i, cu 
siguran  mai pu in mediatizate decât în 
garnizoanele de tradi ie de la mare sau 
de la fluviu, manifest rile din micile porturi 
dun rene – unele cu un trecut i o tradi ie
remarcabile – au marcat cu regularitate 
Ziua Marinei Române chiar dac  în 
cvasitotalitatea lor porturile respective 
nu mai au de mult flota sau marinarii de 
alt dat .

La Or ova de exemplu, dac  pornim 
de la vest la est pe cursul Dun rii, Ziua 
Marinei se serbeaz  în fiecare an, pe 
insula Pesc ru , cu o miniparad  a navelor 
Poli iei de Frontier , o slujb  de pomenire 
a marinarilor pieri i pe ape, sosirea zeului 
Neptun i un program de jocuri marin re ti
tradi ionale (de men ionat aici ca i în restul 
porturilor dun rene punct în programul de 
jocuri „mireasa r pit  de pira i” pe care nu 
îl reg sim în manifest rile de la mare de 
exemplu; amuzante în presa local  sunt 
i denumirile ciudate, pentru marinari, 

date unor jocuri precum „purcelu ul
suspendat”, „nunta cu bucluc” sau „ra ele
fi oase”). Deloc de neglijat, la Or ova Ziua 
Marinei coincide cu zilele ora ului astfel 

Sărbătorirea Zilei Marinei RomâneSărbătorirea Zilei Marinei Române
în oraşele porturi dunăreneîn oraşele porturi dunărene

încât manifestarea cre te în importan i
durat .

La doar 25 de kilometri distan ,
la Drobeta Turnu Severin, mult timp 
garnizoan  de marin i unde ultima 
unitate de nave a For elor Navale Române 
a fost desfiin at  acum mai bine de un 
deceniu, continu  s  se serbeze Ziua 
Marinei chiar i f r  navele i marinarii 
militari. Manifestarea adun  în fiecare an 
pe malul Dun rii i în port un num r mare 
de spectatori, de la câteva sute la câteva 
mii de severineni (anul trecut, conform 
relat rilor din pres  au fost peste 2000 de 

participan i) pentru a urm ri spectacolul 
oferit de organizatori (în general, în 
porturile dun rene organizatorii principali 
ai evenimentului sunt prim riile sau 
consiliile locale, filialele Ligii Navale 
Române, c pit niile zonale, Administra ia
Portuar  Dun rean  Fluvial , Naviga ia
Fluvial  Român , inspectoratele jude ene
ale Poli iei de Frontier  etc.). i aici, 
potrivit tradi iei, manifestarea se deschide 
cu discursurile oficialit ilor locale, o slujb
religioas i aruncarea unei ancore de flori 
urmate de jocuri marin re ti. Cele mai 
populare i cunoscute, care nu lipsesc în 
nici un an r mân purcelul la condru i hora 
ra elor dar au lipsit complet, de exemplu 
anul trecut, celelalte jocuri consacrate 
precum trasul la parâm , alergatul cu oul 
în lingur i alergarea în sac. În primii ani 
dup  dispari ia navelor militare de Ziua 
Marinei Poli ia de Frontier  era cea care 
executa câteva exerci ii demonstrative 
specifice misiunilor pe care le aveau de 
îndeplinit.

Alte dou  vechi porturi dun rene în 
care se s rb tore te Ziua Marinei sunt 
Calafatul i Bechetul. De i sunt mai mici 
i mai pu in importante decât celelalte 

porturi fluviale ceremoniile i spectacolele 
de Ziua Marinei respect  acela i program 
i tradi ii chiar dac  anvergura este mai 

mic  (cu toate acestea nu lipsesc din 
peisaj prezen a, surprinz toare poate, a 
unor oficiali de rang înalt la manifest ri,
a a cum s-a întâmplat acum trei ani 
când a fost prezent la Bechet, ministrul 
Transporturilor de la acea vreme).

Bogdan DINU

De la Or ova la C l ra i
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La Giurgiu, o alt  fost  garnizoan  de 
marin  din peisajul c reia vedetele fluviale 
au disp rut de ceva vreme i marinarii 
militari în uniformele tradi ionale nu mai 
pot fi v zu i prin urbe, manifest rile de 
Ziua Marinei au o oarecare anvergur
i elemente de spectacol care respect ,

iner ial probabil, tradi ia marin reasc .
Loca ia este cea tradi ional  adic  zona 
Portului, destul de departe de ora , iar 
atrac ia principal  este Zeul Neptun, 
jucat de obicei de un actor i care apare 
înso it de nimfe, adus de o ambarca iune 
a Poli iei de Frontier . De i în ultimii ani 
a existat i o parad  a ambarca iunilor 
Poli iei de Frontier i care era pentru 
mul i dintre spectatori principala atrac ie, 
în 2011 aceasta a lipsit. Pentru porturile 
dun rene mici aceasta este principala 
problem , deoarece odat  cu dispari ia 
din zon  a navelor militare acestea nu mai 
pot fi înlocuite cu altceva i atractivitatea 
evenimentului scade. Dar nu lipsesc nici aici 
jocurile marin re ti care încânt  spectatorii 
chiar dac , dup  cum scria un jurnalist local 
„pentru c  în municipiul Giurgiu marinarii 
pot fi num ra i lejer pe degete, rolul 
acestora a fost jucat de sportivii de la „CS 
Aquila”. Din program nu lipsesc concertele 
i spectacolele, multe oferite de forma iile 

artistice ale Centrului Cultural „Ion Vinea” 
i mai ales minicroazierele pe Dun re cu 

vapora e oferite gratuit giurgiuvenilor de 
c tre organizatori. Programul, de i în linii 
mari este acela i, poate varia în unii ani 

prin asocierea unor alte evenimente sau 
manifest ri cu conota ii marin re ti cum 
s-a întâmplat acum trei ani, în 2009, când 
au fost dezvelite oficial mai multe lucr ri 
de art  în municipiul dun rean („Pescarul”, 
„Ancora” i „Ulise”).

Ziua Marinei nu lipse te nici de 
la C l ra i pe malul bra ului Borcea. 
Defil ri de nave, spectacole de muzic
popular , concursuri de b rci, canotaj i
caiac-canoe, de înot, de pescuit, jocuri 
marin re ti i multe alte manifest ri au loc 
de ziua Sfintei M rii, în Parcul Central al 
municipiului C l ra i i pe apele bra ului
Borcea. Anii trecu i, dup  o pauz  de 
zece ani s-au reluat manifest rile de Ziua 
Marinei i la Olteni a cu un program similar 
celorlalte mici porturi dun rene.

S rb tori la Br ila i Gala i
Serviciul Fluvial

Toate popoarele î i au anivers rile i
s rb torile lor i pentru fiecare meserie 
exist  o zi în care cei care lucreaz  în 
acel domeniu s rb toresc. Marinarii au 
i ei o zi în care î i cinstesc protectorul 

spiritual, Sfânta Fecioar  Maria, dar i pe 
cei de la care au deprins tainele meseriei 
i care acum privesc de pe mal vapoarele 

care plutesc pe Dun re amintindu- i de 
vremurile când tineri fiind, încercau s
înve e tainele naviga iei.

România, ar  cu ie ire la Marea 
Neagr i cu teritoriul sc ldat pe o fâ ie

de 1070 km. de apele b trânului Danubiu 
a avut de milenii, în fiii s i expresia 
voca iei de navigatori, de cutez tori
i buni cunosc tori ai me te ugului

marin resc. În aceast  zi, cu semnifica ii
cre tin-ortodoxe, ne aducem aminte de 
to i fiii patriei - marinari care de-a lungul 
vremii, pe întinderile de ap , i-au dat 
jertfa de sânge pentru NEAM i AR .
Cu mândrie repet m i retr im cuvintele 
Primului-ministru al Principatelor Române 
Unite, Mihail Kog lniceanu care spunea, 
„CHEIA mântuirii noastre este drumul 
DUN RII spre marea larg ”.

Oficializat  ca onomastic  a marinarilor 
români la 15 august 1902, de Sfânta Maria 
Mare, Ziua Marinei Române i-a certificat 
pe deplin, timp de mai bine de un secol, 
caracterul de autentic festival al m rii,
fluviului i spiritualit ii marin re ti.

Dac  la începuturile ei, Ziua Marinei a 
fost s rb torit  doar în portul Constan a, în 
anul 1937, Federa ia Român  de Sporturi 
Nautice a organizat prima caravan  nautic
din ar  sub numele „Caravana Marele 
Voievod Mihai”, la care au luat parte toate 
asocia iile sportive nautice civile i militare 
din ar . Caravana a plecat din Giurgiu în 
ziua de 5 iulie i a ajuns dup  12 etape la 
Constan a, dup  ce a trecut prin Olteni a, 
Turtucaia, Silistra, Rasova, M cin, Br ila, 
Gala i i Tulcea. În anul urm tor, aceea i
federa ie a organizat prima crucier  nautic
oficial  de la Turnul Severin la Mamaia, cu 
începere de la 15 iulie 1938.
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La 15 august 1943, cu prilejul Zilei 
Marinei, în cadrul unei pioase solemnit i,
s-a oficiat sfin irea Troi ei Grupului Navelor 
Gr nicere ti Br ila, la care au luat parte 
familiile eroilor Grupului c zu i în r zboiul
sfânt, autorit ile militare i civile din 
garnizoan i personalul Grupului cu 
familiile. Între anii 1949-1953, ca în toate 
ora ele porturi, Ziua Marinei s-a rezumat 
i la Br ila i Gala i la marcarea Zilei Flotei 

URSS, ultima duminic  din luna iulie, 
ceremonialul fiind diminuat ca semnifica ie
din cauza deciziei conducerii Ministerului 
Ap r rii Na ionale de a schimba data 
acestei tradi ionale s rb tori na ionale.

În cadrul manifest rilor dedicate 
Zilei Marinei în anul 1957, filiala Gala i a 
Asocia iei Voluntarilor pentru Sprijinirea 
Ap r rii Patriei a dezvelit la km. 6 pe 
malul bra ului M cin o piatr  memorial
pe care a fost scris: „În acest loc, în 
noaptea de 7 – 8 iunie 1877 flota româno 
– rus  a scufundat monitorul turc «DUBA 
SEIFY». Glorie eroilor marinari români i
ru i care au luptat împotriva turcilor pentru 
independen a na ional  a României”. Din
anul 1960, manifest rile au dobândit v dite
accente propagandistice, în detrimentul 
înc rc turii spirituale ortodoxe. În pie ele
ora elor-porturi dun rene i în parcuri se 
organizau serb ri populare.

În anii ce au urmat, ziua marinarilor a 
atras aten ia, prin programul s u deosebit 
de atractiv i deopotriv  pitoresc, i în 
ora ele porturi dun rene, printre care 
Gala i i Br ila, a c ror existen i
activitate economic , social , militar
s-au împletit în mod armonios i prin 

tradi ie cu cea a marinarilor fluviali. 
Locuitorii municipiilor Br ila i Gala i
precum i autorit ile locale au v zut
întotdeauna în existen a pe aceste locuri 
a For elor Fluviale - un reazem, o pav z
a comunica iilor fluviale, un str jer ve nic
treaz pe întinderile de ap , iar marinarii 
fluviali aici i-au g sit i reg sit via a de 
familie, casa, trecutul, prezentul i viitorul, 
speran ele, aspira iile i împlinirile.

De la un an la altul, serb rile au 
sporit în amploare i semnifica ii datorit
unui amplu proces de dezvoltare a flotei 
militare i civile prin intrarea în serviciu a 
navelor de tip vedet  fluvial  dragoare, 
monitor, vedet  blindat i nave auxiliare.

În ultimii ani, în porturile dun rene
Gala i i Br ila, festivit ile prilejuite 
de s rb torirea Zilei Marinei Române 
au fost coordonate de Statul Major al 
For elor Navale prin Serviciul Fluvial al 
Comandamentului Flotei, cu sprijinul 
autorit ilor locale, reprezentan ilor com-
paniilor civile de naviga ie, c pit niilor
zonale, antierelor navale i a institu iilor
culturale - Teatrul Dramatic „Maria Filotti” 
din Br ila, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 
din Gala i, Teatrul Muzical „Nae Leonard” 
din Gala i.

În cadrul serb rilor organizate de Ziua 
Marinei, publicul dun rean a avut ocazia s
urm reasc  impresionante parade navale 
i exerci ii tactice specifice for elor navale 

fluviale. Festivit ile au fost precedate de 
o serie de manifest ri culturale i artistice 
cum ar fi: ridicarea drapelului na ional în 
Piata Independen ei din Br ila, în cadrul 
unui ceremonial tradi ional marin resc
(începând cu anul 2002); comemorarea 
eroilor marinari ini iat  de Flotila de 
Dun re „Mihail Kog lniceanu”; expozi ii
de pictur  cu tematic  de marin  (nave); 
organizarea Zilei Por ilor Deschise cu 
expozi ii de nave i tehnic  militar ; sim-
pozioane cu participarea unor istorici 
recunoscu i la nivel na ional, reprezentan i
ai Muzeului Marinei Române i ai Muzeului 
de Istorie Br ila; organizarea, cu sprijinul 
Ligii Navale Române filiala Br ila, a unor 
concursuri cu premii desf urate cu copiii 

personalului din unit ile for elor navale 
fluviale, privind cunoa terea fluviului 
Dun rea, a tradi iilor marin re ti i a 
localit ilor porturi dun rene.

Manifest rile de Sânta Marie debuteaz
cu ceremonialul ridic rii pavilionului, 
geacului i marelui pavoaz, salutate cu 21 
de salve de tun, urmate de un te-deum în 
cinstea eroilor marinari c zu i la datorie, 
parad i exerci ii navale, ceremonialul 
sosirii zeului apelor „NEPTUN” înso it 
de nimfe nereide, concursuri i jocuri 
marin re ti care fac deliciul spectatorilor, 
astfel: concursuri de b rci; concursuri de 
înnot; porcul la condru; vân toarea de 
ra e; fuga în sac; fuga cu oul în lingur ;
trasul la parâm ; aruncarea bandulei. 
Serb rile se încheie la l sarea serii sub clar 
de lun  prin aprinderea pavoazului electric, 
retragerea cu tor e i jocuri de artificii.

Manifest rile anuale dedicate s r-
b toririi Zilei Marinei Române au dus la o 
mai bun  cunoa tere a activit ii For elor
Navale Române, de c tre locuitorii 
ora elor porturi la Dun re i nu numai, 
reprezentând o continuare i dezvoltare a 
tradi iilor marin re ti.

Manifest ri la Tulcea
Olivia BUCIOAC

La Tulcea, activit ile dedicate Zilei 
Marinei Române s-au desf urat de regul
pe faleza portului din localitate în prezen a
oficialit ilor centrale i locale, a cadrelor 
militare din unit ile garnizoanei dar i a 
unui numeros public. Activit ile au inclus 
alocu iunile oficialit ilor, oficierea unui 
Te – Deum de c tre un sobor de preo i i
la lansarea la ap  a unei ancore de flori, 
exerci ii specifice ac iunilor navelor de la 
fluviu i parada naval . De la s rb toarea
marinarilor nu au lipsit Zeul Neptun, care 
i-a f cut apari ia pe o balen i nici jocurile 

marin re ti: concursul de ambarca iuni,
prinderea purcelului la condru i hora 
ra elor. 

În 2009 i 2010, Ziua Marinei Române 
s-a s rb torit la Tulcea, cu mai pu in
fast decât în al i ani, poate i din cauza 
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faptului c  manifest rile s-au desf urat
în portul militar i nu pe falez . În 
prezen a reprezentan ilor Statului Major al 
For elor Navale, comandan ilor de unit i,
autorit ilor locale i familiilor marinarilor 
a avut loc ceremonialul militar de ridicare 
a pavilionului i marelui pavoaz la toate 
navele aflate în dispozitivul fix în portul 
Tulcea. Dup  alocu iunile oficialit ilor
i citirea mesajului ministrului Ap r rii

Na ionale, la bordul navei Siret participan ii
au asistat la oficierea un Te Deum de 
c tre un sobor de preo i i la lansarea la 
ap  a ancorei de flori, în memoria eroilor 
marinari. Din peisajul manifest rilor
dedicate Zilei Marinei nu au lipsit mult 
a teptatele jocuri marin re ti, întreaga 
asisten  urm rind concursul de b rci,
la care au participat militari din unit ile
Portului militar Tulcea. Competi ia a fost 
câ tigat  de echipajul navei Siret. Ziua 
Marinei la Tucea a fost, înainte de toate, 
o zi a Por ilor Deschise, în care popula ia
civil  a putut vizita navele i tehnica 
militar  pe tot parcursul zilei.

În anul urm tor, Ziua Marinei a fost 
s rb torit , pe faleza ora ului, într-un 
minunat decor s rb toresc i în pre-
zen a unui num r impresionant de spec-
tatori. Ceremonialul solemn care a mar-
cat deschiderea activit ilor dedicate 
Zilei Marinei a început la bordul navei 
de comandament Fortuna cu ridicarea 
pavilionului, geacului i marelui pavoaz 
în acordurile Imnului de Stat. Peisajul a 
fost completat de vedetele fluviale 143 
i 157 apar inând Sec iei a II-a Vedete 

Fluviale i remorcherul fluvial 303 al 
Grupului Nave Sprijin care au alc tuit
un dispozitiv de sta ionare la ancor  ce 
a putut fi admirat pe parcursul întregii 
zile. Comandantul Garnizoanei Tulcea, 
c pitan-comandorul Tudorel Ivana, a 
salutat echipajele, ambarcate la bordul 
unei alupe rapide. Momentul a fost urmat 
de alocu iunile oficialit ilor locale i citirea 
ordinului comun al mini trilor Ap r rii
Na ionale, Transporturilor i Infrastructurii 
i Administra iei i Internelor. În memoria 

eroilor marinari un sobor de preo i a 
oficiat un Te Deum i a fost lansat  la 
ap  tradi ionala ancor  de flori. Punctele 
de atrac ie pentru marele public au fost 
parada navelor militare i civile, exerci iile
demonstrative i, bineîn eles, apari ia
zeului Neptun cu barba-i lung  fluturând în 
vânt, înve mântat în hlamid , cu tridentul 
i coroana aurit , deasupra unei balene 

uria e înso it de nimfele sale. La finalul 
festivit ilor, au fost premia i câ tig torii
Concursului Cupa Zilei Marinei Române 
la minifotbal, volei i înot.

Tradi ii, obiceiuri si jocuri 
marin re ti la Sulina

D nu  CHIRIAC
Pre edintele Ligii Navale Române 
Filiala Sulina (www.lnr.ro)

Ziua Marinei Române la Sulina - ritual 
al verii - a teptat deopotriv  de locuitorii 
a ez rii i de turi tii afla i în localitate în 
aceast  perioad . Începând de la slujba 
dedicat  celor ce au îmbr i at onorabila 
meserie a apelor, trecând apoi prin 
tumultul întrecerilor marin re ti i pân
seara târziu, dup  ce se sting ecourile 
spectacolului dedicat acestei s rb tori,
exist  o stare special  ce te înv luie ca 
o manta fermecat  a bunei dispozi ii.
Este i foarte greu, dac  nu imposibil, 
s  faci abstrac ie fa  de o asemenea 
s rb toare într-o localitate – insul , loc în 
care simpla prezen  î i confer  statutul 
de tr itor între ape, în vecin tatea unui 
fluviu legendar ce- i g se te aici sfîr itul
în bra ele unei m ri capricioase. Aceast
apropiere este o binecuvântare pentru 
popula ia ce- i g se te rostul pe aceste 
meleaguri i o oaz  pentru relaxarea 
musafirului venit la cap t de lume. Poate, 
de aceea, organizarea acestei s rb tori
se face cu atâta înver unare, organizatori 
i participan i fiind cuprin i de febra 

preg tirilor cu mult timp înainte. 
A fost o slujb  oficiat  pe malul Dun -

rii, au fost cuvinte frumoase adresate mari-
narilor i s rb tori ilor zilei, a fost i „Zeul 
Neptun” – cel ce i-a dat „acordul” pentru 
derularea jocurilor marin re ti, au fost 
sus in torii de pe mal – localnici i turi ti, 
deopotriv  – ai acelor ce s-au întrecut pe 
parcursul unei frumoase zile de august.

Sub atenta supraveghere a organi-
zatorilor i cu ochiul critic al juriului a intit
asupra fiec rui concurent s-au desf urat
întrecerile de tras la rame în b rci
tradi ionale, întrecerile de înot, s riturile
de la trambuline, mersul pe condrii un i
cu vaselin , prinderea ra elor, alergarea 
în saci, trasul de parâm , concursul 
b utorilor de bere, întrecerile mu chilor în 
proba de scandenberg.

Ca în fiecare an, tinerii au fost aceia 
ce i-au m surat for a i abilitatea, tafeta

întrecerilor marin re ti fiind predat  noilor 
genera ii pentru ca tradi ia s  d inuie,
adunând pe malul Dun rii i pe cei ce 
odinioar  participau direct la competi ii,
iar acum au rolul de a-i incita la întrecere 
i spectacol pe junii Sulinei. 

i a venit seara, atunci când ar i a zilei 
de var  s-a potolit, invitând lumea s  ias
de la umbra cl dirilor sau de sub a cea a 
umbrelelor i s  se al ture petrecerilor ad-
hoc ori  spectacolului „Balul Marinarilor”, 
ce a creat o atmosfer  deosebit  prin 
momentele artistice prezentate pe scena 
amplasat  pe faleza ora ului. Totul a 
culminat c tre miezul nop ii cu un frumos joc 
de artificii ce a luminat multicolor cerul nop ii 
i fe ele oamenilor, punctând momentul în 

care unii au decis s  se retrag  pe la casele 
lor, iar ceilal ii s  continue distrac ia pân
când prima gean  de lumin  a r s ritului de 
soare i-a f cut apari ia timid pe plaja din 
Sulina. Apoi ecourile acestor manifest ri 
s-au stins încet, în noapte, în cercuri largi, 
asemenea urmelor pic turilor de ap ,
l sând în urma lor frânturi de amintiri pe 
care ne facem datoria de a le aduna în 
albume de fotografii, martore ale unor clipe 
minunate ce se doresc reeditate iar i iar, 
pentru a p stra în sufletul nostru, mereu vie, 
flac ra unor tradi ii ce ne leag  de trecut i
ne dau imboldul de a „naviga” c tre viitor.

Ziua Marinei Române la Sulina – 
ritual al verii – ce i-a demonstrat înc
o dat  menirea, adunând laolalt  mic i
mare, aducând astfel un omagiu celor ce 
au pl tit pre ul suprem pe fluviile, m rile
i oceanele lumii, în încercarea de a 

îmblânzi natura.
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S rb toare în Her str u
Ziua Marinei a fost s rb torit  la Bucure ti înc  din perioada 

interbelic . În ultimii ani, Ziua Marinei a fost s rb torit  în 
Bucure ti cu câteva zile înainte de 15 august, printr-un spectacol 
sus inut de Muzica Militar  a For elor Navale Române, pe 
esplanada Cercului Militar Na ional, prin simpozioane aniversare 
organizate de Statul Major al For elor Navale în colaborare cu 
Liga Naval  Român i prin activit i pe lacul Her str u. În 
aceea i zi în Parcul Ci migiu, Muzica Militar  a For elor Navale 
a oferit publicului un spectacol muzical. Cu aceast  ocazie a 
fost prezentat  o expozi ie de uniforme de marin i costume 
de epoc , preg tite de c tre Asocia ia „Tradi ia Militar ”, iar 
tinerilor interesa i de o carier  militar  în For ele Navale le-a 
fost prezentat  oferta educa ional  a Academiei Navale „Mircea 
cel B trân” i colii Militare de Mai tri Militari a For elor Navale 
„Amiral Ion Murgescu”.

Ziua Marinei a fost s rb torit  cu fanfar  militar , jocuri 
marin re ti, plimb ri gratuite cu ambarca iunile pe lacul 
Her str u i foarte mult  lume. Programul manifest rii
coordonate de Liga Naval  Român , filiala Bucure ti, a cuprins 
oficierea unui serviciu religios de cinstire a memoriei eroilor 
marinari, sfin irea ancorei de flori lansat  la ap , alocu iuni din 
partea reprezentan ilor Statului Major al For elor Navale i ai 
administra iei locale, promenad  cu vapora ele pe lac, întreceri 
marin re ti tradi ionale i un concert sus inut de Muzicile Militare. 
Nu au lipsit nici adev ra ii lupi de mare, un grup restrâns de fo ti
marinari militari, care au v zut lumea în lung i în lat pe oceane, 
iar acum s rb toresc la ap  dulce. Pe unul dintre ambarca iuni
i-a înso it pe turi ti i vestitul Zeu Neptun. Vizitatorii parcului 
Her str u s-au întrecut i la jocurile marin re ti, la trasul la 
parâm  sau la umplut butoaie cu g le i g urite. La s rb torirea
Zilei Marinei Române, organizat  de filiala LNR în Bucure ti

Ziua Marinei la Bucureşti, Ziua Marinei la Bucureşti, 
Timişoara, BicazTimişoara, Bicaz

în colaborare cu Statul Major al For elor Navale au fost prezen i:
membrii LNR cu familiile, cadre militare active, în rezerv i în 
retragere, veterani de r zboi, cerceta i, copii i tineri, sportivi, 
reprezentan i ai mass-media i un public numeros.

În ultimii ani, evenimentul a respectat ceremonialul militar 
desf urat în ora ele port de la Dun re i mare. Astfel, el a început 
cu ridicarea pavilionului i a marelui pavoaz, în acordurile imnului 
na ional al României i în prezen a G rzii de onoare i a fanfarei 
militare. Au fost citite mesajele de felicitare adresate marinarilor de 
ministrul Ap r rii Na ionale, eful Statului Major al For elor Navale, 
Asocia ia Na ional  a Veteranilor de r zboi i pre edintele Ligii 
Navale Române. A fost oficiat  slujba religioas  de comemorare 
a marinarilor c zu i la datorie i sfin irea ancorei de flori ce s-a 
lansat la ap  în memoria eroilor. Zeul Neptun i-a f cut apari ia pe 
ap i a transmis mesajul s u c tre cei prezen i. A urmat parada 
ambarca iunilor, iar muzica militar  ambarcat  pe nava „Otopeni“ a 
interpretat muzic  de promenad i cântece marin re ti. Marinarii 
au încheiat programul cu jocuri marin re ti tradi ionale, precum 
trasul la parâm , umplerea butoaielor cu ap i concurs de tras la 

Olivia BUCIOAC
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rame, câ tig torii fiind premia i. Cei care au dorit s  admire lacul 
au fost invita i la plimb ri gratuite cu vapora ul sau alupa al turi
de marinarii prezen i la eveniment, bucurându-se totodat i de 
muzica fanfarei militare. De asemenea, bucure tenii care au dorit 
s  fac  o plimbare pe lac de Ziua Marinei au putut închiria b rcile
cu rame i hidrobicicletele puse la dispozi ie de organizatori.

Ziua Marinei pe Bega

Dup  câ iva ani buni de pauz , în 2010 pe vapora ul D’arc s-a 
s rb torit Ziua Marinei, la 150 de ani de atestare documentar  a 
Portului Timi oara. Organizatorii Prim ria Municipiului Timi oara, 
Oficiul de C pit nie Timi oara, Garnizoana Timi oara, Direc ia 
Apelor Banat i al i parteneri preg tiser  multe surprize pentru 
nostalgicii transportului pe ap  din Banat: expozi ii, proiec ii de 
filme i activit i recreative pentru copii. Timi orenii au participat la 
o s rb toare inedit  pentru ora ul lor, Ziua Marinei pe malul Beg i. 
A fost o dubl  s rb toare pentru c  aniversarea celor 150 de ani 
de atestare documentar  a Portului Timisoara venea s  se al ture 
Zilei Marinei, organizat  din nou, dup  câ iva ani de pauz , pe 
data de 15 august. Ziua Marinei la Timi oara s-a derulat pe malul 
Beg i, în zona vaporului D’Arc. Manifest rile au fost deschise de 
diminea  cu defilarea G rzii de Onoare i evolu ia Fanfarei „Pro 
Amici ia”. Totul a început într-un cadru solemn, cu intonarea imnului 
de stat, iar militarii din cadrul Batalionului 32 Infanterie „Mircea” au 
dat onorul de pe vaporul D’Arc. A fost lansat  la ap  o ancor  de 
flori, pe Canalul Bega, în memoria eroilor marinari. De-a lungul 
zilei, cei interesa i au putut vizita în egal  m sur  o interesant
expozi ie de navomodele i o alta, nu mai pu in atractiv , de c r i
po tale cu tema „Istorie pe Bega.” Expozi ia de imagini extrem de 
rare, unele vechi de peste 100 de ani, i cea de navomodele au 
fost deschise publicului pân  târziu în noapte. Ziua s-a încheiat cu 
proiec ii de imagini i film ri vechi legate de Portul Timi oara.
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În 2011, la 255 de ani de la prima reglementare a naviga iei i
comer ului pe Bega, în zona vaporului D’Arc de la Podul Tinere ii
pe 15 august, s-a derulat un program cu adev rat „marin resc”,
menit s  marcheze aceast  s rb toare. Zeci de oameni de 
toate vârstele s-au adunat s  vad  ceremonialul militar. Pentru 
unii dintre ei Ziua Marinei a adus emo ia reîntâlnirii cu anumite 
momente solemne, pentru al ii emo ii i experien e noi sau 
amintiri revocate de c tre organizatori.

Seara a continuat pe malul Beg i cu un ceremonial militar 
la care au fost prezente Garda de Onoare i muzica militar  a 
Brig zii 18 Infanterie Banat. Fanfara Garnizoanei Timi oara a 
oferit publicului un concert de excep ie, iar ceremonialul de la 
vaporul D’arc s-a încheiat imediat dup  ce militarii au aprins 
tor ele pe malul Canalului Bega.

Ziua Marinei la Timi oara a adus, dincolo de un bun prilej 
de a ie i din cas , ocazia de a afla din imagini i cuvinte ce a 
reprezentat pentru Timi oara i pentru întreaga ar  Canalul 
Bega, emo ii noi sau vechi retr ite i speran a c  în viitorul 
apropiat Portul Timi oara se poate mândri m car cu ambarca iuni
de agrement ce vor naviga Bega.

Marinari la „Marea dintre Mun i”
Ora ul Bicaz este singurul ora  de munte din ar  care 

g zduie te Ziua Marinei Române i unde aceast  s rb toare
marin reasc  a devenit o tradi ie. În fiecare an au fost desf urate
manifest ri cultural-artistice i sportive. Anul trecut activit ile
au fost dedicate împlinirii a 400 de ani de la prima atestare 
documentar  a localit ii Bicaz. 

Evenimentul a fost s rb torit odat  cu tradi ionala manifestare 
Ziua Marinei, care s-a desf urat în portul de agrement de pe 
lacul de acumulare Izvorul Muntelui. Pentru câteva ore bune, 
portul e devenit neînc p tor pentru sutele de persoane care 
doreau s  vad  de aproape spectacolul organizat pentru a marca 
aceast  zi important  pentru comunitatea local . Ceremonia a 
început de diminea  cu intonarea imnului de stat al României. 
Cu 14 ambarca iuni pe luciul apei, pe acordurile Imnului Eroilor, 
marinarii au lansat la ap  coroana de flori în memoria colegilor 
c zu i la datorie. A fost oficiat  o slujb  religioas , iar Zeul M rii,
Neptun, îmbr cat în ro u, cu tridentul în mân , a defilat prin fa a
portului, pe o barc . Au urmat concursuri marin re ti sub atenta 
supraveghere a Zeului Neptun, condru cu purcelul, nunta cu 
pira i, prinderea ra elor, precum i defilarea flotei lacului. Cursele 
de b rci cu rame sau de hidrobiciclete, de înot bras, concursul 
de prins ra e sau mersul pe o bârn  uns  cu gr sime pentru a 
câ tiga un porc, au fost momentele de încântare maxim  pentru 
miile de privitori de pe marginea lacului. Cele dou  evenimente 
au dep it din punct de vedere al promov rii turistice i culturale 
spa iul i interesul local, prin num rul mare de participan i, dar i
prin unicitatea lor. 
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Sfânta Maria - 
protectoarea marinarilor

Legenda spune c , în anul 44 
d. Hr., Sfânta Maria a plecat pe mare, 
din Ierusalim spre insula Cipru, pentru 
a-l vizita pe Laz r. Acesta era hirotonisit 
ca episcop al „Ostrovului Ciprului” i nu 
se putea întoarce la Ierusalim de frica 
iudeilor. El a trimis o corabie spre a o 
aduce în insul  pe Maica Domnului, 
înso it  de sfântul Evanghelist Ioan i de 
al i ucenici. Dup  ce au mers pe mare 
vreme de un ceas, a început o furtun
puternic , care i-a însp imântat tare 
pe mari nari. Corabia a fost împins  de 
vântul n prasnic spre poalele muntelui 
Athos (acolo unde, peste secole, tefan
cel Mare i Sfânt a în l at un „turn pentru 
cor bieri“, de fapt un far de naviga ie).
Aici se aduna lume mult  pentru c
demonii (duhurile necurate) prevesteau 
viitorul oamenilor, însp imântându-i,
f cându-i s  li se închine. În acea zi, în 
mul ime erau i mul i cor bieri arunca i
de furtun  la poalele muntelui, plin la 
acea vreme de idoli, care se aflau pe 
vârful lui. Sili i de puterea lui Dumnezeu, 
demonii nu s-au opus mul imii care a 
venit în întâmpinarea Fecioarei Maria i
a ascultat-o istorisind despre na terea
lui Iisus i înv tura Lui.

Auzind acestea, oamenii s-au 
botezat i au sf râmat to i idolii. Marea 
s-a potolit la ruga Maicii Domnului. Ea 

Implicarea Ligii Navale Române Implicarea Ligii Navale Române 
în sărbătorirea Zilei Marineiîn sărbătorirea Zilei Marinei

a plecat spre Cipru, unde i-a istorisit lui 
Laz r toate câte i s-au întâmplat pe mare 
i la muntele Athos i cum, prin credin ,

i-a salvat pe cor bieri de duhurile 
necurate i de furiile m rii dezl n uite.
Aceste fapte, spune legenda, s-au 
petrecut într-o zi de 15 august, când 
Sfânta Maria a binecuvântat marea, 
c l toriile i pe c l tori.

A început într-o joi
Pentru prima oar , în România, Ziua 

Marinei a fost serbat  într-o joi. Joi, 15 
august 1902. Serbarea oficial  a avut 
loc diminea , la bordul Cruci torului
Elisabeta, „unde au fost prezen i to i
ofi erii Diviziei de Mare, cât i Ministru de 

Rezboiu Sturza, Comandantul Marinei 
Comandor Koslinsky, Comandantul 
Diviziei active General Nasturel i al i
câ iva ofi eri superiori de la uscat”-
conform unui document din acele 
vremuri. O ceremonie religioas i un 
dejun la care au participat oficialit i
i ofi eri de marin . Dup  amiaza au 

avut loc serb ri i jocuri marin re ti
organizate de Prim rie. Seara au avut 
loc „lumina ii feerice, tablouri alegorice, 
coruri i altele”.

A asistat „lume enorm de mult -
consemneaz  presa vremii – venit
cu trenuri de pl cere pentru aceast
ocazie, din toat ara“. Manifest rile au 
avut un mare succes i au continuat 
în anii urm tori când, pentru cazarea 
turi tilor, s-au pus la dispozi ie i spa ii
în caz rmile armatei.

Ziua Marinei Române a fost 
s rb torit  astfel: între anii 1902 - 1947, 
la 15 august (Sfânta Maria); între anii 
1943 - 1953 – ultima duminic  a lunii 
iulie (practic Ziua Marinei Române nu 
s-a mai s rb torit, ci s-a s rb torit Ziua 
Marinei U.R.S.S.); între 1954 - 1989 
s-a s rb torit în prima duminic  a lunii 
august - 01 august 1954 - 04 august 
1974 conform Decretului nr. 309/23 
august 1953 ca s rb toare militar i
popular ; 03 august 1975 - 06 august 
1989 s rb toare marin reasc  la bordul 
navelor militare i comerciale, f r
participarea popula iei -; începând cu 
anul 1990, conform tradi iei, s-a revenit 
la ziua de 15 august (Sfânta Maria).

Adriana MIRONESCU
Senior-editor revista „Marea Noastr ”



28 MARINA ROMÂNÃ
num rul 3 (154) 2012

Ziua Marinei ... în pagini de carte

O descriere extraordinar  a Zilei 
Marinei din anul 1926 o g sim în 
romanul „Ie irea la mare“, al lui Radu 
Tudoran.

„Amiralul comandant al marinei, 
înso it de primar, trecea cu o alup
alb , împodobit  cu marele pavoaz i
cu ghirlande, prin fa a flotei de r zboi, în 
bubuitul tunurilor i uralele echipajelor. În 
centrul bazinului era o tribun  plutitoare; 
în fa a ei, la ancor , salvatorul “Arhimede” 
cu asisten a la bord. Tribuna era alc tuit
din mai multe pontoane, legate între 
ele cu dulapi gro i de brad i îmbr cat
în covoare orientale. În fa a tribunei 
oficiale, cam la cincizeci de metri, era 
ancorat  o estrad  plutitoare, ca o scen
de teatru deschis  în toate direc iile, 
pentru exhibi iile nautice; de o parte i
de alta a estradei mai erau dou  tribune 
plutitoare: una pentru militari, alta pentru 
corpul consular. Amiralul era personajul 
principal. Urma primarul, doctorul Anton 
Radovici, un medic extraordinar i un 
administrator priceput… Dovad  c  la nici 
una din s rb torile marinei de pân  atunci 
nu venise atâta lume, nu domnise atâta 
voie bun … La loc central în tribun , se 
afla primul mi nistru, cu mini trii de r zboi 
i de marin , împreun  cu o bun  parte 

a guvernului… Spre deosebire de anii 
trecu i, acum lipsea Regele Ferdinand 
fiind bolnav.

Pe fondul albastru al m rii, cu 
cerul senin deasupra, coloritul viu al 
tribunelor frumos pavoazate, împreun
cu uniformele oaspe ilor, înc rcate de 
fireturi, cu fracurile negre, cu plastroanele 
albe, cu decora iile multicolore, toate 
acestea str lucind în razele soarelui, 
d deau impresia de fast i bog ie i
orice const n ean se sim ea mândru i
fericit de atâta frumuse e i înflorire.

La tribuna corpului consular era 
lume din cincisprezece ri, unele f r
ie ire la mare. Pe diguri, pe pontoane 
i pe vapoarele transformate în tribune 

pentru mul ime. Vapoarele Serviciului 
Maritim Român ar fi fost prea pu ine a a
c i vapoarele str ine au invitat lumea 
la bord…. Nu era om în ora  s  vin  la 
serb ri i s  nu g seasc  un loc bun de 
unde s  priveasc . Unele vapoare î i
primiser  oaspe ii din zorii zilei, când 
înc  se aflau în port, legate la cheuri. 
Mai târziu, dup  ce î i luaser  locul 
la ancor , în rada interioar , trimiteau 
b rcile la debarcader, s  aduc  lumea. 
Erau sute de b rci. Marea p rea o 
gr din  plutitoare.

Pe nave, spre a fi umbr , erau întinse 
tendele; pe vapoare erau bufete cu 
mâncare i r coritoare din bel ug. La ora 
fixat  s-a auzit clopotul de bronz p strat
de pe b trânul cruci tor «Elisabeta», 
cu un timbru atât de penetrant c
acoperea toat  rada, vestind începutul 
serb rilor; apoi fanfarele reunite pe 
pachebotul «Împ ratul Traian», aflat în 
spatele tribunei oficiale, au intonat Imnul 
Marinei. Dup  aceea a început revista 
naval  cu asurzitoarele salve de tun i
puternicele urale ale echipajelor navelor 
de r zboi… Am a teptam cu ner bdare
întrecerile i jocurile marin re ti. Au 
fost realmente extraordinare, ceva 
ce dep ea închipuirea oamenilor de 
orice vârst . Seara, am r mas cu gura 
c scat  la focurile bengale, jocurile de 
artificii de pe bolta cereasc .”

„Din câte serb ri v zusem pân
atunci i din câte am v zut pe urm , în 
întreaga mea tinere e, nici una n-a egalat 
în str lucire i nu mi-a înfierbântat mai 
tare imagina ia, decât serb rile de Ziua 
Marinei, fiindc  nici una nu putea s  aib
un decor de-o asemenea întindere i cu 
atâta putere de sugestie cum este marea. 
Natura a respectat cu sfin enie ziua 
aceea, f când s  nu fie nicio scam  de 
nor pe cer, soarele s  nu dogoreasc , s
nu bat  vântul, ci doar s  adie o briz  cu 
parfumul portocalului înflorit. Tot ora ul, 
în afar  de nou n scu i i de l uze, de 
b trânii infirmi i de oamenii cu inima 

acr , a coborât în port spre a petrece o 
zi întreag  între vapoare. Lumea aceea 
care prospera datorit  transportului pe 
ap , m rfuri tri mise i m rfuri primite, 
î i f cea o datorie sacr  în a s rb tori 
marea i pe marinari, în manifest ri 
grandioase.

Festivit ile s-au desf urat în 
acvatoriul portului, special amenajat, cu 
digul de nord prelungit cu pontoane i
cu digul de sud, digul verde (era flancat 
de arbu ti exotici) - cel de promenad  - 
care era plin de oameni. Flota de r zboi
a ie it dincolo de diguri, în rad , chiar în 
fa a intr rii în port i a ancorat acolo în 
linie, f când o centur  de onoare. În ziua 
aceea, în port înceta orice activitate, 
de i astfel se pierdeau milioane. Navele 
arborau marele pavoaz. Pe cheuri 
marele pavoaz era întins între stâlpii 
lampadarelor, între bra ele macaralelor, 
pretutindeni în port.

Acest fast tradi ional al marinei i-l
însu ea întreg ora ul, marele pavoaz 
se în ira de-a curmezi ul bulevardelor, 
al str zilor i chiar al ulicioarelor mai 
s race, de nu se mai vedea cerul ci 
doar pavilioanele colorate, cu limbajul 
lor enigmatic, pe care oamenii n-aveau 
nevoie s -l descifreze, mul umindu-se
doar cu frumuse ea. Privit din avion, 
ora ul ar fi ar tat ca un covor gigantic 
esut cu cele mai vii i mai vesele culori 
ale spectrului, ceva ce niciun pictor 
n-a cuprins vreodat  pe paleta lui i
nici m car în imagina ie. Oamenii cu 
dragoste de vapoare î i împodobeau 
gr dinile, balcoanele caselor. La 
pr v lii se vindeau pavilioane de 
marin  colorate: unele m ricele, altele 
cât o palm , altele cât un timbru. Birjarii 
î i pavoazau tr surile cu pavilioane 
mai m ricele. Oamenii î i prindeau 
pavilioanele în piept, fetele i le 
împleteau în p r, b ie ii f ceau din ele 
coad  de zmeu i le în l au în cer. Era 
mirific.”
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File din istoria 
s rb toririi Zilei Marinei

O grandoare deosebit  a avut-o 
s rb torirea Zilei Marinei în perioada 
1931-1939. Organizatori erau: 
Comandamentul Marinei Militare, 
Serviciul Maritim Român, Salvamarul, 
Prim ria Constan a, Liga Naval
Român , alte funda ii i asocia ii
ob te ti. Participau eful statului, primul 
ministru i mini tri, conducerea marinei 
militare i civile, familia regal i un 
numeros public.

Regele Carol al II-lea, într-o 
impecabil  uniforma de amiral (f cuse, 
cu ani în urm , ocolul P mântului cu 
vaporul), înso it de fiul s u, Marele 
Voievod de Alba Iulia, Mihai, în 
uniform  de aspirant de marin , era 
întâmpinat în portul Constan a cu 
garda de onoare, urca la bordul unei 
nave a Marinei militare - în fiecare 
an alta - care se deplasa de la gara 
maritim  spre ie irea din port. În rada 
interioar , navele militare erau dispuse 
în careu. Nava amiral ancora în fa a

careului. Urma ridicarea pavilionului i
a marelui pavoaz în acodurile Imnului 
Marinei, interpretat de fanfar i corul 

colii navale, serviciul divin în memoria 
eroilor marinei i lansarea la ap  a 
unei ancore de flori pentru cei ce i-au 
jertfit via a în r zboi. Urmau cuvânt ri 
ale comandantului Marinei, ministrului 
Aerului i Marinei i ale regelui care 
se autointitula Comandant Suprem al 
Armatei i Marinei. Dup  concursul de 
b rci cu rame, urma parada naval :
navele în mar  d deau onorul efului 
statului.

Dup  aceast  parte oficial  avea loc 
un dejun la o nav  civil i un banchet la 
pachebotul «Transilvania» sau la o alt
nav . i aici se ineau cuvânt ri în care 
se insista pe ideea c  Marina Român
este unic , cu o component  civil

i una militar , în care exist  acela i
spirit marin resc, aceea i forma ie
profesional . Nu se s rb tore te – 
spunea regele, Ziua Marinelor ci Ziua 
MARINEI.

Dup  amiaz  aveau loc în bazinul 
portului jocuri i concursuri marin re ti.
Un num r mare de const n eni i turi ti
ie eau pe mare cu vapoarele pentru 
plimb ri de câteva ore.

Ancore de flori
În memoria eroilor Marinei, de 

fiecare dat  la Ziua Marinei se lanseaz
în apa m rii i a Dun rii ancore de flori. 
La început erau cruci de flori ancorate 
aproape de fundul apei. Ceremonialul 
era deosebit. Câte o delega ie de la 
fiecare nav , format  din ofi er, maistru 
i doi marinari, purta ancora spre un 

ponton de unde o lansau la ap  în 
acordurile muzicii militare. Pe panglicile 
beretelor marinarilor era înscris numele 
navei: România, Fulgerul, Alexandru
cel Bun, sau tefan cel Mare. Asisten a
era în reculegere într-un moment de 
pio enie remarcabil.

În anii din urm  s-au mai lansat 
ancorele de flori din elicopter, dar 
zgomotul acoperea prezentarea 
momentului i s-a revenit la lansarea 
lor, în memoria eroilor marinei, de pe 
nave.

15 august, zi nelucr toare

Din 2008, 15 august este zi 
nelucr toare. Liga Naval  Român ,
al turi de alte institu ii i organisme, 
a contribuit la declararea, de c tre
Parlamentul României, a zilei de 
15 august ca s rb toare legal . i asta 
pentru c  la pr znuirea cre tineasc
a adormirii Maicii Domnului particip
milioane de cet eni români. Pentru 
aceasta, Liga Naval  Român  a 
adresat scrisori Prea Fericitului 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
pre edin ilor Senatului i Camerei 
Deputa ilor în care a subliniat c  la 
15 august se s rb tore te i Ziua 
Marinei, prilej cu care Sfânta Maria 
a fost i este serbat  ca patroan i
ocrotitoare a marinarilor.
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N.S. MIRCEA N.S. MIRCEA 
Nava simbol a oraşului ConstanţaNava simbol a oraşului Constanţa

Dr. Mariana P V LOIUDr. Mariana P V LOIU
Muzeul Academiei NavaleMuzeul Academiei Navale 
„Mircea cel B trân“„Mircea cel B trân“

Afirma ia enun at de titlu arAfirma ia enun at  de titlu ar 
putea s par for at , dar nu esteputea s  par  for at , dar nu este 
a a. Tomis atestatio de peste doua a. Tomis atestatio de peste dou
milenii, iar vitae de dou mileniimilenii, iar vitae de dou  milenii 

i jum tate, i-a legat dintr-uni jum tate, i-a legat dintr-un 
început existen a de vecin tateaînceput existen a de vecin tatea
m rii, fiind cetate-port, în care aum rii, fiind cetate-port, în care au 
ancorat cor bii elene, vikinge,ancorat cor bii elene, vikinge, 
dacice, romane, „barbare”,dacice, romane, „barbare”, 
cre tine ori mahomedane. Nego ulcre tine ori mahomedane. Nego ul
intens a dus la înflorirea urbei,intens a dus la înflorirea urbei, 
dar campaniile duse pentrudar campaniile duse pentru 
hegemonia pontic , l-au coborât,hegemonia pontic , l-au coborât, 

fiindfiind
trecuttrecut
prin foc i sabie.prin foc i sabie. 
Dup R zboiul Crimeeii,Dup  R zboiul Crimeeii, 
Kustendge ar ta ca un sat maiKustendge ar ta ca un sat mai 
mare, portul cu dig din lemn imare, portul cu dig din lemn i
un far atribuit genovezilor, darun far atribuit genovezilor, dar 
construit la mijlocul veaculuiconstruit la mijlocul veacului 
al XIX-lea. Ocupa ia slav dinal XIX-lea. Ocupa ia slav  din 
anii 1877-1878, nu a fost nici eaanii 1877-1878, nu a fost nici ea 
benefic . Popula ia otoman a luat,benefic . Popula ia otoman  a luat, 

în mare parte, drumul pribegiei.în mare parte, drumul pribegiei. 
Legile adoptate de statul românLegile adoptate de statul român 
modern pentru Dobrogea, dupmodern pentru Dobrogea, dup
1880, au deschis calea revenirii la1880, au deschis calea revenirii la 
vetre a celor pleca i în bejenie ivetre a celor pleca i în bejenie i
a trecerii peste Dun re, pe lânga trecerii peste Dun re, pe lâng
autorit ile i armata român i aautorit ile i armata român i a 
unei numeroase popula ii civile.unei numeroase popula ii civile. 
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Din cei 134 de ani de via  româneasc
în Dobrogea, peste jum tate, adic  73, sunt 
cei de existen  ai N.S. Mircea. Mircea nu
apar ine numai Academiei Navale „Mircea 
cel B trân”, Marinei Militare, el este al 
ora ului ce l-a primit la 17 mai 1939, cu 
primar i vl dic , cu ofi erii garnizoanei, 
cu cei ai marinei i avia iei, cu popula ia sa 
entuziast . Au consemnat ziarele vremii, 
a imortalizat-o pelicula fotografic , a 
p strat-o memoria uman . A a cum bricul 
Mircea (1882-1944) i-a dus via a la fluviu 
– Gala i i Br ila – pentru noul N.S.Mircea,
Constan a îi este portul-mam , acas .

Lega i personal, ori prin rude, prieteni 
de superba N.S. Mircea const n enii o 
iubesc, îi caut  de pe falez  ori dig, cele trei 
catarge, când este în port, se informeaz ,
îi urm resc voiajele când este plecat . La 
Ziua Marinei, cu silueta-i zvelt ,cu velele 
desf urate ori strânse, cu cade ii care 
salut  de pe vergi, Mircea este aplaudat cu 
bucurie. Se opte te cu mândrie în tribuna 
oficial  ori în mul imea aflat  pe falez :
„Vezi, acolo, la catargul din…, pe verga…, 
am fost i eu!”.

De aceea, din dragoste de nav i
respect pentru cei care simt ca noi, ne 
permitem a face o trecere, fie ea i sumar ,
prin îns i istoria vie ii navei. În toamna 
anului 1926, ostenit de vânturi i valuri, 
bricul Mircea s-a retras în apele teritoriale. 
Provoc rile întinderilor albastre ne rmurite
cereau o nav  nou , modern , înc p toare
pentru cade ii colii Navale „Mircea”, 
pentru ofi erii cursan i ai colii de Aplica ie,
pentru elevii Institutului Maritim. A urmat un 
deceniu în care ini iativa dot rii marinei cu 
o nou  nav - coal  a apar inut Ligii Navale 
Române. Revista sa „România maritim
i fluvial ”, devenit  mai apoi „Marea 

Noastr ”, a fost  tribuna oficial  de unde, în 
anul 1937, s-a lansat „o subscrip ie public
pentru a ajuta statul ca aceast  dorin (o
nou  nav - coal , n.n.), s  se înf ptuiasc
cât mai degrab ”. Cele ase milioane de 
lei adunate de c tre L.N.R. s-au ad ugat
celor 114 milioane alocate de la buget, i
la 15 aprilie 1938, au început lucr rile de 
construc ie a velierului, în antierul „Blohm 
und Voss” din Hamburg. Dup ase luni, 
nava a fost lansat  la ap , iar în ziua de 
29 martie 1939, cu echipaj românesc la 
bord, cu tricolorul la catarg, N.S. Mircea a 
pornit c tre patrie, la comand  aflându-se 
comandorul August Roman. Prima escal
a f cut-o în portul britanic Southampton, au 
urmat Lisabona, La Valletta iar la 5 mai a 
intrat în Dardanele. La 7 mai era la Balcic, 
unde s-a preg tit timp de zece zile pentru 
a intra falnic, în portul Constan a, îmbr cat
i el în haine de s rb toare. În acordurile 

fanfarei Marinei Militare i  uralelor 
asisten ei, la ora 9, a acostat. Cade ii colii
Navale „Mircea”, afla i în forma ie, pe cheu, 
„priveau cu ochi sclipitori statura grandioas
a noului vas- coal . A vasului lor!”.

La festivitatea de primire au fost 
prezen i primarul ora ului, episcopul, 
ministrul Aerului i Marinei, comandantul 
Marinei, comandantul For elor Aeriene, 
comandantul Garnizoanei Constan a,

amirali în rezerv i to i ofi erii de marin .
Amiralul Sebastian Eusta iu (1856-1943) a 
adresat cu acest prilej un îndemn profetic: 
„Marinarii prezentului s  priveasc  spre 
acei ai trecutului, s -i egaleze, s -i întreac
chiar în drumul lor, pe întinsul apelor. Spiritul 
«Mircea» s  fie men inut din genera ie în 
genera ie în vecii vecilor”. 

Cade ii colii Navale „Mircea”, ai colii
de Mai tri, ofi erii – cursan i ai colii de 
Aplica ie, elevi merituo i ai liceelor militare 
au urcat la bordul navei în ziua de 31 mai, 
efectuând în perioada 3 iulie – 3 septembrie 
1939, prima c l torie de instruc ie,
atingând porturile Palermo, Toulon, Palma 
de Mallorca, Gibraltar, Alger, Alexandria. 
A urmat r zboiul, nava a cunoscut 
înstr inarea, fiind dus  la Odessa,  pentru 
aproape doi ani. Revenirea la 27 mai 1946, 
a însemnat, dup  unele lucr ri de repara ii,
reluarea mar urilor de instruc ie în anul 
1947, prin efectuarea unor voiaje scurte 
în Marea Neagr , timp de zece ani. Dup
aceea, a fost transformat în nav -baz , cu 
re edin a în portul Mangalia. S-au constatat 
defec iuni majore, propunându-se ca N.S.
Mircea s  fie trimis la antierul constructor 
pentru repara ii. Remorcat de Viteazul
i Voinicul, Mircea a pornit în ziua de 12 

octombrie 1965 c tre Hamburg, unde, 
dup  înfruntarea unei furtuni în Biscaya, a 
ajuns cu bine, în ziua de 19 ianuarie 1966. 
La sfâr itul lui septembrie, nava a efectuat 
mar ul de recep ie pe Elba, iar la 10 
octombrie, având la bord i elevi ai colii
Militare Superioare de Marin  a pornit c tre
patrie, acostând la Constan a în ziua de 
7 noiembrie.

În anul urm tor, au fost reluate mar urile
de instruc ie, primul atingând coasta 
britanic , Portsmouth. În urm torul deceniu, 
mar urile anuale au atins porturi din Marea 
Neagr i Mediterana, ca o noutate, din 
anul 1974, la bordul navei s-au îmbarcat i
elevi ai Liceului Militar de Marin Alexandru
Ioan Cuza,din Constanta.

La data de 4 martie 1976, Mircea a 
pornit de la Constan a pentru o confruntare 
în premier , traversarea Atlanticului, 

r spunzând astfel invita iei de a reprezenta 
Marina Militar  Român  la s rb torirea
bicentenarului Independen ei S.U.A. 
Cu ocazia particip rii la festivit i, nava 
i echipajul s-au comportat irepro abil,

primind Certificatul De Merit. 
Din anul 1979, au fost reluate mar urile

interna ionale, având îmbarca i la bord 
cade i ai Institutului de Marin Mircea cel 
Bâtrân i ai colii de Mai tri, elevi de la 
Liceul de Marin .

În vara anului 1994, Mircea a întreprins 
un mar  de instruc ie în Marea Neagr .
La revenirea în portul Constan a, în luna 
august, au început preg tirile pentru 
andocarea i repararea capital  navei la 

antierul Naval Br ila, unde a intrat în ziua 
de 4 octombrie. În luna aprilie 2002, Mircea,
ren scut din propria cenu , a revenit 
complet modernizat, în portul - mam
Constan a. Din anul urm tor, au fost reluate 
c l toriile de intruc ie în ape interna ionale.
Anul  2004 a adus pentru Mircea o nou
provocare, a doua traversad  a Atlanticului, 
nava participând la „Tall Ships Challenge 
2004”.

Între anii 2005-2008, Nava coal
Mircea a întreprins mar uri în Marea Egee, 
Mediterana pân  în Marea Nordului, iar 
în anul 2009 a executat cea de-a treia 
traversad  a Atlanticului, participând 
la regata „Tall Ships Atlantic Challenge 
2009”, organizat  în S.U.A. În anul 2010, 
Nava coal Mircea a efectuat un mar
de instruc ie în Marea Neagr i Marea 
Mediteran , iar în anul 2011, velierul 
românesc a executat un mar  de instruc ie
în Marea Mediteran .

Nava coal Mircea este i merit
s  fie un brand pentru ora ul Constan a,
pentru România. 

Ast zi, când a dep it borna celor 73 
de ani, ne înclin m frun ile în amintirea 
celor care l-au slujit, iar celor care sunt i
care vor veni s  se instruiasc  la bordul lui, 
le adres m ur ri de bine, în vele Mircea
s  aib Vânt bun, ocrotindu-i, oriunde vor 
naviga!

LA MUL I ANI MIRCEA!
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Chiar dac  accentul i efortul ultimilor ani au fost al structurilor din 
cadrul For elor Navale Române, Marinei Militare, de fapt, Ziua Marinei 
Române este deopotriv i Ziua Marinei Comerciale. 

i dac  activitatea maritim i fluvial  în spa iul românesc s-a practicat 
de-a lungul secolelor, începutul naviga iei moderne pe fluviu poate fi datat 
1890 când au fost puse bazele Naviga iei Fluviale Române i apoi 1895 
când a fost înfiin at Serviciul Maritim Român. Dezvoltarea României a 
dus la cre terea poten ialului economic al rii, inclusiv la eviden ierea 
importan ei rolului transporturilor pe ap . În încercarea de a r spunde mai 
bine noilor cerin e, organizarea administrativ  a institu iilor de naviga ie a 
cunoscut dese modific ri. Ac iunile Marinei Civile, din timp de pace sau 
din timpul r zboiului, nu au putut fi tratate separat de misiunile Marinei 
Militare i aceasta pentru c , atunci când necesit ile r zboiului au cerut-o, 
MARINA ROMÂN  a ac ionat ca un tot unitar. 

Prima c l torie în serviciul naviga iei maritime comerciale române a 
f cut-o vaporul „Medeea”, care a plecat de la Br ila la 14 august orele 6 
seara cu destina ia Constantinopol, având la bord 25 de pasageri i 600 
tone m rfuri generale.

Au urmat ani de urcu uri i coborâ uri în privin a activit ii flotei 
comerciale, iar dup  anul 1990, procesul de reorganizare a flotei 
comerciale a prev zut divizarea Întreprinderii de Exploatare a Flotei 
Maritime NAVROM în trei companii de naviga ie independente: NAVROM, 
ROMLINE i PETROMIN. Pân  la începutul anilor ‘90, în România, 
principalul constructor de nave i armator a fost statul, prin institu iile 
sale specializate. De peste 20 de ani, aceste atribute au fost preluate de 
ini iativa privat  acesta fiind, totodat , momentul de început al unei alte 
istorii, cea pe care o tr im i ast zi.

În decursul istoriei marinarii civili au fost al turi de colegii lor militari la 
manifest rile organizate de Ziua Marinei Române. Începând din anul 1995, 
când s-a înfiin at Asocia ia Operatorilor Portuari, Ziua Marinei a preluat 
în titulatura sa „ i a lucr torului portuar”, nume completat la solicitarea 
sindicatelor.

Istoria portului Constan a este strâns legat  de cea a ora ului 
Constan a. Ora ul-port a fost organizat ini ial ca un emporion - centru de 
schimb între comercian ii greci i popula iile b tina e.

În acest moment, Portul Constan a i porturile Midia, Mangalia i portul 
turistic Tomis sunt porturi maritime publice-private aflate în proprietatea 
statului român, care asigur  reglementarea i func ionarea lor prin sarcinile 
încredin ate i îndeplinite de C.N. Administra ia Porturilor Maritime S.A. 
Constan a (APM) i Autoritatea Naval  Român  (ANR), ambele institu ii 
fiind subordonate Ministerului Transporturilor i Infrastructurii. Serviciile 
pentru m rfuri i pentru nave în Portul Constan a sunt realizate în principal 
de c tre companii private. Coordonarea traficului de nave maritime i
fluviale, stabilirea ordinii de intrare/ie ire i a tranzitului navelor maritime 
i fluviale în porturile Constan a, Mangalia i Midia, precum i alocarea 

danelor se realizeaz  de c tre „Comisia de coordonare a mi c rii navelor 
maritime i fluviale în porturile maritime Constan a, Mangalia i Midia”. ANR 
elibereaz  autoriza ii pentru serviciile publice de siguran i pentru cele 
de o importan  deosebit  pentru port: înc rcare-desc rcare, bunkeraj, 
aprovizionare nave (M.E.).

Marina Comercială Marina Comercială 
la Ziua Marinei Românela Ziua Marinei Române
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Misiuni

Misiunile For elor Navale deriv
din misiunile generale ale Armatei 
României: contribu ie la securitatea 
României pe timp de pace; combaterea 
amenin rilor asimetrice incluzând tero-
rismul; supravegherea naval i aver-
tizarea timpurie; transport de evacuare 
a cet enilor în pericol; asigurarea 
hidrografic i de naviga ie; participarea 
la ap rarea colectiv ; protec ia comu -
nica iilor maritime i fluviale; pro-
movarea stabilit ii regionale i
globale prin participarea la opera ii
de r spuns la crize, sprijin al p cii, de 
asisten  umanitar ; participarea la 
ini iativele regionale. For ele Navale 
sunt indispensabile pentru asigurarea 
suveranit ii maritime, s  men in
accesul la mare al României i s

O armă de elită a Armatei RomânieiO armă de elită a Armatei României

FORŢELE NAVALE ROMÂNEFORŢELE NAVALE ROMÂNE
Contextul actual prin care trece societatea contemporan  impune adaptarea sistemului militar naval pentru 

crearea unui climat de securitate i reducerea amenin rilor actuale. Prezen a pe m rile i oceanele lumii este un 
r spuns activ la angajamentele asumate de România, dar i o modalitate de promovare a identit ii na ionale.

România în calitate atât de stat membru al NATO, cât i al Uniunii Europene, particip  activ în evolu ia
rela iilor geopolitice din zona M rii Negre i din regiunile adiacente. Acest fapt determin  implica ii asupra 
rolului, locului i destina iei For elor Navale în cadrul for elor armate. În acest context se înscrie participarea 
la nivel na ional i interna ional a For elor Navale Române la ac iuni de combatere i prevenire a terorismului 
naval, a crimei organizate, a traficului de droguri i a traficului ilegal de arme. 

protejeze c ile maritime de comunica ii
ale României i nu în ultimul rând, sprijin
activitatea institu iilor i autorit ilor
locale în caz de urgen e civile: ac iuni la 
dezastre naturale; sprijinul ac iunilor de 
c utare i salvare pe mare.

Agenda interna ional
Agenda interna ional  a For elor

Navale a fost bogat  în ultimii ani. 
Participarea navelor la misiuni i
exerci ii NATO/UE, la ini iativele regi-
onale BLACKSEAFOR i la exerci iile
bilaterale în Marea Neagr  au o 
contribu ie benefic  la dezvoltarea 
rela iilor bazate pe încredere i de bun
vecin tate.

Participarea la opera ia UNIFIED 
PROTECTOR, în perioada 22 aprilie-
21 iulie 2011 a fregatei Regele Ferdinand 
i a doi ofi eri de stat major, ambarca i

la nava comandant a grup rii, poart  o 
înc rc tur  simbolic  în planul politico-
militar al diploma iei navale i exprim
adeziunea deplin  a României la 
valorile fundamentale ale Na iunilor
Unite, manifestând solidaritate cu toate 
na iunile lumii preocupate de evolu iile
critice i de degradarea situa iei de 
securitate i umanitare din Africa de Nord, 
mai ales în Libia. La aceasta se adaug
i participarea anual  începând cu anul 

2005, a For elor Navale la opera ia
ACTIVE ENDEAVOUR cu fregatele 
T22R, Regele Ferdinand i Regina Maria.

În perioada august 2010 – august 
2011, România a de inut pentru a doua 
oar  comanda i controlul opera ional al 
Grupului de Cooperare Naval  în Marea 
Neagr , BLACKSEAFOR. Obiectivul 
acestei ini iative este de a contribui 
la înt rirea stabilit ii regionale, a 

F
ot

o:
 B

og
da

n 
D

in
u



34 MARINA ROMÂNÃ
num rul 3 (154) 2012

prieteniei, a bunelor rela ii i a în elegerii
reciproce între statele riverane M rii
Negre. Comanda grup rii a fost de inut
de fregata M r e ti, locul de unde 
au fost organizate i conduse toate 
exerci iile planificate pe timpul celor 
dou  activ ri. De men ionat este faptul 
c , pentru prima dat  de la constituirea 
BLACKSEAFOR, la ini iativa României, 
în cadrul instruc iei practic – aplicative 
a echipajelor navelor participante, s-a 
desf urat un exerci iu de instruire 
prin simulare, activitate planificat i
organizat  de c tre Centrul de Instruire, 
Simulare i Evaluare. 

Preocup ri de perspectiv
Ac iunile actuale ale For elor Navale 

i proiec ia acestora pe dinamica 
evolu iei situa iei politice, economice 
i militare sunt direc ionate pentru 

realizarea unei structuri de for e
profesioniste, capabile s  r spund
riscurilor i amenin rilor caracteristice 
noului mediu de securitate din regiunea 
M rii Negre i din zonele de interes. 

Strategia de dezvoltare i înzestrare 
a For elor Navale pe termen mediu 
i lung are în vedere programe de 

achizi ii i moderniz ri a c ror finalitate 
o reprezint  crearea unei structuri 
echilibrate de capabilit i moderne 
necesare execut rii unui spectru larg 
de ac iuni navale, atât independent, cât 
i împreun  cu alte categorii de for e.

Acest an aduce în fa a For elor
Navale o provocare, reprezentat  de 
participarea la opera ia ATALANTA cu 
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o fregat , un elicopter IAR Puma Naval 
i o echip  specializat  de boarding, în

zona Golfului Aden. Aceast  opera ie
a Uniunii Europene se desf oar
sub mandat ONU, având ca misiuni 
escortarea navelor comerciale care 
transport  ajutoare umanitare în cadrul 
„World Food Program” (Programul 
Mondial de Hran ), protejarea navelor 
vulnerabile care navig  în zona 
Golfului Aden i a Oceanului Indian, 
monitorizarea activit ii traficului naval 
în largul coastelor Somaliei pentru 
descurajarea pirateriei navale. 

FNR 2012
Al turi de participarea din acest 

an la opera ia ATALANTA, principalele 
obiective pentru For ele Navale le 
reprezint  men inerea nivelului de 
opera ionalizare a for elor puse la 
dispozi ia NATO i UE, cre terea
calit ii instruc iei întregului personal, 
continuarea procesului de modernizare 
i înzestrare, pentru a respecta anga-

jamentele asumate la nivel na ional
fa  de NATO/UE i de a fi în m sur
s  contribuim activ la realizarea 
m surilor de securitate prin participarea 
la ini iative regionale i la opera ii
maritime de securitate. 

For ele Navale Române se prezint
ast zi, ca o structur  flexibil  capabil
s  ac ioneze pe uscat, pe mare, în aer 
i sub ap , cu capacit i de proiec ie în 

afara M rii Negre, un instrument modern 
i important al statului român.
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15 august 2011, Constan a,
Ziua Marinei Române.

Elicopterele IAR 330 Puma Naval, 
survolând dispozitivul de nave 

în cadrul activit ilor organizate 
de Ziua Marinei Române.

Foto: Cristian VL SCEANU

15 august 1997, Constan a,
Ziua Marinei Române. 
Ceremonialul lans rii ancorelor de 
flori în mare de la bordul vedetelor 
rapide pe aripi portante.

15 august 2011, Tulcea, 
Ziua Marinei Române.
Dispozitiv de nave fluviale la 
ancor  la festivit ile organizate 
de Ziua Marinei Române la Tulcea. 

Foto: Olivia Bucioac

Ochiul Flotei
15 august 2005, Constan a,

Ziua Marinei Române. 
Ceremonialul lans rii ancorei de flori 
în mare de la bordul unui elicopter SAR. 
În plan secund NSSL Constan a.

15 august 2010, Mangalia, 
Ziua Marinei Române
Zeul Neptun, înconjurat de nimfe, 
d  startul întrecerilor marin re ti în portul 
Constan a, la Ziua Marinei Române.

Foto: tefan CIOCAN
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