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 14 ianuarie 2014, Portul Militar Constanţa.
Ceremonialul de învestire a comandorului dr. Tiberiu-Liviu Chodan în funcţia de comandant al Flotei.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 28 ianuarie 2014, Judeţul Tulcea.
Militarii Batalionului 307 Infanterie Marină acţionând pentru a restabili calea de acces spre satul Vişina.

Foto: BIM

Ochiul Flotei



 8 ianuarie 2014, Portul Militar Constanţa.
Aspect din timpul inspecţiei de front executate în 
cadrul festivităţii de deschidere a anului 
de instrucţie.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 8 ianuarie 2014, Batalionul de Sprijin 
al Forţelor Navale, Constanţa.

Aspect din timpul inspecţiei de front 
executate în cadrul festivităţii de deschidere 

a anului de instrucţie.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 5 februarie 2014, 
Centrul de Scafandri, Constanţa.

Locotenent-comandorul Marc LaRoche, 
înmânând soţiei sublocotenentului post-mortem 
Claudiu Vasile Popa, Medalia Steaua de Bronz.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Student sergent 
Georgiana 
Petrescu în timpul 
examenului 
la cinematică 
navală!
Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

2424 Omul Anului 2013 în Forţele NavaleOmul Anului 2013 în Forţele Navale
Statul Major al Forţelor Navale a organizat vineri, 28 februarie, festivitatea Statul Major al Forţelor Navale a organizat vineri, 28 februarie, festivitatea 
decernării premiilor celei de-a patra ediţii a concursului „Omul Anului decernării premiilor celei de-a patra ediţii a concursului „Omul Anului 
în Forţele Navale”. Acest concurs are ca obiectiv recompensarea valorii în Forţele Navale”. Acest concurs are ca obiectiv recompensarea valorii 
profesionale şi manageriale a personalului militar şi civil care a contribuit, profesionale şi manageriale a personalului militar şi civil care a contribuit, 
în decursul unui an, la crearea unei imagini pozitive a instituţiei militare în decursul unui an, la crearea unei imagini pozitive a instituţiei militare 
şi la creşterea vizibilităţii structurilor din compunerea Statului Major al Forţelor şi la creşterea vizibilităţii structurilor din compunerea Statului Major al Forţelor 
Navale în societate, la nivel naţional, la nivelul Alianţei sau în plan internaţional.Navale în societate, la nivel naţional, la nivelul Alianţei sau în plan internaţional.
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20 O nouă locaţie pentru O nouă locaţie pentru 
CENTRUL DE MEDICINĂ CENTRUL DE MEDICINĂ 

NAVALĂ CONSTANŢANAVALĂ CONSTANŢA

Instrucţie 
de specialitate 
la Divizionul 
de Rachete Navale!
Foto: Mihai EGOROV

www.navy.ro

8 Aspiranţi în Forţele NavaleAspiranţi în Forţele Navale
Joi, 27 februarie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu“, a avut loc ceremonia 
prilejuită de absolvirea Cursului de bază de către tinerii 

ofiţeri din Forţele Navale. Cei 38 de aspiranţi, dintre care 
27 ofiţeri de punte şi 11 ofiţeri electromecanici, au încheiat 
programul de 6 luni de instruire teoretică şi stagiu la nave, 

fiind repartizaţi pe prima funcţie din carieră.

Anul 2014 a început pentru personalul Centrului 
de Medicină Navală cu desfăşurarea activităţii într-o nouă 
locaţie. Centrul de Medicină Navală este situat în clădirea  

infirmeriei fostului Liceu Militar de Marină „Alexandru 
Ioan Cuza“, o locaţie modernă, renovată şi adaptată noilor 

cerinţe medicale având în structura sa specialişti bine 
pregătiţi, precum şi o dotare tehnică performantă.
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Numirea în funcţia de şef al Statului 

Major al Forţelor Navale reprezintă pentru 

mine o mare onoare, dar şi o apreciere a 

activităţii mele în Forţele Navale, începută 

la gradul de locotenent şi ajunsă astăzi la 

gradul de contraamiral. Această învestire 

constituie o mare responsabilitate privind 

destinele Forţelor Navale, programele şi 

proiectele aflate în derulare, precum şi cele 

viitoare. 

Priorităţile mele la început de mandat 

sunt axate pe dezvoltarea instruirii forţelor, 

în vederea îndeplinirii misiunilor stabilite în 

cadrul sistemului de securitate naţională şi 

internaţională, continuarea programelor de 

modernizare a Forţelor Navale Române şi 

asigurarea necesarului de resurse pentru 

activităţile planificate. Desigur, vom avea 

flexibilitatea de a ne adapta acţiunile la 

contextul actual, prin standarde ridicate de 

eficienţă, transparenţă şi obiectivitate. 

Fiecare structură din Forţele Navale 

Române are o importanţă deosebită. În 

atenţia mea se vor afla, în mod egal, atât 

elementele care au o mare vizibilitate 

mediatică, prin participarea la misiuni 

internaţionale, cât şi structurile care execută 

activităţi mai puţin „vizibile”, dar contribuie 

la realizarea obiectivelor noastre. 

Programul de modernizare al 

fregatelor este unul din obiectivele noastre 

primordiale, pe care l-am urmărit încă de 

la intrarea fregatelor în serviciul Forţelor 

Navale Române, în urmă cu zece ani. Prin 

realizarea acestuia, vom avea capabilităţile 

de operare şi de acţiune la nivelul asumat 

faţă de NATO şi UE, fără limitări. Programul 

prevede întărirea capabilităţilor de luptă 

la suprafaţă şi antisubmarin, instalarea 

„Noua echipă de comandă a Forţelor 
Navale va avea în centrul atenţiei omul 
şi, apoi, tehnica pe care o deserveşte“

senzorilor necesari luptei în toate cele trei 

medii, precum şi modernizarea centrului de 

comandă al fregatelor. 

În perspectiva derulării programelor 

de modernizare a Forţelor Navale, avem 

în vedere revitalizarea şi modernizarea 

submarinului Delfinul şi modernizarea 

unui dragor maritim, pentru a fi pus la 

dispoziţia aliaţilor în cadrul forţei de reacţie 

a NATO. De asemenea, avem în vedere 

îmbunătăţirea capabilităţilor celorlalte nave, 

pentru a le putea menţine în continuare în 

stare de operativitate. 

În acest moment, consider că 

avem un deosebit potenţial de resurse 

umane. Experienţa marinarilor militari, 

dobândită prin exercitarea unor funcţii în 

comandamente NATO sau prin participarea 

la misiuni în teatre de operaţii, a fost 

transformată în „lecţii învăţate” şi, apoi, a 

fost încorporată în procesele de instruire. 

Acest fapt a contribuit semnificativ la 

dezvoltarea profesională a personalului. 

Avem destule exemple care dovedesc 

că Forţele Navale Române dispun de un 

sistem de pregătire profesională, care 

corespunde standardelor NATO şi UE. 

În altă ordine de idei, presa militară 

trebuie să fie astăzi, un sprijin informaţional, 

moral, cultural pentru personalul Forţelor 

Navale, pentru societatea civilă, pentru 

tinerii care doresc o carieră în Forţele 

Navale. Prin acţiunile ei, sunt transmise 

valorile şi tradiţiile marinăreşti, dar este 

asigurat şi un flux informaţional relevant 

despre problematica instituţiei noastre. 

Tinerii care vor să aleagă o profesie 

militară de marină, trebuie să ştie că în 

Forţele Navale Române competiţia şi 

dezvoltarea profesională sunt primordiale 

şi se realizează transparent. Orice ofiţer, 

maistru militar, subofiţer sau soldat 

profesionist are parte de provocările 

acestei meserii şi, totodată, de satisfacţiile 

muncii împlinite, la încheierea cu succes a 

misiunilor.  

Împreună cu echipa de comandă 

a Statului Major al Forţelor Navale, voi 

avea permanent în atenţie respectarea 

cadrului legal, atât din punctul de vedere 

al procesului de instrucţie, cât şi pentru 

asigurarea drepturilor personalului. Noua 

echipă de comandă va avea în centru 

omul şi apoi tehnica pe care acesta o 

deserveşte.

Bun cart înainte!

Contraamiral dr. Alexandru MÎRŞU
Şeful Statului Major al Forţelor Navale 
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Eveniment

S-a născut la data de 9 

decembrie 1960, în comuna 

Ceptura, judeţul Prahova. 

A absolvit Liceul Militar de 

Marină „Alexandru Ioan 

Cuza” din Constanţa şi, 

în anul 1983, Institutul de 

Marină „Mircea cel Bătrân”. 

În primii zece ani ai 

carierei, a ocupat diferite 

funcţii la bordul vedetelor 

purtătoare de rachete din 

Mangalia. În perioada 1993-

1995, a fost ofiţer – student 

al Facultăţii de Comandă, 

Stat Major şi Tehnică 

Militară de la Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”. 

La absolvire, a fost numit 

şeful cercetării la brigada 

de nave antisubmarin, iar în 

anul 1997 a fost promovat la 

Statul Major al Forţelor Navale, unde a ocupat diferite funcţii, de la şef 

de birou la şef de secţie. 
După aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică, în perioada 

2004-2007 a făcut parte din prima serie de ofiţeri români care a 
încadrat posturi NATO şi a îndeplinit funcţia de locţiitor al şefului Secţiei 
operaţii informaţionale din comandamentul NATO JFC NAPLES, din 
Italia. În timpul acestui mandat, a coordonat acţiunile de operaţii 
informaţionale în cadrul operaţiei NATO, ACTIVE ENDEAVOUR, din 
Marea Mediterană şi în teatrul de operaţii din Kosovo, a participat 
la certificările JFC NAPLES şi a condus echipele de instruire în 
domeniul INFOOPS ale NATO în comandamentele de la Izmir, 
Madrid şi Istanbul. De asemenea, a participat ca profesor asociat 
la Şcoala NATO din Oberammergau, contribuind în mod deosebit la 
dezvoltarea conceptului de operaţii informaţionale în NATO. 

În anul 2008, a fost numit şef de Stat Major la Comandamentul 
Operaţional Naval, iar în anul 2010, comandant al Comandamentului 
Operaţional Naval. În anul 2012, a fost promovat pe funcţia de locţiitor 
al şefului Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor Navale. În 
luna februarie 2014, a fost numit şef al Instrucţiei şi Doctrinei.

De-a lungul carierei, şi-a dezvoltat pregătirea profesională 
absolvind cursul „Surface Warfare Officers School Command”, 
Saclant HQ /New Port SUA, în anul 1999; The British Romanian 
Joint Staff Course, în anul 2001, Peace Support Operation Course în 
anul 2002, la Centrul Regional de Pregătire PfP/Academia de Înalte 
Studii Militare, Colegiul de Studii Internationale şi de Securitate 
„G.C. Marshall” Garmisch-Partenkirchen/ Programul Executiv pentru 
Probleme Internaţionale şi de Securitate/ Germania, în anul 2003, 
cursurile „NATO Conventional Targeting Course” şi „NATO Senior 
Officer INFOOPS and Command and Control Warfare Course”, în 
anul 2005, la Şcoala NATO din OBERAMMERGAU/Germania.

În luna iulie 2009, a obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Militare şi 
Informaţii. În perioada 2010 - 2011, a exercitat comanda Grupării 
Navale din Marea Neagră, BLACKSEAFOR.

Realizările din cariera militară i-au fost recunoscute prin 
decernarea unor ordine şi medalii, printre care: Ordinul „Virtutea 
Maritimă” în gradul de Cavaler, cu însemn pentru militari, în anul 2002; 
Emblema de Merit „Ştiinţa Militară” Clasa I, în anul 2008; Emblema 
de Onoare a Statului Major al Forţelor Navale, în anul 2008; Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, în anul 
2010; Emblema „Onoarea Armatei României” cu însemn de pace, în 
anul 2011; Emblema „BLACKSEAFOR/COMBSF”, în anul 2011.

Prin ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.P. 93 din 24 februarie, următorii ofiţeri au fost numiţi 
pe funcţii astfel: comandorul Constantin Petre Ciorobea, în funcţia de şef al structurii instrucţie şi doctrină din 
Statul Major al Forţelor Navale, comandorul Ioan Ştefan Stănciulescu, în funcţia de şef resurse la Statul Major al 
Forţelor Navale, comandorul Adrian-Dorel Constantin Iordache, în funcţia de comandant al Flotilei 56 Fregate. 
Prin ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.P. 07 din 7 ianuarie, comandorul Tiberiu-Liviu Chodan a fost 
numit în funcţia de comandant al Flotei. (M.E.)

Numiri în Forţele Navale

Comandor 
dr. Constantin CIOROBEA
Şef al Instrucţiei şi Doctrinei 

la Statul Major al Forţelor Navale

S-a născut la data 

de 2 februarie 1961, 

în Buzău. A absolvit 

Liceul Militar de Marină 

„Alexandru Ioan Cuza” 

din Constanţa, în anul 

1979, iar în anul 1983, 

Institutul de Marină 

„Mircea cel Bătrân”. După 

absolvire, prima funcţie 

pe care a fost repartizat 

a fost de şef al asigurării 

tehnice la Batalionul 317 

aprovizionare. În anul 

1986 a fost numit speci-

alist electromecanic la 

Divizionul 92 Vedete Dra-

goare Fluviale. În perioada 

1987-1995, a îndeplinit 

diferite funcţii în cadrul Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie 

tehnologică, Bucureşti.

În perioada 1995–2005, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 

Serviciului testare – evaluare şi proprietate intelectuală din 

Departamentul pentru armamente. Apoi, până în anul 2007, a 

îndeplinit funcţia director de program în Biroul forţe navale şi forţe 

terestre din cadrul aceluiaşi departament. În anul 2007 a îndeplinit 

funcţia de şef Secţie mentenanţă, programe de înzestrare, 

sinteze şi raportări, după care a fost promovat pe funcţia de şef 

Serviciu programe de înzestrare din Direcţia Tehnică şi programe 

de înzestrare.

În luna martie 2009, a fost numit locţiitor al şefului Direcţiei 

Tehnică şi programe de înzestrare, iar în anul 2010, a fost 

promovat în funcţia de şef al aceleiaşi direcţii din Departamentul 

pentru armamente. În luna martie 2014, a fost promovat pe 

funcţia de şef Resurse la Statul Major al Forţelor Navale. 

De-a lungul carierei, şi-a dezvoltat pregătirea profesională 

absolvind Facultatea Electrotehnică, Universitatea Politehnică 

Bucureşti – inginer, specialitatea electrotehnică, în anul 2000; 

Cursul de pregătire personal pentru mentenanţa sistemelor de 

comunicaţii, Germania, în anul 2000; Cursul „Joint şi operaţii 

multinaţionale”, la Centrul de pregătire NATO/PfP al Statului 

Major General, în anul 2002; Cursul de limba engleză în domeniul 

achiziţiilor, Marea Britanie, în anul 2003; Cursul de perfecţionare 

„Informatizarea managementului proiectelor”, la Academia 

Tehnică Militară, în anul 2006. 

În anul 2010, a absolvit la Colegiul Naţional de Apărare, 

Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi 

apărării naţionale, probleme actuale ale securităţii naţionale.

Realizările din cariera militară i-au fost recunoscute prin 

acordarea unor ordine şi medalii, astfel: Semnul Onorific „În 

serviciul Armatei”, pentru 15 de ani de activitate, în anul 1998; 

Semnul Onorific „În serviciul Armatei”, pentru 20 de ani de 

activitate, în anul 2003; Emblema de Onoare a Armatei României, 

în anul 2007; Semnul Onorific „În serviciul Armatei”, pentru 25 

de ani de activitate, în anul 2008; Ordinul „Virtutea Maritimă”, în 

grad de Cavaler, în anul 2010; Emblema de Onoare a Forţelor 

Aeriene, în anul 2013.

Comandor
Ioan STĂNCIULESCU 

Şef Resurse la Statul Major 
al Forţelor Navale
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S-a născut la 

data de 14 februarie 

1959 în localitatea 

Vatra Moldoviţei, 

judeţul Suceava. 

În perioada 1974-

1978, a fost elev 

al Liceului Militar 

„Ştefan cel Mare” 

Câmpulung Moldo-

venesc iar în peri-

oada 1978-1982 

a fost student 

al Institutului de 

Marină „Mircea cel 

Bătrân”, Facultatea 

Navigaţie. 

Prima funcţie 

pe care a fost 

repartizat, după absolvire, a fost de comandant Unitate 

de luptă observare transmisiuni şi radiotehnică la bordul 

unei vedete torpiloare, iar după un an, a fost promovat 

comandant vedetă torpiloare. În anul 1988, a fost numit 

comandant Secţie vedete torpiloare, funcţie pe care a 

îndeplinit-o până în anul 1992, când a devenit student al 

Facultăţii de Comandă şi Stat Major din cadrul Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân”. La absolvire, în anul 1994, 

a fost numit şef de Stat Major al Divizionului 81 Vedete 

Torpiloare, iar în anul 1997 a fost împuternicit comandant 

al acestui divizion. În perioada 2000-2001 a fost şeful 

Biroului cercetare la Comandamentul 9 Operaţional 

Întrunit „Dobrogea”, iar în perioada 2001-2005 a fost 

şef de Stat Major la Baza de Instrucţie Navală şi, după 

restructurarea unităţii, şef de Stat Major la Centrul de 

Instrucţie al Forţelor Navale. 

În anul 2006 a fost numit comandant al Şcolii de 

Aplicaţie a Forţelor Navale. În perioada 2007-2010, a fost 

şeful Secţiei doctrine, regulamente şi standardizare din 

Statul Major al Forţelor Navale. În anul 2010 a fost numit 

şef de Stat Major la Comandamentul Flotei, iar din anul 

2012 a îndeplinit funcţia de comandant al Componentei 

Operaţionale Navale a Statului Major al Forţelor Navale. 

La data de 7 ianuarie 2014, prin ordinul ministrului 

apărării naţionale, a fost numit comandantul Flotei.

De-a lungul carierei, comandorul Tiberiu-Liviu 

Chodan şi-a dezvoltat pregătirea profesională, absolvind, 

în anul 2004, Cursul postuniversitar de perfecţionare 

în conducere - Forţe Navale, în anul 2006, Colegiul 

Intercategorii Forţe de Apărare – secţiunea Forţe Navale, 

din Franţa şi, în anul 2013, Cursul postuniversitar de 

perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale 

la Colegiul Naţional de Apărare.

Pentru rezultatele obţinute, de-a lungul carierei 

militare a fost distins cu semnele onorifice „În Serviciul 

Patriei”, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei 

României” clasa a II-a, Emblema de Onoare a Statului 

Major General şi Emblema de Onoare a Forţelor Navale. 

În anul 2010 a primit Distincţia „Omul anului” în Ministerul 

Apărării Naţionale.

S-a născut la 

data de 25 mai 1961, 

în Constanţa. În 

anul 1980, a absolvit 

Liceul Mili tar de 

Marină „Alexandru 

Ioan Cuza”, apoi şi-a 

continuat studiile la 

Institutul de „Marină 

Mircea cel Bătrân”. 

La absolvirea 

Institutului de Ma rină, 

în anul 1984, a fost 

numit la comanda 

serviciului de luptă 

navigaţie la vânătorul 

de sub marine 33. În 

perioada 1986 -1991, 

şi-a desfăşurat acti-

vitatea la dragorul 

de bază 16 şi la dragorul maritim 25, ca ofiţer secund. 

În perioada 1992-1994, şi-a perfecţionat pregătirea la 

Aca demia de Comandă, Stat Major şi Tehnică Militară, 

Constanţa.

După absolvirea academiei, în anul 1994, a primit 

comanda vânătorului de submarine 32. În anul 1995, a 

fost numit comandant al corvetei 262, apoi, în anul 2003, 

comandant secund la fregata Mărăşeşti, iar în anul 2005 

comandant al fregatei Mărăşeşti.

În anul 2008, a fost promovat pe funcţia de şef de 

Stat Major al Flotilei 56 Fregate, iar în anul 2009 locţiitor 

al comandantului aceleiaşi flotile.

La data de 24 februarie 2014, a fost numit comandant 

al Flotilei 56 Fregate.

A absolvit cursul de specialişti artilerie şi rachete, 

1987; cursul JOINT de stat major nivel brigadă, 1998; 

cursul de limba engleză/1998; cursul postuniversitar 

de război electronic, 2001; cursul de drept internaţional 

maritim, 2001; cursul postuniversitar Managementul 

resurselor de apărare pentru personalul de conducere, 

2005. În anul 2010, a obţinut masteratul la Colegiul 

Naţional de Război al Universităţii de Apărare a SUA, 

primind de la Senatul SUA titlul de Master of Science in 

National Security Strategy.

În anul 1996, a participat la misiunea Cooperative 

Partner/România, iar în 1998 la exerciţiul Rescue 

Eagle/Ucraina. A comandat corveta 262 în misiunile 

KARADENIZ/Turcia – 1999 şi Cooperative Partner/

România – 2002, precum şi fregata Mărăşeşti, nava-

comandant a grupării BLACKSEAFOR, în Marea Neagră, 

în anii 2005 şi 2006.

Pentru activitatea desfăşurată, a primit Semnul 

Onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate, 

1999, Semnul Onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 ani 

de activitate, 2004, Ordinul Virtutea Maritimă, în grad 

de Cavaler, 2006, Emblema de Onoare a Statului Major 

General, 2007, Semnul Onorific În Serviciul Patriei, pentru 

25 ani de activitate, 2009, Ordinul Virtutea Maritimă, în 

grad de Ofiţer, 2013.

Comandor 
dr. Tiberiu-Liviu Chodan

Comandantul Flotei

Comandor 
Adrian IORDACHE

Comandantul 
Flotilei de Fregate
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din Flotă
Ştiri

Miercuri, 26 februarie Flota a aniversat 118 ani 
de la înfiinţare. În anul 1896 a fost promulgat Înaltul 
Decret nr. 1093 pentru organizarea flotilei, urmat, 
la 9 martie 1896, de Instrucţiunile pentru punerea 
sa în aplicare, care au stabilit o nouă structură 
organizatorică a marinei de război. Pe parcursul 
existenţei sale, actuala Flotă a avut mai multe 
titulaturi: Divizia de Mare, Comandamentul Forţei 
Navale Maritime, Comandamentul Forţelor Maritime, 
Comandamentul Marinei Militare, Flota Maritimă 
Militară, Comandamentul Flotei. În prezent, Flota 
are în structura sa componente flexibile 
şi interoperabile cu structuri similare NATO.
Cu ocazia împlinirii a 118 ani de existenţă, au fost 
organizate mai multe activităţi printre care spectacole, 
întreceri sportive, precum şi un simpozion la care au 
fost prezenţi comandanţi de nave şi unităţi, precum 
şi personal din structurile Flotei. La simpozion a fost 
citit mesajul de felicitare al şefului Statului Major al 
Forţelor Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu 
şi a fost evocată istoria Flotei de muzeografi şi istorici 
din cadrul Muzeului Marinei Române. De asemenea, 
comandantul Flotei, comandorul dr. Tiberiu-Liviu 
Chodan, a prezentat evoluţia Flotei şi momentele 
importante care au avut loc de-a lungul timpului 
şi a mulţumit personalului din subordine pentru 
întreaga activitate. (C.O.)

Căderile masive de zăpadă de la sfârşitul 
lunii februarie au impus acţiunea armatei 
pentru degajarea căilor de comunicaţii şi 
sprijinirea populaţiei afectate. Şi marinarii 
militari au acţionat în zonele afectate de 
ninsori. Astfel, militarii Batalionului 307 
Infanterie Marină au acţionat pentru a 
sprijini autorităţile locale şi populaţia civilă 
din judeţul Tulcea, au ajutat la transportul 
de alimente pentru Centrul de asistenţă 
din localitatea Zebil, la eliberarea căilor de 
comunicaţii din oraşul Babadag şi a celor 
între Babadag şi Slava Rusă, au sprijinit 
populaţia din satele Vişina şi Sălcioara. 
Intervenţii pentru sprijinirea populaţiei au 
avut şi marinarii militari din garnizoanele 
Tulcea şi Brăila în localităţile izolate din 
aceste zone, personalul şi mijloacele auto 
din cadrul Bazei Logistice Navale „Pontica”, 
dar şi un elicopter Puma Naval, care a salvat 
oamenii aflaţi în dificultate în zona Deltei 
Dunării. De asemenea, acţiunile militarilor din 
garnizoana Constanţa şi intervenţiile acestora 
în localităţile izolate ale judeţului, au fost 
coordonate de comandorul dr. Tiberiu-Liviu 
Chodan, comandantul Flotei. (M.E.)

Intervenţii în sprijinul comunităţiiIntervenţii în sprijinul comunităţii

118 ani de la înfiinţarea Flotei

Foto: Cosmin Ocheşel
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Instrucţie

Joi, 27 februarie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a avut loc ceremonia 
prilejuită de absolvirea Cursului de bază de către tinerii ofiţeri 
din Forţele Navale. Cei 38 de aspiranţi, dintre care 27 ofiţeri 
de punte şi 11 ofiţeri electromecanici, au încheiat programul 
de şase luni de instruire teoretică şi stagiu la nave, fiind 
repartizaţi pe prima funcţie din carieră. Timp de şase luni, 
aspiranţii au parcurs la cursul de bază pentru pregătirea 
pentru prima funcţie, module de pregătire teoretică şi 
practică, axate pe cerinţele primei funcţii din cariera de ofiţer 
de marină, au organizat şi au participat la diferite manifestări 
culturale, au învăţat să fie lideri, şi-au dezvoltat pregătirea 

„Aspiranţi“ în Forţele Navale„Aspiranţi“ în Forţele Navale
de specialitate, au asistat la diferite prezentări susţinute de 

ofiţeri din cadrul Forţelor Navale şi s-au implicat în activităţi 

extracuriculare. De luni, 3 martie, cei 38 de aspiranţi şi-au 

început cariera militară în structurile Forţelor Navale.

La festivitatea de la Mangalia, precedată de prezentarea 

unor lucrări ştiinţifice, elaborate de aspiranţi în perioada 

cursului, au participat comandorul dr. Constantin Ciorobea, 

şeful Instrucţiei şi Doctrinei la Statul Major al Forţelor Navale, 

comandanţi de unităţi din Forţele Navale, cadre militare 

în rezervă şi retragere. La început de drum le dorim şi noi 

tinerilor aspiranţi din Forţele Navale, mult succes în cariera 

aleasă şi vânt bun din pupa! (M.E.)
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Vineri, 21 februarie s-a încheiat programul de formare 

al soldaţilor profesionişti, seria octombrie 2013. La Şcoala 

de Aplicaţie a Forţelor Navale au parcurs acest program 

organizat pe două module, 44 de soldaţi profesionişti. 

Modulul I, „instrucţia individuală de bază“, care s-a desfă-

şurat timp de opt săptămâni, în perioada 28 octombrie-

20 decembrie 2013, instrucţia în acest modul fiind comună 

tuturor categoriilor de militari din Armata României. Fiecare 

militar a executat opt şedinţe de tragere cu armamentul 

individual, aruncarea grenadei de mână de război, 

confecţionarea unei amorse şi detonarea unei încărcături 

de trotil. Modulul de instruire s-a încheiat cu depunerea 

jurământului militar la data de 21 decembrie 2013. Modulul 

al II-lea, „perfecţionarea instruirii de specialitate“, specifică 

Forţelor Navale, s-a desfăşurat timp de şapte săptămâni, 

în perioada 6 ianuarie - 21 februarie. Soldaţii profesionişti 

au fost instruiţi în specialităţile: artilerist naval, antiaerian 

şi terestru, operator şi servant arme sub apă, operator 

staţie radiolocaţie, hidrolocaţie, motorist şi mecanic 

naval, electrician şi electromecanic, cercetaş observator 

şi semnalizator naval şi antiaerian, infanterie marină. La 

încheierea modulului al II-lea de instruire, s-a desfăşurat 

evaluarea de către comisii de specialitate şi toţi militarii 

au fost admişi la deservirea tehnicii. Începând cu data de 

24 februarie, militarii s-au prezentat la unităţile din Forţele 

Navale la care au fost repartizaţi, având încheiat contract 

pe o perioadă de 4 ani. După această perioadă, contractul 

poate fi prelungit pe o perioadă de 3-4 ani până la vârsta 

de 50 ani. (C.O.)

Start în carieră!Start în carieră!
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Foto: Daniel Oaie, SAFN
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Timp de trei zile, între 19 şi 21 februarie, în Forţele 
Navale Române s-a desfăşurat convocarea privind tehnicile 
de supravieţuire pe mare. 

La activitatea, care s-a desfăşurat la Centrul de 
Instruire, Simulare şi Evaluare şi la bazinul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, au participat 32 de ofiţeri şi maiştri 
militari, în general câte un reprezentant de la bordul fiecărei 
nave din Forţele Navale. Selecţia participanţilor s-a efectuat 
urmărindu-se vârsta, rezistenţa la stres, condiţia fizică, astfel 
încât în cazul unor situaţii reale să dirijeze şi să asigure 
evacuarea şi ambarcarea tuturor membrilor echipajului în 
bărcile sau plutele de salvare şi, ulterior, conducerea tuturor 
procedurilor pentru salvarea vieţii pe mare. Prima zi a fost 
dedicată pregătirii teoretice la Centrul de Instruire, Simulare 
şi Evaluare, urmată de alte două zile de pregătire şi verificare 
practică la bazinul Academiei Navale. Procedurile practice 
au vizat în principal echiparea corectă cu vesta de salvare, 
sărituri în apă de la o înălţime de 4-5 metri, înotul până la 
pluta colectivă, urcatul în plută, iar în cazul în care aceasta 
este răsturnată, procedura pentru aducerea ei în poziţia 
normală. Par lucruri banale, dar stăpânirea corectă şi la timp 
a acestor proceduri face diferenţa dintre viaţă şi moarte în 
cazul unui naufragiu. 

Convocarea s-a finalizat cu o testare, unde fiecare 
participant a trebuit să treacă un test privind tehnicile de salvare 
a vieţii pe mare exersate anterior, urmată de o certificare cu 
valabilitatea de un an. Printre participanţi s-a aflat şi o fată, 
aflată pentru prima dată la o astfel de convocare, maistrul 
militar clasa a IV-a Viorica Patriche de pe RMS Grozavul (o 
mai veche cunoştinţă din timpul misiunii navei de spargere a 
gheţii de pe canalul Sulina), care nu a avut nicio problemă cu 
îndeplinirea procedurilor: „Este o activitate interesantă, la navă 
eram desemnată comandant de barcă de salvare, dar oricum 
sunt multe lucruri pe care nu le ştiam şi cred că este utilă o 
astfel de convocare”. Tot utilă o consideră şi maistrul militar 
clasa I Nicuşor Stanciu de pe fregata Regele Ferdinand, de 
data aceasta, un veteran aflat la a cincea convocare şi care 
este şi instructor la bord, pe o navă modernă: „Convocarea 
este binevenită, atât pentru noi, cei care avem o oarecare 
experienţă, cât şi pentru cei tineri, mai ales pentru şefii de 
echipaje, care la rândul lor trebuie să-i iniţieze pe ceilalţi 

Tehnici de supravieţuire pe mare
Bogdan DINU

membri ai echipajului, mai tineri, în tehnicile de supravieţuire 
pe mare”. Cât de necesară este o astfel de activitate şi 
certificare, chiar dacă ea se desfăşoară anual, am aflat de la 
căpitan-comandorul Mircea Burci de la Centrul de Instrucţie, 
Simulare şi Evaluare, conducătorul convocării: „În proporţie de 
60% avem cursanţi care au mai fost la astfel de convocări, 
rezultatele sunt îmbucurătoare, tot personalul este receptiv, 
dornic să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe”.

În aceeaşi săptămână şi în strânsă legătură cu 
tehnicile de supravieţuire pe mare, a avut 
loc şi convocarea pentru lupta împotriva 
incendiilor şi a găurilor de apă cu întreg 
personalul de specialitate (conducătorii 
grupelor de vitalitate) de la navele din 
Portul Militar Constanţa, desfăşurată 
la fregata Regele Ferdinand la data de 
20 februarie şi în garnizoana Mangalia la 
corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian 
(264) pe data de 21 februarie. La Constanţa 
au participat 29 de ofiţeri şi maiştri militari 
pe trei module de pregătire (partea 
teoretică, prezentarea echipamentului 
şi un exerciţiu demonstrativ) şi, după 
cum ne-a declarat locotenentul Adrian 
Urlea, intructorul de specialitate de la 
Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare, 
conducătorul convocării: „Fregata oferă 
cele mai bune condiţii pe care le poate 
oferi o navă din Forţele Navale Române 
deoarece au cele mai bune şi mai noi 
materiale şi echipamente”. 

Pregătire marinărească specifică, la bazinul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Instrucţie de vitalitate la fregata Regele Ferdinand

Foto: Cristian Spătariu

Foto: Cristian Spătariu
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În luna ianuarie, au avut loc 

autoevaluări în cadrul unităţilor şi 

marilor unităţi din Forţele Navale. La 

activităţi a fost prezent şeful Statului 

Major al Forţelor Navale, contraamiralul 

dr. Alexandru Mîrşu, precum şi factori 

de decizie din conducerea Statului 

Major al Forţelor Navale. Autoevaluările 

au cuprins o analiză a activităţilor 

desfăşurate de unităţi în anul 2013, 

realizările, dificultăţile cu care s-au 

confruntat dar şi priorităţile stabilite 

pentru anul de instrucţie 2014.

La sediul Statului Major al Forţelor 

Navale a avut loc miercuri, 5 februarie, 

analiza activităţii Forţelor Navale Române 

în anul 2013. În prezenţa şefului Statului 

Major General, generalul-locotenent 

dr. Ştefan Dănilă, a şefilor categoriilor 

de forţe, a unor şefi de structuri din 

Armată, comandanţilor de unităţi şi mari 

unităţi din Forţele Navale, şeful Statului 

Major al Forţelor Navale a prezentat 

autoevaluarea îndeplinirii obiectivelor 

propuse pentru anul 2013. 

În primul rând, contraamiralul dr. 

Alexandru Mîrşu a precizat că Forţele 

Navale Române dispun de personal şi 

capabilităţi pentru a-şi îndeplini misiunile 

stabilite şi angajamentele asumate de 

către ţara noastră în cadrul sistemului 

de securitate naţională şi internaţională.

Prezentând problematica dome-

niului Managementul resurselor umane, 

şeful Statului Major al Forţelor Navale 

a precizat că sistemul de pregătire 

profesională al Marinei corespunde 

standardelor NATO şi UE. „Prin 

asigurarea unui climat de muncă şi de 

Bilanţul Forţelor Navale Române Bilanţul Forţelor Navale Române 
pe anul 2013pe anul 2013

pregătire profesională corespunzătoare 

în fiecare structură a Forţelor Navale, 

prin încurajarea competiţiei şi dezvoltării 

profesionale, militarii îşi pot îndeplini 

misiunile, obţinând rezultate foarte 

bune”, a spus contraamiralul Mîrşu.

Proiecţia structurilor din Forţele 

Navale pe termen mediu şi lung a fost 

realizată în concordanţă cu specificul 

obiectivelor Forţelor Navale. În acest 

sens, având în vedere ieşirile din sistem 

ale maiştrilor militari de marină din 

cauza pensionărilor, a fost mărită cifra 

de şcolarizare la Şcoala Militară de 

Maiştri Militari a Forţelor Navale pentru 

anul 2014. De asemenea, menţionând 

lipsa de specialişti din anumite domenii 

tehnice sau din domeniul medical, deficit 

generat de OUG 34/2009, prin care sunt 

limitate angajările în sectorul bugetar, 

şeful Statului Major al Forţelor Navale a 

cerut sprijin eşalonului superior pentru 

rezolvarea acestei disfuncţii.

Referindu-se la activitatea din 

domeniul instrucţiei, contraamiralul dr. 

Alexandru Mîrşu a precizat că marinarii 

militari continuă să îşi adapteze 

metodele de acţiune la contextul actual, 

prin încorporarea lecţiilor învăţate din 

misiunile desfăşurate în teatrele de 

operaţii, exemplificând acest fapt prin 

implementarea unor metode de acţiune 

dobândite în timpul participării la operaţia 

împotriva pirateriei navale EU NAVFOR 

ATALANTA.

Având în vedere resursele bugetare 

limitate care au fost puse la dispoziţia 

Forţelor Navale în ultimii ani, marinarii 

militari, prin structurile specializate pe 

care le deţin, au identificat soluţii pentru 

menţinerea în serviciu a platformelor 

navale existente, iar „după parcurgerea 

Locotenent-colonel Corneliu PAVEL
Statul Major al Forţelor Navale

programului de modernizare fregate, 

vom fi în măsură să executăm o gamă 

diversă de misiuni, fără limitări, alături de 

partenerii noştri din Alianţă”, a subliniat 

contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu.

La final, Şeful Statului Major al 

Forţelor Navale a prezentat obiec-

tivele pentru anul 2014, dintre acestea 

menţionând îndeplinirea anga jamen-

telor asumate faţă de NATO şi UE, 

participarea la iniţiative regionale 

şi menţinerea capacităţii de reacţie 

imediată şi de intervenţie cu forţe. 

Şeful Statului Major General a 

felicitat Forţele Navale Române pentru 

modul în care şi-au îndeplinit misiunile în 

anul 2013, şi a transmis întregul sprijin 

pentru susţinerea eforturilor marinarilor 

militari în vederea îndeplinirii obiectivelor 

propuse pentru anul 2014.

Marina Română nr. 1 ianuarie – februarie 2014

Foto: Cristina Kungl, SMFN
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Autoevaluare la Batalionul de Infanterie Marină.

Autoevaluare la Comandamentul Flotei.
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Adio
ARME!

Am absolvit Institutul de Marină „Mircea 
cel Bătrân” în anul 1980, în perioada în care 
marina română era în plină dezvoltare, iar 
prima funcţie din cariera de ofiţer a fost cea 
de comandant pe o vedetă torpiloare. Pot 
spune că a fost prima dragoste în marină. 
Am lucrat atunci, ca tânăr locotenent, într-un 
colectiv de profesionişti unde dorinţa mea de 
a învăţa cât mai mult s-a împletit armonios cu 
nivelul de pregătire al personalului unităţii de 
vedete. M-am molipsit de ambiţia colegilor şi 
a comandanţilor mei de atunci şi am evoluat 
apoi firesc în carieră, iar în 1994 am fost 
numit comandant al Divizionului de Vedete 
Torpiloare. A fost o funcţie onorantă pentru 
mine, care mi-a rămas tot timpul aproape 
de suflet. Am reuşit atunci, într-un timp 
relativ scurt să schimb modul de organizare 
al instrucţiei şi bazându-mă pe sprijinul 
comandanţilor de nave şi al personalului 
unităţii, am ridicat nivelul de instruire al 
divizionului spre standardul la care gândeam că trebuie să-l aibă o 
unitate de nave. Pe toate treptele carierei militare – din care 21 de 
ani i-am petrecut la unităţile de nave - am fost consecvent principiilor 
pe care le-am avut şi pe care le-am adaptat când situaţia a impus-o, 
pentru a obţine rezultate maxime. O perioadă de mari satisfacţii 
profesionale a fost între anii 2004-2006, când am fost şeful Instrucţiei 
din Statul  Major al Forţelor Navale şi am reuşit să facem multe 
schimbări atât la nivel de mentalităţi, cât şi în sistemul de instrucţie al 
Forţelor Navale. 

Perioada în care m-am aflat la comanda Forţelor Navale 
Române, iulie 2010 – decembrie 2013, a fost marcată de condiţiile de 
austeritate bugetară. Dar, prin efortul comun al echipei de comandă 
a Forţelor Navale şi al tuturor marinarilor militari, această perioadă 
a fost una de schimbări şi adaptări, în care continuând munca 
predecesorilor, am ridicat constant nivelul Forţelor Navale. În această 
perioadă Forţele Navale au participat la misiuni internaţionale 
de anvergură trecând de la activările BLACKSEAFOR şi operaţia 
ACTIVE ENDEAVOUR la operaţia UNIFIED PROTECTOR 
şi culminând cu participarea fregatei Regele Ferdinand, având 
în premieră un elicopter ambarcat la bord, la operaţia EU NAVFOR 
ATALANTA din Oceanul Indian. 

Obiectivul principal din acest mandat a fost modernizarea 
fregatelor, proces care din păcate are mari întârzieri. Operaţia 
de securitate maritimă va fi de actualitate şi în următorii ani, 
iar Forţele Navale Române vor trebui să fie prezente pe mările 
şi oceanele lumii, cu nave adaptate noilor misiuni. De aceea, 
se impune derularea etapei a doua de modernizare a fregatelor T22, 
un proces necesar pentru Forţele Navale, pentru armată şi pentru 
România dar şi demararea programelor strategice de înzestrare 
cu nave noi, moderne. Chiar dacă, toate programele de înzestrare 
sunt astăzi foarte bine definite la nivelul Statului Major al Forţelor 
Navale, derularea acestora se face gradual, în funcţie de posibilităţile 
financiare şi interesele strategice pe care România le are. 
Eu sunt optimist că o parte din aceste programe vor demara 
în curând şi că vor urma calea programului „Elicoptere navale”, 
un program care s-a dovedit viabil, care s-a derulat liniar 
şi care se va încheia în următorii ani. 

Fiecare dintre noi, fie că recunoaştem sau nu, avem la un 
moment dat un model pe care îl urmăm, un reper moral şi profesional 
la care ne raportăm. Fie că sunt părinţii sau bunicii, în copilărie, 

V-am semnalat în numărul anterior al revistei, trecerile în rezervă ale amiralului dr. Aurel Popa, 
viceamiralului dr. Niculae Vâlsan, contraamiralilor Cristea Cucoşel, Dan Popescu, dr. Corneliu Bocai, 
contraamiralilor de flotilă dr. Sorin Learschi şi dr. Ion Dumitraşcu. Vă propunem în paginile următoare 
„ultimele” retrospective în uniformă, pe marginea carierei militare, a respectului faţă de armă şi profesia 
aleasă şi de ce nu a pasiunii pentru nave pe care au avut-o. (M.E.)

Forţele Navale Române reprezintă 
o familie pe care te poţi baza 

profesorii mai târziu, sau comandanţii cu care 
ne-a făcut plăcere să lucrăm şi de la care 
am învăţat foarte multe, în fiecare etapă a 
existenţei noastre ne raportăm la un astfel 
de model. Lucrând tot timpul cu oamenii, am 
avut şi eu în timpul carierei militare multe 
persoane pe care le-am considerat modele 
şi care în anumite perioade ale carierei mi-au 
influenţat-o, având încredere în cunoştinţele şi 
capacităţile mele. Am încercat ca de la fiecare 
om pe care l-am considerat „model“ să iau 
ceea ce era propriu temperamentului meu şi 
chiar dacă nu vreau să-i nominalizez pentru 
că lista ar fi mare, le mulţumesc tuturor pentru 
încrederea pe care mi-au acordat-o. 

Nu-i pot uita nici pe cei cu care am lucrat 
în diferite etape ale carierei şi care din păcate 
nu se mai află printre noi; lor şi tuturor eroilor 
marinari le mulţumesc pentru activitatea 
depusă şi le aduc un pios omagiu. 

Un comandant este exponentul 
organizaţiei din care face parte, iar realizările 
lui sunt realizările oamenilor din subordine. 

Din funcţia de şef al Statului Major al Forţelor Navale am încercat 
întotdeauna să găsesc cea mai adecvată modalitate de utilizare 
a resurselor avute la dispoziţie pentru a ne atinge obiectivele, am 
încercat alături de colegii din echipa de comandă, să proiectăm 
marina la orizontul anilor 2020 – 2030, să menţinem şi să întărim 
capabilităţile existente, dar şi să creştem nivelul calităţii vieţii 
personalului. Şi astăzi pot spune cu mândrie că Forţele Navale 
reprezintă o familie pe care te poţi baza, cu oameni potriviţi pe 
funcţiile pe care le ocupă.  Forţele Navale sunt astăzi o organizaţie în 
care fiecare membru când are nevoie de ceva simte că organizaţia 
este alături de el. Aceasta este poate cea mai mare mulţumire a 
mea, la finalul carierei militare. Prin implicarea tuturor celor din 
marină, putem spune că există încredere pe plan naţional 
şi pe plan internaţional în Forţele Navale Române, iar marina atunci 
când spune ceva, face. Chiar dacă, uneori sunt puţin vizibile 
de către populaţie, Forţele Navale sunt mereu acolo unde interesele 
României o cer, capabile să acţioneze pe uscat, pe mare, în aer 
şi sub apă, având capacităţi de proiecţie în afara Mării Negre. 

Le mulţumesc tuturor colaboratorilor pe care i-am avut în Forţele 
Navale, le mulţumesc tuturor celor care mai mult sau mai puţin direct 
m-au sprijinit în toţi aceşti ani şi fără de care nu puteam ajunge până 
pe funcţia de şef al Statului Major al Forţelor Navale şi la gradul 
de amiral. Le mulţumesc de asemenea, tuturor celor care au sprijinit 
marina şi îi asigur pe toţi de respectul şi recunoştinţa mea. 

Tuturor celor care sunt atraşi de tehnică şi de nemărginirea 
întinderilor albastre, care iubesc marina şi trebuie să-şi aleagă o 
carieră, le transmit să se îndrepte cu încredere spre Forţele Navale 
Române, acolo unde vor găsi o familie, o echipă de profesionişti 
şi unde îşi vor dezvolta abilităţile, unde se vor forma ca oameni 
şi ca profesionişti. Sunt convins că oricine vine în marină, şi îşi 
doreşte o carieră în marină nu va regreta această alegere. 

Părăsesc cariera militară, mândru de realizările obţinute alături 
de colaboratori, mândru de cei 21 de ani petrecuţi la unităţile de 
nave, mândru că sub mandatul meu ca şef al Statului Major al 
Forţelor Navale marinarii au acţionat în teatrele de operaţii din Marea 
Mediterană, Golful Aden şi Oceanul Indian; părăsesc cariera militară 
şi cu un sentiment de tristeţe pentru oamenii deosebiţi din cadrul 
Forţelor Navale cu care am lucrat şi pentru faptul că n-am mai avut 
timp să finalizez proiectele pe care le-am început. 

Las în urmă o familie a Forţelor Navale din care voi simţi 
întotdeauna că fac parte.

Amiral (r) dr. Aurel POPA
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Am ales cariera de ofiţer de marină 
deoarece de mic copil am fost atras de 
mare şi de navele maritime. Fiind născut 
şi crescut în Constanţa, am fost tot timpul 
îndrăgostit de mare, de liniştea şi tumultul 
ei şi de fascinaţia necunoscutului ce se 
ascunde dincolo de orizont. Am ales 
cariera de ofiţer de marină, deoarece am 
dorit să profesez în oraşul în care m-am 
născut şi, în vremurile acelea, numai o 
astfel de opţiune îţi garanta un loc de 
muncă într-un oraş de pe litoral. În şcoală 
mi-au plăcut ştiinţele exacte şi, astfel, mi-a 
fost destul de facil să fiu admis, în anul 
1974, la Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrân”. Sunt mândru că am făcut această 
alegere, deşi recunosc că la început nu 
puteam face deosebirea între un ofiţer de 
punte de la Marina Comercială şi unul de 
la Marina Militară, dar viaţa a dovedit că abilităţile mele iniţiale 
erau pentru o carieră militară.

Funcţiile pe care le-am ocupat în decursul carierei au fost şi 
grele şi frumoase, dar cele care mi-au plăcut cel mai mult au fost 
la bordul navelor. Am fost ofiţer secund pe o vedetă purtătoare 
de rachete şi pe un Vânător de Submarine/Corvetă timp de peste 
11 ani şi am fost apreciat. De aceea am fost menţinut o lungă 
perioadă de timp pe o astfel de funcţie pe care toţi marinarii o 
consideră provocatoare. Am fost comandant de navă dragoare, 
după academie şi nivelul de responsabilitate s-a schimbat, dar 
şi funcţia de comandant de unitate mi-a fost foarte dragă şi am 
ţinut la subordonaţii mei în care am avut încredere şi pe care 
m-am putut baza în situaţii dificile. Nici funcţiile de stat major nu 
mi-au displăcut şi le consider la fel de atractive şi provocatoare. 
Perioada de peste 10 ani, petrecută pe diferite funcţii în Statul 
Major al Forţelor Navale, de la cea de ofiţer 1 la cea de locţiitor 
al şefului Statului Major al Forţelor Navale, dovedeşte cred 
acest lucru. Consider că experienţa acumulată pe mare, la 
bordul navelor, mi-a fost extrem de folositoare în activitatea de 
stat major şi conducere pe care am desfăşurat-o în carieră şi 
recomand tuturor ofiţerilor din Marina Militară să-şi proiecteze un 
astfel de traiect al carierei individuale.

Am avut mai mulţi comandanţi pe care i-am apreciat şi 
care consider că mi-au influenţat parcursul în carieră. Primul 
meu comandant de navă a fost contraamiralul Constantin 
Nasuia, pe atunci locotenent major, care „mi-a pus echerele 
în mână”, cum se spune în limbajul marinăresc. La VPR-uri 
comandorii Vasile Manole, Ion Podea, Aurel Baciu şi cam. fl. 
Alexandru Cioroiu mi-au fost sfătuitori şi modele în activitate. 
La corvete am lucrat cu amiralul Traian Atanasiu, cu cam. 
Vasile Haşovschi, cam. fl. Dan Leahu, dar şi cu comandorii 
Urdăreanu, Ion Întorsură (nea Jean) şi Ionel Mancaş. La nave 
dragoare l-am avut comandant de unitate pe cdor. Petrică 
Muşat, iar la Brigada de Nave Dragoare pe cdor. Paul Chiron, 
cam. fl. Mircea Rusmănică şi cdor Vasile Ţigănuş. Am lucrat 
cu foştii comandanţi ai Flotei regretaţii amirali Nicolae Eremia 
şi Niculae Postoli. La Academia Navală şi la Statul Major al 
Forţelor Navale cei care mi-au fost comandanţi şi cu care am 
lucrat îndeaproape au fost amiralul dr. Gheorghe Marin, amiralul 
Corneliu Rudencu, viceamiralii Dorin Dănilă, Ion Vochiţu, Cornel 
Mihai, Victor Barbu, contraamiralii Gheorghe Petria, Victor 
Blidea, Dan Popescu, Corneliu Bocai. Consider că cel care mi-a 
influnţat cariera în ultima perioadă a activităţii a fost amiralul dr. 

Activitatea în Statul Major al Forţelor Navale 
mi-a dat cele mai mari satisfacţii

Gherghe Marin, căruia îi port un respect 
deosebit şi care se bucură de aprecierea 
şi consideraţia mea pentru ce a reuşit să 
realizeze pentru Forţele Navale şi pentru 
Armata României în calitate de şef al 
Statului Major General.

Am activat cel mai mult în Statul 
Major al Forţelor Navale (peste 10 ani) 
şi la Corvete (9 ani) şi cred că activitatea 
în Statul Major al Forţelor Navale mi-a 
dat cele mai mari satisfacţii. Spun acest 
lucru deoarece am avut posibilitatea 
să fiu implicat în activităţile curente de 
conducere ale Forţelor Navale, să înţeleg 
mecanismele avute la dispoziţie şi să 
contribui la îndeplinirea obiectivelor.

Consider că realizarea unei astfel 
de cariere este în sine o reuşită. Pe etape 
am realizat toate obiectivele pe care mi 
le-am propus. Am ajuns comandant de 
navă, după ce o perioadă îndelungată 
(din cauza „dosarului”) nu am putut, deşi 

îndeplineam toate criteriile profesionale, am fost comandant 
de unitate de nave, am fost şef de stat major de mare unitate 
(Academia Navală), am fost şef de secţie, serviciu şi şef al 
Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al Forţelor Navale şi apoi 
locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Navale. Am terminat 
cariera militară lucrând la eşalon strategic, în Statul Major 
General, ca locţiitor pentru resurse al Şefului Statului Major 
General. Am fost comandant Grup Naval Multinaţional în cadrul 
exerciţiului Sea Breeze din Ucraina în 2003 şi şef de stat major 
al BLACKSEAFOR în activările 2004 – 2005, când comanda 
o exercita Georgia. Am obţinut titlul de doctor în ştiinţe militare 
şi informaţii în anul 2006 la Universitatea Naţională Carol I 
şi am scris două cărţi de specialitate. Mi-am adus contribuţia 
la implementarea standardelor NATO în Forţele Navale, am 
contribuit la schimbarea „filozifiei” înstrucţiei la bordul navelor, 
am coordonat elaborarea unui nou Regulament al Serviciului la 
Bord şi a Doctrinei Forţelor Navale, am fost parte a procesului 
de realizare a capabilităţii aeriene pentru fregate şi Forţele 
Navale. Aş fi dorit foarte mult ca Programul „Fregate” să fie 
finalizat, submarinul Delfinul să fie operaţional şi să fie iniţiate 
programele strategice de înzestrare „Vânător de Mine” şi 
„Corvetă Multifuncţională”.

În ultimii ani, Forţele Navale şi-au îndeplinit obiectivele 
stabilite de conducerea ministerului şi ce este cel mai important 
au făcut acest lucru cu bugetele de „austeritate” pe care le-au 
avut la dispoziţie. Consider că, în felul în care au acţionat în 
ultimii trei ani Forţele Navale, mi-au făcut şi mie activitatea mai 
uşoară, tot timpul simţindu-i aproape pe colegii mei şi acţionând 
împreună pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor.

La despărţirea de cariera militară, am sentimentul datoriei 
împlinite. Sunt mândru de ceea ce am realizat şi că am reuşit 
să ajung la gradul de viceamiral.

Le transmit foştilor mei colegi mulţumirile pentru felul 
în care am colaborat, le urez succes în activitate, sănătate 
şi să-şi îndeplinescă dorinţele şi aspiraţiile. Vreau în acelaşi 
timp să-mi cer iertare dacă în unele situaţii am nedreptăţit pe 
cineva şi să-i asigur că nu am făcut-o din răutate sau invidie ci 
dintr-o greşeală de analiză sau datorită faptului că nu am avut 
la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a lua o decizie 
corectă. Tuturor le adresez tradiţionala urare marinărească 
„Vânt din pupa şi bun cart înainte!”. 

Am onoarea să vă salut, cu aleasă consideraţie 
şi deosebit respect.

Viceamiral (r) 
dr. Niculae VÂLSAN
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Am copilărit şi am crescut la malul mării, iar în 
perioada 1963-1968 am locuit chiar în clădirea în 
care îşi desfăşoară acum activitatea Comandamentul 
Flotei. O coincidenţă fericită a constituit-o faptul că în 
anul 2001, când m-am întors în acea clădire, ca ofiţer 
în Statul Major al Forţelor Navale, am avut biroul exact 
în camera unde copilărisem. În anii '70, industria 
constructoare de nave era în plină dezvoltare, iar 
numărul tinerilor care veneau la Institutul de Marină 
era foarte mare. Un element important al deciziei 
de a urma o carieră în marină, a fost reprezentat şi 
de evenimentele din Cehoslovacia din anul 1968 şi 
ororile războiului, povestite de bunici şi părinţi. Nu 
în ultimul rând, decizia mea de a alege o carieră în 
marină a fost influenţată de ideea că marina era un 
loc de muncă bazat pe reguli simple, pe disciplină şi 
pe dezvoltarea curajului. 

Toate funcţiile pe care le-am ocupat de-a lungul 
carierei au avut farmecul lor şi aş menţiona că cele 
mai frumoase momente le-am trăit atunci când am 
fost ambarcat la bordul navelor. În decursul carierei, 
am lucrat 20 de ani în unităţi de nave participând la 
activităţile de pregătire ale echipajelor în Marea Neagră, Marea Mediterană sau 
Oceanul Atlantic. După absolvirea Institutului de Marină, am optat pentru funcţia 
de şef mecanic pe vânătorul de submarine 1, o funcţie pe care am îndrăgit-o, 
într-un echipaj care s-a dovedit în timp că a fost unul de excepţie. Încă din 
primul an de activitate am întâlnit acolo, oameni deosebiţi de la care am avut 
ce învăţa. Astfel, la bordul vânătorului de submarine 1, l-am avut comandant pe 
viitorul viceamiral Dorin Dănilă, camarazi şi colegi de unitate pe contraamiralii 
de mai târziu, Gheorghe Petria şi Virgil Dospinescu. Ulterior, pe la comanda 
Divizionului de Corvete au trecut contraamiralii Traian Atanasiu, Spiţă Drăguţ 
şi Romulus Hâldan. În unităţile de nave în care mi-am desfăşurat activitatea 
am întâlnit oameni deosebiţi şi adevăraţi profesionişti şi chiar dacă nu pot să-i 
amintesc pe toţi, le mulţumesc tuturor pentru modul în care m-au sprijinit şi 
apreciat în activitate. O bună colaborare am avut-o cu personalul tehnic din 
acea perioadă şi mă refer în special la comandorii Maricel Hobai, Cristian Mihail 
şi Florin Spataru, care şi-au adus o contribuţie importantă la formarea mea 
profesională. Apoi, din anul 2004 am lucrat sub comanda domnului amiral dr. 
Gheorghe Marin şi sub directa coordonare a viceamiralului dr. Victor Barbu; a 
fost o perioadă deosebită în dezvoltarea mea ulterioară şi consider că aceste 
două personalităţi m-au apreciat şi promovat, marcându-mi cariera. Celor care 
m-au sprijinit de-a lungul carierei şi care acum nu se mai află printre noi, le 
mulţumesc şi le aduc un pios omagiu.

Revenind la nave, nu pot să nu-mi amintesc de aplicaţia „Strong Resolve 
98”, prima mare aplicaţie la care a participat fregata Mărăşeşti, cu un echipaj 
numeros şi având în premieră un elicopter Alouete la bord. Platforma navei nu 
era şi nu este nici acum stabilizată, ceea ce-i conferă unghiuri mari de ruliu şi 
tangaj. În Marea Mediterană, în drum spre Gibraltar, aproape travers de Sicilia, 
am trecut printr-o furtună de gradul 6-7, principala prioritate fiind menţinerea 
aeronavei din hangar în condiţii normale. A fost un „infern” de 72 ore, până 
când comandantul navei a reuşit să întoarcă nava şi să o aducă într-un drum 
care să permită navigaţia în condiţii acceptabile. Echipajul a stat permanent la 
posturile de luptă, timp în care multe materiale s-au desprins de pe poziţii. După 
câteva zile calme, în Biscaya am prins o furtună cu o intensitate mai mare decât 
prima, înălţimea valurilor depăşind de multe ori comanda de marş. Atunci s-au 
accidentat oameni, s-au pierdut materiale şi multe nave din cadrul aplicaţiei 
au avut de suferit. Pe toată durata misiunii a existat însă o simbioză perfectă 
între navă şi echipaj, iar succesul acţiunilor s-a datorat comandantului navei, 
comandorul Dumitru Preda şi şefului mecanic, comandorul Nicolae Oţelea. Am 
avut la bord şi arbitri, care au monitorizat activitatea echipajului; calificativele 
au fost excelente pentru oameni dar, aprecierile mai puţin favorabile pentru 
navă. Un expert dintr-o marină NATO a stat 3 zile la bord îmbrăcat cu vesta de 
salvare şi la plecare a declarat că „le travail et de vie à bord, c'est une grande 

aventure”. Cred că acest lucru evidenţiază necesitatea iniţierii unor programe de 
înzestrare cu platforme stabile care să permită îndeplinirea misiunilor în orice 
condiţii. Capabilitatea „seakeeping“ trebuie să se afle în atenţia proiectanţilor, 
dar mai ales a utilizatorilor navelor. Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele 
Navale, cu care SMFN colaborează foarte bine, poate susţine această cerinţă.

Perioada în care am fost şeful Resurselor la Statul Forţelor Navale 
Române a fost o provocare permanentă pentru optimizarea resurselor aflate 
la dispoziţie, deoarece trebuiau respectate angajamentele asumate faţă de 
NATO şi continuate programele aflate în derulare. Dacă în 2006 Forţele Navale 

Atâta timp cât vor exista navele 
din înzestrare, vor exista şi Forţele Navale

beneficiau de un buget de aproximativ 650 milioane 
RON, treptat acesta s-a redus şi a ajuns în anii 2009-
2010 la aproximativ 335 milioane şi a revenit spre 400 
milioane la finele anului 2013. Cu toate acestea Forţele 
Navale Române au participat la toate misiunile din 
teatrele de operaţii, misiunile ACTIVE ENDEAVOUR, 
UNIFIED PROTECTOR şi EU NAVFOR ATALANTA. 
Activările anuale în cadrul BLACKSEAFOR s-au 
derulat normal, instrucţia cadeţilor la bordul NŞ Mircea 
a fost cursivă, marşurile fiind dimensionate în funcţie 
de bugetul alocat. Recertificarea navei Albatros, 
introducerea acesteia în clasă şi misiunile de transport 
startegic executate în Irak, au fost alte momente reuşite. 
Alte realizări din timpul mandatului, au fost, deschiderea 
colaborării cu agenţiile NATO în domeniul logistic şi al 
comunicaţiilor, derularea programului elicopter naval, 
modernizarea platformelor navale cu echipamente de 
navigaţie, sisteme integrate de comunicaţii, sisteme 
şi echipamente de salvare avarii, introducerea 
simulatoarelor la ANMB. Nu trebuie să omitem nici 
faptul că Forţele Navale sunt singura categorie de forţe 
care a alocat o parte din infrastructura disponibilizată 
şi fondurile necesare pentru asigurarea de locuinţe 
de intervenţie pentru toate categoriile de militari, fiind 
realizate un număr de 266 locuinţe în garnizoanele 

Mangalia şi Constanţa. Toate aceste realizări au fost posibile prin implicarea 
tuturor factorilor responsabili din modulul Resurse din SMFN. 

Nu pot să trec însă peste neîmpliniri şi aş menţiona aici, nefinalizarea cadrului 
legal pentru înfiinţarea Autorităţii Navale Militare, întârzierea implementării la 
ANMB a unui program de training pentru motoarele de la bordul fregatelor, 
întârzierea implementării unor aplicaţii informatice în Şcoala de Aplicaţie şi mai 
ales, întârzierea programelor de modernizare a fregatelor şi submarinului. 

Nu trebuie să uităm, că aproape toate navele din dotarea Forţelor Navale 
Române de astăzi au intrat în înzestrare în anii '80, astfel încât acum, navele 
construite în şantierele din ţară au ajuns la limita epuizării resursei. După anul 
2000 s-a reuşit achiziţionarea celor 2 fregate de la marina britanică, care au 
parcurs un scurt program de revitalizare; în acest an se împlinesc 10 ani de 
la intrarea în serviciu a primei nave, iar etapa de modernizare care trebuia 
să înceapă imediat după sosirea ei în ţară, este încă amânată. Viaţa ne-a 
demonstrat că a trebuit să participăm la misiuni unde se impuneau asigurate 
capabilităţi superioare celor cu care au fost livrate iniţial şi că modernizarea 
fregatelor este un lucru necesar. Chiar dacă marina are personal foarte bine 
pregătit, există o legătură strânsă între pregătirea resursei umane şi dezvoltarea 
programelor navele. Cu regret trebuie să spun că pregătim studenţi la ANMB şi 
elevi la SMMMFN la nivelul secolului XXI şi-i întoarcem în timp în secolul XX, 
când îi repartizăm la navele a căror resursă este la limita epuizării.

Rămânând în sfera programelor de modernizare, din păcate trebuie să 
menţionez că nici programele strategice ale Forţelor Navale - corveta multirol 
şi vânătorul de mine - nu au avut o soartă mai bună pentru că au fost amânate 
succesiv şi se regăsesc acum undeva la nivelul anilor 2020. Este paradoxal 
faptul că în şantierele navale româneşti se construiesc nave pentru state membre 
NATO şi nave civile la standardele mileniului III, şi nu înţeleg de ce la nivel 
decizional nu se pot iniţia aceste programe strategice, mai ales că dezvoltarea 
acestora ar aduce un suflu nou în industria constructoare de nave, în industria 
de apărare şi în economia naţională. 

Le recomand tinerilor să aleagă o carieră în Forţele Navale pentru că marina 
este o profesie deosebită, care nu poate decât să-i fascineze şi să le ofere 
oportunităţi de dezvoltare a propriei personalităţi. Motto-ul marinei americane, 
„The navy is not just a job it's an adventure”, se potriveşte în aceeaşi 
măsură şi pentru alte flote aliate şi implicit pentru Forţele Navale Române. 
Ei pot lucra într-un climat care le dezvoltă curajul, încrederea în forţele proprii, 
spiritul de echipă şi le îmbunătăţeşte performanţele individuale. 

În decursul carierei, am avut şansa să lucrez cu oameni deosebiţi, împreună 
cu care am reuşit să rezolvăm atât situaţiile curente, dar şi situaţii critice apărute 
în diferite momente. Relaţiile de serviciu au fost bazate pe încredere, respect 
şi profesionalism şi astăzi, la finalul carierei militare, încerc regretul de a nu mai 
lucra cu astfel de oameni, dar în acelaşi timp, am şi satisfacţia lucrului împlinit.

Le mulţumesc tuturor colaboratorilor pentru respectul acordat, pentru modul 
în care am lucrat în toţi aceşti ani şi le spun tuturor că nu trebuie să neglijeze 
navele „pe” sau „pentru” care îşi desfăşoară activitatea. Le recomand tuturor 
să aibă încredere în forţele proprii şi în camarazi, să menţină spiritul de echipă, 
să rămână integri dar şi devotaţi Forţelor Navale şi patriei. De asemenea le 
recomand să nu uite grija faţă de om şi implicit grija faţă de nave. Atâta timp cât 
vor exista navele din înzestrare, vor exista şi Forţele Navale. Le urez tuturor, 
sănătate, împliniri personale şi profesionale de excepţie. 

Onoare şi patrie! Am onoarea să vă salut!

Contraamiral (r) Dan POPESCU
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Încă de la terminarea şcolii generale, 
ideea care m-a dominat a fost aceea de 
a deveni ofiţer al armatei române. Am 
avut o tentativă să urmez Liceul Militar de 
la Breaza, dar am renunţat şi am optat 
pentru Liceul Industrial de Marină, care 
s-a transformat după primul an, în Liceul 
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” 
şi, astfel, visul meu a fost împlinit. Încă 
de mic, mi-au plăcut navele, mi-a plăcut 
disciplina, ordinea, mi-a plăcut uniforma 
de marină, care avea ceva deosebit.

Pot să spun cu toată mândria că 
sunt unul dintre puţinii ofiţeri din Forţele 
Navale care a trecut prin toate funcţiile, 
de la comandant Serviciu de luptă, ofiţer 
secund, specialist la divizion, şef birou 
operaţii, comandant de navă, şef de Stat 
Major, locţiitor, comandant de unitate, 

comandant de mare unitate, şef secţie 

doctrină şi standarde la SMFN, şef serviciu doctrină şi tradiţii 

SMFN, la funcţia de şef al Instrucţiei şi doctrinei. După părerea 

mea, cele mai frumoase funcţii au fost cele de comandant de 

navă şi de comandant de unitate de nave. Eu cred că m-am 

identificat cel mai bine în funcţia de comandant la Divizionul 

Corvete. În timp, fiecare funcţie ocupată are rolul său în 

formarea ta ca militar.

Am simţit întotdeauna o admiraţie deosebită pentru cei 

care şi-au desfăşurat activitatea la nave. Sentimentul mândriei 

că „cine e la nave este deosebit faţă de cei de la uscat”, l-am 

căpătat încă din şcoală. Ca tânăr ofiţer m-am simţit aproape 

de comandantul de navă. Toţi ofiţerii de la divizion au fost 

preocupati, încă din prima zi, de pregătirea noastră, a celor 

care venisem din promoţie, folosindu-se de experienţa lor 

acumulată în ani şi ani. 

Am simţit întotdeauna mândria de a fi ofiţer de marină 

şi am purtat întotdeauna cu mândrie uniforma de ofiţer 

de marină, indiferent de situaţii, de regimuri sau funcţii pe 

care mi-am desfăşurat activitatea. Astăzi nu pot spune 

însă tranşant dacă mai există sau nu în rândul tuturor, acel 

sentiment al mândriei de a purta uniforma militară. Sper să 

se producă un riviniment în această privinţă şi asemeni mie, 

doresc să se întâmple acelaşi lucru şi cu colegii mai mici şi 

cu cei care se află acum pe băncile şcolii şi să poarte şi ei cu 

mândrie uniforma de ofiţer de marină, o uniformă deosebită. 

Pe 14 septembrie 1990, după un curs de trei luni în URSS, 

am adus în ţară prima navă purtătoare de rachete Zborul 

(188). A fost pentru noi ceva inedit, pentru că după o perioadă 

mai lungă de timp, era prima navă adusă din altă ţară de un 

echipaj românesc, instruit acolo. Zborul era o navă nouă, foarte 

puternică, cu armament foarte modern la acea vreme. Pentru 

mine a fost o mândrie, pe care am simţit-o faţă de colegii mei, 

care nu au avut aceeaşi şansă pe care am avut-o eu. Noi, cei 

din primul echipaj am avut posibilitatea să instruim, celelalte 

două echipaje care au încadrat următoarele nave. 

În toată cariera, am avut parte de comandanţi deosebiţi, 

de la primul comandant de navă până la şeful Statului Major 

al Forţelor Navale care mi-a fost şef direct în ultimii trei ani 

şi jumătate ai carierei militare. E nedrept să mă opresc la 

un comandant şi să spun că acela a fost momentul meu de 

Întotdeauna am purtat cu mândrie 
uniforma de ofiţer de marină

referinţă. Colaborarea cu şeful SMFN, 
amiralul dr. Aurel Popa, a fost una de 
excepţie, deoarece sprijinul acordat 
şi sfaturile primite au contribuit la 
desăvârşirea mea din punct de vedere 
profesional.

Funcţia de şef al Instrucţiei şi Doctrinei 
în Statul Major al Forţelor Navale a fost 
o funcţie dificilă pentru că domeniul 
instrucţiei în marină este mult mai vast 
decât la celelalte categorii de forţe: avem 
diferite clase de nave, avem unităţi de 
uscat, avem unităţi specializate în care 
instrucţia are un specific aparte. Mi-a 
fost greu la început pe această funcţie, 
dar sprijinit de şeful SMFN, de colegi 
şi bazându-mă pe experienţa celor 19 
ani petrecuţi la nave, am reuşit să mă 
adaptez relativ repede şi să coordonez 
instrucţia şi doctrina din Forţele Navale. 
Am colaborat bine cu comandanţii de 
unităţi şi cu echipa de comandă din 

SMFN şi de aceea mă despart cu greu de aceştia. 
Am îndrăgit Nava Şcoală Mircea, încă din 1979, când am 

făcut primul marş în calitate de cadet. Apoi, am avut şansa să 
particip la alte trei marşuri cu această navă, două de traversare 
a Oceanului Atlantic până în SUA şi Canada şi unul în 2013 
în Marea Egee, la Muntele Athos. La bordul NŞ Mircea se 
formează adevăratul ofiţer de marină, se pun bazele viitorului 
comandant, se clădesc caractere puternice apte să facă faţă 
celor mai grele situaţii pe care viaţa ţi le poate oferi.

Acum la finalul carierei militare, pot să afirm că am 
multe împliniri. Cea mai mare este că am ajuns la gradul de 
contraamiral. A doua împlinire este că părăsesc sistemul 
militar împăcat că acolo unde am fost, pe toate funcţiile, mai 
mari, sau mai mici, mi-am făcut datoria. În al treilea rând, am 
reuşit să îmbin cariera militară cu viaţa de familie şi mă bucur 
că am o familie frumoasă şi împlinită. 

La despărţirea de cariera militară mă încearcă sentimentul 
datoriei împlinite şi sentimentul de regret că mă despart de un 
colectiv de excepţie cel al SMFN, colectiv care m-a sprijinit şi 
în prezenţa căruia m-am simţit în deplină siguranţă. 

Forţele Navale sunt astăzi o structură unitară, flexibilă 
şi mobilă, cu oameni capabili, care ştiu ce au de făcut, au 
proiectat Forţele Navale în perspectiva anilor 2020-2025 şi 
ştiu unde vor să ajungă din punct de vedere al instrucţiei şi al 
dotării cu nave noi, moderne.

Nu am părăsit şi nu voi părăsi niciodată sistemul militar. 
Sunt membru al Ligii Navale Române şi al Clubului Amiralilor 
şi încerc să mă implic în activitatea acestora. Cochetez şi cu o 
carieră didactică la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,unde 
voi încerca să împărtăşesc studenţilor din experienţa mea, 
lucru care mă bucură foarte mult.

La finalul carierei militare, le spun tuturor celor din cadrul 
Forţelor Navale că au posibilitatea şi capacitatea de a urca 
pe treptele carierei şi să ajungă pe cele mai înalte funcţii 
de decizie în Forţele Navale. Dar, trebuie să muncească cu 
perseverenţă, să aibă o dăruire totală pentru tot ceea ce 
înseamnă această meserie de ofiţer de marină. 

Seriozitatea, perseverenţa, responsabilitatea, munca în 
echipă, alături de o bună şi permanentă comunicare, 
atât cu şefii cât şi cu subordonaţii, sunt cele mai importante 
„ingrediente” care pot asigura succesul în cariera militară. 

Contraamiral (r) 
dr. Corneliu BOCAI
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Am trăit tot timpul lângă o apă, 

în primii ani de viaţă am locuit în 

Constanţa, apoi în Tulcea şi ulterior am 

făcut o trecere de aproximativ 30 de ani 

prin Mangalia. Tatăl meu a fost ofiţer de 

marină şi mulţi din familie au fost ofiţeri 

la forţele terestre, deci am avut o tradiţie 

spre domeniul militar. Dar crescut lângă 

mare, aceasta îţi rămâne în suflet.

Sunt mai multe funcţii de care mă 

simt legat. Poate cele mai frumoase 

momente trăite de-a lungul carierei au 

fost cele legate de vedetele torpiloare 

mari, la care am fost ambarcat, unde 

era un colectiv unit, o atmosferă de 

lucru, care mi-a creat mari bucurii. 

Al doilea moment este legat de 

fregata Regele Ferdinand, deoarece 

a reprezentat o împlinire a visului de a comanda o navă 

mare. Am şi un anumit regret pentru că în Forţele Navale 

am comandat şapte nave - vedetele torpiloare Vîrtejul (206), 

Fulgerul (208), Vîntul (207), vedeta purtătoare de rachete 

Acvila (197), dragorul de bază 15, puitorul de mine Amiral Ion 

Murgescu (271). Dintre acestea, fregata Regele Ferdinand 

(F221) este singura care mai există fizic. 

În 1980, când am terminat Institutul de Marină, marina 

noastră era în plină expansiune. Spiritul care exista în 

Brigada 29 Vedete, ne-a adus în competiţie între noi, colegii, 

dar şi cu celelalte structuri din marina militară şi întotdeauna 

ne-a plăcut să fim apreciaţi ca buni profesionişti. În acea 

perioadă cam 80% dintre cei admişi la Facultatea de Înalte 

Studii erau ofiţeri din cadrul Brigăzii 29 Vedete. Trecerea de 

la nave cu un echipaj de 36 oameni la nave cu peste 100 de 

oameni în echipaj a fost un şoc iniţial; am învăţat că oamenii 

sunt foarte bine pregătiţi, că te poţi baza pe ei, cu condiţia să 

le explici şi să înţeleagă rolul şi locul lor. Fiecare marinar este 

decisiv în lupta pe mare.

Trecând peste aspectele reliefate de mass-media 

despre perioada de pregătire a echipajului fregatei 

Regele Ferdinand în Marea Britanie, toţi membrii echipajului 

au fost puţin stresaţi, pentru că aşteptările erau mari de la 

noi. Am avut dezavantajul faptului că acel echipaj a fost 

format din marinari veniţi de la bordul a diferite tipuri de nave, 

mai mari sau mai mici, oameni bine pregătiţi, puşi în postura 

de a crea un echipaj de la „zero”. Apartenenţa la o navă, 

la un echipaj rămâne în suflet şi există şi acum un spirit al 

acelui prim echipaj al fregatei.

Conjunctura a făcut să fiu şi comandantul fregatei 

Regina Maria pe marşul acesteia spre ţară. Am avut 

posibilitatea să verific, cu alţi oameni, dacă se pot obţine 

aceleaşi performanţe, mai ales că toate cunoştinţele 

acumulate de echipajul fregatei Regele Ferdinand fuseseră 

transmise şi echipajului fregatei Regina Maria. 

A fost o luptă permanentă prin care am vrut să arătăm că 

elementele bune, care trebuie preluate de Forţele Navale, 

sunt cele existente la bordul acestor nave; s-a reuşit un pas 

important prin editarea unui nou regulament al serviciului la 

bordul Forţelor Navale, prin care noua organizare - identică 

cu cea de la fregate - a pus în dificultate celelalte nave, 

O marină fără nave nu există
care spuneau că „la noi nu este posibil 

aşa ceva”. Acelor echipaje le lipsea 

însă experienţa prin care trecusem noi 

în Marea Britanie. Prin împărtăşirea 

experienţei noastre, au înţeles şi alţii 

acest sistem şi l-au adoptat în totalitate. 

Au fost introduse noi echipamente 

în standardul navelor, au fost create 

proceduri unice pe tipuri de activităţi, 

au fost pregătiţi şi instruiţi oamenii pe 

aceste tipuri de proceduri.

Am avut mulţi comandanţi care mi-au 

schimbat cursul carierei, primul dintre 

ei fiind chiar primul meu comandant 

de navă când am terminat institutul, 

comandorul Moise. A mai fost un 

comandant de navă care ne-a educat 

în spiritul colegialităţii, al dorinţei de 

a ajuta. La începurile carierei de-abia 

aşteptam să merg la serviciu, pentru 

că ştiam că acolo îmi găsesc colegii, 

care îmi erau ca o familie. După fiecare ieşire pe mare, ne 

adunam şi ne povesteam cu ce ne confruntasem pe mare, 

iar acest lucru ne determina să ne cunoaştem mai bine. 

Al treilea comandant important este cel care a avut 

încrederea şi a garantat practic pentru mine în alegerea 

mea ca şi comandant al fregatei Regele Ferdinand. 

Cea mai mare bucurie este că, pe timpul carierei, am 

făcut ce mi-a plăcut. Au fost momente şi mai dificile şi 

spiritul acesta al acţiunii îmi era caracteristic; întotdeauna 

am căutat să am curaj şi să dau curaj celorlalţi să facă 

acţiuni practice pe mare. Aceasta este una din cele mai 

mari satisfacţii, să educ comandanţii să înţeleagă ce se 

întâmplă pe mare; marea nu este o hartă. Cei curajoşi 

câştigă. Teoria e bună, stă la baza pregătirii, dar practica şi 

capacitatea unui comandant de a recunoaşte pe mare ceea 

ce a învăţat în teorie este esenţială. Fiecare, din punctul în 

care se află, vede un anumit reper, dintr-o anumită direcţie. 

Numai cei care sunt în acelaşi punct văd acelaşi lucru.

Ca om care a trăit lângă mare sunt puţin dezamăgit de 

perspectivele forţelor navale, prin prisma deciziilor care se 

iau sau nu se iau la nivel înalt; nu am reuşit să convingem 

factorii de decizie de importanţa, rolul, locul şi ceea ce pot 

face Forţele Navale. Sunt dezamăgit de faptul că fregatele 

n-au parcurs a doua etapă de „modernizare”, dar sper să 

aibă în curând noi capabilităţi pentru că nivelul de pregătire 

actuală a echipajelor fregatelor T22 este peste nivelul de 

dotare tehnică existent.

Chiar dacă este un moment aşteptat, despărţirea de 

cariera militară parcă s-a produs prea devreme, mai ales 

prin prisma faptului că situaţia conturării carierei militare 

s-a schimbat permanent. Acum voi continua să predau 

la catedră în Academia Navală şi mă voi implica în două 

proiecte conexe marinei, sperând că vom aduce un plus de 

valoare în sistemul de cercetare ştiinţifică în domeniu. De 

asemenea, voi încerca să fac un sistem de legătură între 

elementele specifice forţelor navale şi lumea imensă 

a shipingului mondial.

La finalul carierei militare, rugămintea pe care o transmit 

tuturor este aceea de a avea grijă de marină, a avea grijă 

de nave, a avea grijă de oameni. O marină înseamnă nave, 

iar o marină fără nave nu există.

Contraamiral de flotilă (r) 
dr. Sorin LEARSCHI



A vorbi despre tine însuţi 
nu e lucrul cel mai la îndemână. 
Ai prefera s-o facă alţii. Dacă nu 
se întâmplă, orice vei spune nu 
contează prea mult. Faptele sunt 
cele care inspiră, din amintiri nu 
învaţă nimeni, în afară de cei ce le-
au trăit. 

Începuturile nu sunt întotdeauna 
foarte limpezi. A spune că mi-am dorit 
dintotdeauna s-ajung marinar ar fi un 
neadevăr. La paisprezece ani, când 
m-am înscris la liceul militar, n-aveam 
nici cea mai mică idee despre marină 
sau despre armată. Vroiam să fac 
liceul, iar cel militar era singura opţiune. 
În liceu, aspiraţiile multora erau legate 
de facultate şi de mirajul din jurul 
vieţii de student. N-am făcut excepţie 
şi aşa am ajuns la Institutul de Marină. Nici la paisprezece şi 
nici la douăzeci de ani nu mi-era foarte limpede de ce eram 
acolo şi care va fi drumul meu prin viaţă. Am continuat pentru 
că intrasem în joc şi era mai simplu să învăţ paşii decât să ies 
din horă. Apoi, tot jucând, se întâmplă să descoperi frumuseţea 
mişcării, a celor cu care te-ai prins de mână şi a bucuriei celor 
pentru care joci. Ce urmează e simplu. Învârtitul te acaparează 
şi continui dansul, până în clipa în care cineva îţi spune: ajunge, 
mai sunt şi alţii care aşteaptă. Te opreşti şi te desparţi cu 
mulţumirea celui ce ştie că hora va continua să se învârtă şi fără 
tine. Te încurajezi şi-ţi spui că poate un pas, din miile care se 
consumă pe scenă, e inventat de tine şi că el ar putea fi, alături 
de ceilalţi, sursa care face ca dansul să nu se întrerupă. 

Dacă am început cu o metaforă, o să continui cu aceleaşi 
referiri la mişcare. De-a lungul carierei, treci prin locuri diferite. 
Fiecare are provocările lui, totul e dacă le accepţi ca atare sau 
le respingi. Ca şi la horă, unii paşi îi înveţi mai uşor pentru că ţi 
se potrivesc, alţii cu mai mult efort. Într-un joc colectiv nimeni nu 
construieşte ritmul după tine, ci tu trebuie să-ţi potriveşti paşii 
după muzica ce este deja scrisă. Tot ce contează e plăcerea 
mişcării la care eşti parte. E drept că lucrul acesta nu e evident de 
la început. Faptul că eu însumi l-am descoperit târziu, nu-l face 
mai puţin adevărat. Cred că esenţa celor spuse e simplă: pentru 
ca hora să se învârtă rotund şi frumos, trebuie să joci cinstit, să 
nu trişezi. Altfel te cară altcineva în spate şi lucrul acesta se vede 
de la o poştă, n-ai cum să-l ascunzi.

Dacă tot vorbim despre joc, marina cred că s-ar compara 
cu căluşul, un dans complicat, care nu e la îndemâna tuturor. 
Vreau să spun că practicarea lui cere efort şi stăruinţă pe care, 
dacă le faci, eşti răsplătit pe măsură. Căluşul, ca şi alte jocuri, are 
un vătaf, unul care ţine ritmul şi decide momentele când treci de 
la o secvenţă la alta. El le inspiră celorlalţi mişcările dificile, iar 
prezenţa lui dă siguranţă şi încredere tuturor jucătorilor. În istoria 
jocului meu, vătafi au fost mulţi şi n-aş putea să amintesc unul 
fără a-i nedreptăţi pe ceilalţi. De la fiecare am învăţat câte ceva, 
rostul meu în horă fiind de fapt rezultatul indirect al muncii lor. 
Fără ei jocul s-ar fi oprit, iar aspiraţia noastră, ai celor prinşi în joc, 
era să ducem hora mai departe şi de ce nu, să le luăm locul la 
mijloc, dacă s-ar fi ivit ocazia.

Jocul pe termen lung are riscurile lui, rutina fiind unul 
dintre ele. Pasul pe loc nu se potriveşte căluşului, iar dacă 
eşti tentat să-l faci, ceilalţi te calcă pe picioare. Momentele de 
rătăcire sau de cumpănă trebuie depăşite repede pentru că 

Viaţa ca o horă
nimeni n-are timp să aştepte. Privirea, în 
dans, e îndreptată întotdeauna înainte, nu 
priveşti în jos sau înapoi. E una din regulile 
oricărui joc. Apoi trebuie să ştii că nu 
dansezi pentru tine, ci pentru ceilalţi. Pe 
ei trebuie să-i priveşti în faţă, nu cu trufia 
atoateştiutorului, ci cu bucuria dăruirii. 

Scenele pe care joci sunt multe 
într-o carieră de dansator. Ca peste tot ele 
pot fi cu suprafeţe netede, pe care luneci 
uşor sau cu asperităţi. Pentru cele din 
urmă ai tot dreptul să te revolţi. În realitate 
e mult mai simplu să le îndrepţi, să le faci 
practicabile, fără riscuri. Crezi de multe 
ori că nu e datoria ta, că tu te-ai pregătit 
să joci, iar întreţinerea scenei e în sarcina 
altora. Scena face parte din joc, una fără 
alta nu se poate. Dacă te vei convinge de 
acest adevăr şi-i vei face şi pe ceilalţi să 
creadă la fel, jocul nu se va întrerupe.

Într-un dans precum căluşul, 
performanţa personală e absorbită de 
cea a grupului. Dacă joci bine, dansul va 

fi frumos şi asta e ceea ce contează. E drept că eşti deseori 
tentat să ieşi din rând şi să faci acrobaţii pe cont propriu, să 
impresionezi. Ieşitul din cadenţă nu e interzis, dar momentul 
trebuie bine pregătit. Va fi apreciat dacă va fi în acelaşi ritm, 
altfel rişti să fii fluierat.

Ca şi în viaţă, în dans nu există pas pe care să nu ţi-l 
doreşti mai bine făcut. Prejudecăţile sau platitudinea, orgoliile sau 
neîncrederea şi multe alte păcate lumeşti ne fac să ne îndepărtăm 
de esenţa lucrurilor. Unul din regrete e că mulţi dintre cei care au 
privit jocul nu ştiu că am fost parte din el. Aş putea zice că e vina 
lor, dar ar fi prea simplu. Ideal ar fi ca, jucând în grup, lumea să te 
remarce ca solist. Unii, spre cinstea lor, reuşesc s-o facă. Fără ei, 
ceilalţi n-ar mai avea regrete.

Dansul e, prin excelenţă, o înlănţuire între generaţii. Cei 

tineri prind pasul de la cei mai vârstnici, apoi aceştia se retrag, 

decent şi tăcuţi pentru că nu mai au vigoarea necesară eforturilor 

lungi. Ies din scenă dar rămân în sală, ca spectatori de astă dată. 

Aplaudă şi se bucură atunci când reprezentaţia e de succes. 

Suferă când apar sincopele. Speră ca cineva să-i întrebe despre 

un detaliu sau despre o figură care se făcea pe vremea lor. Sunt 

conştienţi că nu se mai poartă, coregrafia s-a schimbat, decorurile 

sunt noi, numai ideea de joc a rămas aceeaşi.

Dansul ca o viaţă nu e expresia cea mai nepotrivită pentru 

a vorbi despre cariera cuiva. O carieră care n-a avut salturi 

spectaculoase şi n-a depăşit limitele jocului. A avut înălţări şi 

căderi, dar nu e acesta ritmul căluşului? Sunt mulţumit că 

mi-am jucat jocul până la capăt. Asta pentru că m-am sprijinit, la 

salturile dificile, pe braţele celor din jur, aşa cum şi braţele mele, 

sper, au fost reazem pentru săriturile celorlalţi. Dacă nu dai nu 

primeşti, secretul e că trebuie să fii primul la începutul lanţului. 

Poţi ajunge în horă din întâmplare, dar nu poţi rămâne 

acolo dacă nu-ţi plac nici muzica şi nici ritmul. Oriunde te vei 

duce regula e aceeaşi: trebuie să iubeşti ca să fii iubit şi să 

dăruieşti ca să primeşti. 

În dans fiecare zi contează. Pauzele lungi te scot din 

ritm, riscând să rămâi pe dinafară. Sfaturile în dans sunt inutile. 

Dacă vrei să ajuţi trebuie s-o faci nu prin vorbe, ci cu puterea 

exemplului. Ceilalţi te vor urma. Pentru asta trebuie să fi 

permanent curios şi să înveţi mereu câte ceva. Apoi 

din ceea ce ştii umple fără să aştepţi nicio mulţumire, 

visul celor ce învârt hora. 

Gândeşte-te azi că mâine cineva îţi va pune întrebări 

ca acestea. Caută să ai cât mai multe de povestit.

Contraamiral de flotilă (r) 
dr. Ion DUMITRAŞCU

Marina Română nr. 1 ianuarie – februarie 201416
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Psihologie
navală

Prinşi în alergătura continuă şi 
preocupaţi de rutina zilnică, uităm de 
lucrurile cu adevărat importante, uităm 
cât de puţin ne „costă” să facem bine şi 
că nu ne simţim niciodată mai împliniţi, 
decât atunci când putem să ajutăm pe 
cineva, la modul dezinteresat. 

Ce este solidaritatea?
Faptul de a fi solidar, o comunitate de 

interese, de sentimente, de idei, spirit de 
înţelegere. Viaţa ne-a învăţat că solidaritatea 
este de două feluri: solidaritate din suflet 
şi solidaritate din interes. Solidaritatea din 
suflet este sinceră, fără scopuri ascunse. 
Eşti solidar cu cineva pentru că are o 
problemă şi nu poţi fi indiferent, mai ales 
că simţi că aşa trebuie, aşa e omeneşte, 
frăţeşte, şi nu te gândeşti la vreo răsplată, 
oricum răsplata va veni când şi tu vei avea 
mai mare nevoie de solidaritatea cuiva. În 
cazul solidarităţii din interes, eşti solidar cu 
cineva care are o problemă oarecare şi o 
mulţime de „prieteni” care sunt solidari cu 
el, doar pentru că este şeful, liderul, pentru 
că are puterea etc. şi vrei să arăţi că eşti 
alături de el.

Astfel de dovezi de solidaritate 
le întâlneşti foarte des, atât la locul de 
muncă, cât şi între prieteni, vecini. Ce 
groaznic este când ai nevoie să vezi că-ţi 
sunt alături prietenii, colegii, iar aceştia să 
rămână indiferenţi! Solidaritatea trebuie 
să fie un act gratuit. Ajuţi sau asculţi pe 
cineva nu pentru că vrei ceva de la acel 
cineva, ci pur şi simplu pentru că aşa 
este omeneşte. Viaţa ne-a învăţat că 
boala nu este un stigmat, ci o nedreaptă 
condamnare, căci nimeni nu merită să 
sufere atât de mult.

Voluntariatul se naşte în inima 
fiecăruia, nu în vreun statut de ONG 
sau în discuţii elaborate şi mediatizate. 
Dacă se naşte acolo, cu siguranţă se va 
dezvolta şi se va traduce şi sub aspectele 
cele mai pragmatice şi necesare până la 
urmă: întrajutorarea voluntară! 

Binefacerea este o punte de 
legătură între cei ce au disponibilitatea de 
a face un bine, de a ajuta oamenii aflaţi în 
dificultate, contribuind la rezolvarea sau 
atenuarea problemelor lor, şi cei dintre noi 
aflaţi la un moment dat într-un moment 
dificil, în care avem nevoie de ajutor.

Dintre beneficiile psihologice pentru 
aceia care se implică în acest gen de 
activităţi de voluntariat, pot enumera: un 
simţ al apartenenţei la organizaţia sau 
grupul din care facem parte, creşterea 

Solidaritate sau indiferenţă?Solidaritate sau indiferenţă?

„Cel mai grav păcat săvârşit faţă de semenii noştri nu este de a-i urî, ci de a fi 
indiferenţi faţă de ei. Aceasta este esenţa neomeniei”. (G. B. Shaw)

încrederii de sine şi a părerii despre sine 
etc. Dar probabil cea mai importantă lecţie, 
în ceea ce mă priveşte, este faptul că nimic 
nu se compară cu mulţumirea unui coleg 
ajutat sau cu zâmbetul de pe chipul unui 
copil cu care viaţa a fost mai dură, chiar 
dacă pentru acest zâmbet alergăm prin 
unităţi să le vorbim oamenilor şi lucrăm 
apoi ore în şir sau ne lovim de barierele 
mentalităţii greşite a unora dintre noi.

Ce putem face 
pentru aproapele nostru?

Ajutorul solicitat, precum şi sumele 
acordate personalului din cadrul unităţilor 
afiliate la sucursalele Forţelor Navale, au 
crescut semnificativ an de an, acest sprijin 
fiind posibil, în principal, datorită spiritului 
de solidaritate manifestat de către cei 
care au contribuit la asigurarea resurselor 
necesare. În decursul celor aproape 6 ani 
de existenţă, ajutorul financiar pentru 
personalul militar şi civil, din unităţile 
afiliate la sucursalele din cadrul Forţelor 
Navale, s-a ridicat la suma de 266.818 lei, 
pentru 60 persoane din toate categoriile 
de personal.

Pentru a putea asigura în continuare 
suportul necesar acţiunilor caritabile 
preconizate la nivelul unităţilor afiliate 
sucursalelor înfiinţate în Forţele Navale, 
vă informez despre faptul că dacă aveţi 
deja calitatea de membru al Asociaţiei 
„CAMARAZII”, puteţi achita cotizaţia prin 
completarea unui exemplar din Formularul 
230 (realizarea viramentului de 2% din 

impozitul anual pe venitul salarial) către 
ASOCIAŢIA DE CARITATE DIN ARMATA 
ROMÂNIEI – CAMARAZII, cu datele 
personale (adresa din C.I./B.I.), Codul 

de identificare fiscală a entităţii nonprofit/

unităţii de cult: 23988586, Cont bancar 

(IBAN) a entităţii nonprofit: RO90 RNCB 
0081 1013 8127 0001 sau prin achitarea 
cotizaţiei anuale la responsabilii din 
unitate/secretarii sucursalelor constituite 
în cadrul Forţelor Navale.

Dacă doriţi să deveniţi membru 
al Asociaţiei de Caritate din Armata 
României „CAMARAZII”, la una din 
cele 2 variante prezentate mai sus, se 
completează în plus Cererea de aderare 
şi se depune la responsabilul din unitate 
pentru a fi luat în evidenţă.

Există posibilitatea să direcţionaţi 
cei 2% către Asociaţie şi fără a vă înscrie 
ca membru, dar…

Avantajul de a deveni membru 
al Asociaţiei?

În această situaţie dorim să vă 
informăm că, în conformitate cu Statutul 

Asociaţiei „CAMARAZII” şi Regulamentul 

privind Organizarea şi Funcţionarea 

Asociaţiei (R.O.F.), personalul care nu 
are calitatea de membru al Asociaţiei şi 
nu a contribuit prin niciuna din modalităţile 
prevăzute mai sus, nu poate solicita şi 
beneficia de ajutor în situaţia în care el 
ori familia sa se confruntă cu o situaţie 
medico-socială deosebită.

Totodată, vă informăm că, în 
conformitate cu art. 12. din R.O.F., măsurile 
de sprijin medico-social care pot fi acordate 
de Asociaţie sunt următoarele: ajutor 

complementar pentru deces; ajutor pentru 

refacerea locuinţei în caz de inundaţii, 
incendii, cutremure sau alte calamităţi 
naturale; ajutor pentru copiii celor decedaţi 

în acţiuni militare, până la îndeplinirea 
condiţiilor pentru a beneficia de bursă 
de studii; ajutor pentru rezolvarea unor 

probleme medicale grave ale membrilor 
asociaţiei, copiilor sau soţilor/soţiilor 
acestora; organizarea unor evenimente 
dedicate copiilor personalului armatei 
decedat/rănit în acţiuni militare; ajutor 
pentru înmormântare, acordat familiilor 
celor decedaţi în acţiuni militare; ajutor 
pentru copiii minori/soţul supravieţuitor 
sau concubinei/ concubinului, în cazul 
decesului membrului Asociaţiei; alte 
ajutoare pentru situaţii deosebite.

Menţionăm că, Formularul 230 
poate fi particularizat şi pentru alte 
entităţi non profit care sunt înfiinţate şi 
funcţionează în condiţiile legii, efectuarea 
viramentului şi destinaţia acestuia fiind 
liber consimţite.

Şi, când te gândeşti că de 2% din 
ce nu-l avem (impozitul), poate depinde 
viitorul unui copil sau al unui coleg, 
realizezi că e atât de puţin efort pentru o 
cauză atât de frumoasă! Important este să 
nu fim indiferenţi la ceea ce se-ntâmplă cu 
semenii noştri şi mai ales să nu uităm că 
„înainte de toate suntem OAMENI!”.

Căpitan-comandor psiholog 
Ciprian HANCIUC 
Statul Major al Forţelor Navale 
(Vicepreşedinte al Asociaţiei 
de Caritate din Armata României 
„Camarazii”)

Foto: Cristian Vlăsceanu

În sprijinul populaţiei civile la Sulina, martie 2012.
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Începând cu luna iulie a anului 2013, 
în urma promovării probelor specifice 
examenului de încadrare a posturilor 
permanente alocate Forţelor Navale 
Române la nivelul structurilor Aliate, am 
fost numit pe funcţia de Battle Watch 
Captain din Centrul de Operaţii Maritime 
(MOC) – N3 Operaţii al Comandamentului 
Maritim NATO – HQ MARCOM dislocat în 
Northwood, Marea Britanie. 

Numirea pe această funcţie mi-a 
oferit posibilitatea continuării reprezentării 
internaţionale a Forţelor Navale Române, 
începute şi desfăşurate anterior, în cadrul 
diverselor exerciţii multinaţionale NATO şi 
NATO/PfP, ca ofiţer de stat major sau la 
bordul navelor, precum şi la nivel regional 
în cadrul Grupului Naval de Cooperare 
din Marea Neagră – BLACKSEAFOR din 
postura de ofiţer de stat major,  ofiţer de 
legătură şi de comandant al corvetei Cam. 
Eustaţiu Sebastian (264). 

Forţele Navale Române au alocat 
funcţii în aproape toate diviziile HQ 
MARCOM - personal, informaţii, operaţii, 
comunicaţii, planificare şi instrucţie, iar în 
prezent un număr de cinci ofiţeri români îşi 
desfăşoară activitatea în comandament, 
alături de peste 300 ofiţeri, maiştri militari, 
subofiţeri, militari profesionişti şi salariaţi 
civili din 22 de state membre NATO.

HQ MARCOM este un coman-
dament de nivel operativ, aflat în directa 
subordonare a Comandamentului Aliat 

„Battle Watch Captain” la HQ MARCOM„Battle Watch Captain” la HQ MARCOM
pentru Operaţii (ACO) – Mons/Belgia, 

iar de la începutul anului 2013 reprezintă 

unicul comandament maritim al Alianţei, 

prin preluarea funcţiilor Comandamentului 

Maritim de la Napoli, ca urmare a procesului 

de transformare şi reorganziare al NATO 

impus de noul Concept Strategic al NATO. 

Astfel, HQ MARCOM îşi extinde aria de 

responsabilitate la nivel global, exercită 

comanda şi controlul asupra întregului 

spectru al capabilităţilor maritime şi se 

constituie în principalul element maritim 

consultativ în cadrul sistemului de luare a 

deciziei al NATO.

Interesul şi importanţa deosebită de 

care se bucură HQ MARCOM în cadrul 

Alianţei au fost evidenţiate prin vizita 

oficială întreprinsă în luna februarie a 

anului curent de Secretarul General al 
NATO, Anders Fogh Rasmussen însoţit 
de Preşedintele Comitetului Militar al 
NATO, generalul Knud Bartels.

HQ MARCOM planifică, conduce şi 
contribuie la ducerea operaţiilor maritime 
întrunite pentru realizarea Descurajării 
şi Apărării Colective, Managementului 
Crizelor, Securităţii şi Cooperării Maritime 
în interiorul şi dincolo de limitele ariei de 
responsabilitate a NATO.

În acest sens, Direcţia Operaţii, 
având în compunere Diviziile N3-Operaţii 
şi N-2 Informaţii, este responsabilă 
pentru planificarea acţiunilor pe termen 
mediu, planificarea şi alocarea grupărilor 
navale permanente angajării grupărilor 
NATO permanente (SNMG & SNMCMG), 
execuţia planurilor de operaţii la nivel 
tactic şi operativ, conducerea operaţiilor 
întrunite cu preponderenţă maritime, 
exercitarea comenzii şi controlului 
asupra forţelor avute la dispoziţie, 
precum şi pentru realizarea unei situaţii 
informative complete asupra întregii arii 
de responsabilitate maritime a Alianţei. 

Direcţia Operaţii (MAROPS), 
Direcţia Aer (MARAIR), Direcţia Submarin 
(MARSUB) şi Centrul NATO de Coordonare 
cu Navigaţia Civilă (NSC) conlucrează 
cu Centrul de Operaţii Maritime (MOC) 
pentru sprijinul şi exercitarea comenzii şi 
controlului în toate cele trei medii aerian, 
submarin şi de suprafaţă, asupra Grupărilor 
navale permanente ale NATO (SNMG & 
SNMCMG) şi forţelor puse la dispoziţia 
NATO pentru desfăşurarea celor două 
mari operaţii aflate în desfăşurare sub 
comanda MARCOM, Operaţia ACTIVE 

Locotenent-comandor 
ing. Valentin-Cătălin VLAD
NATO HQ MARCOM, 
Northwood, Marea Britanie
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ENDEAVOUR (OAE) şi Operaţia OCEAN 

SHIELD (OOS). Pentru îndeplinirea acestor 

funcţii, MOC este condus de Battle Watch 

Captain şi are un ritm de desfăşurare a 

acţiunilor de luptă permanent (24/7).

Însuşindu-mi şi asumându-mi 

prevederile fişei postului, am constatat 

oportunitatea, importanţa şi vizibilitatea 

poziţiei de Battle Watch Captain la 

nivelul HQ MARCOM şi, astfel, mi-am 

formulat intenţia firească de a-mi 

desfăşura activitatea pe două direcţii 

principale, reprezentate de îndeplinirea 

cu profesionalism a cerinţelor postului pe 

care am fost încadrat şi de promovarea, 

afirmarea, evidenţierea contribuţiei 

Forţelor Navale Române şi a celorlalte 

structuri din Ministerul Apărării Naţionale, 

cu care HQ MARCOM are o cooperare 

continuă şi consistentă, în cadrul definit 

de operaţiile şi activităţile planificate şi 

executate la nivelul HQ MARCOM.

Ocupând poziţia de Battle Watch 

Captain îmi desfăşor activitatea în MOC, 

într-un program de lucru permanent în 

sistem ture, având în sprijin o echipă 
formată din ofiţeri, maiştri militari şi militari 

profesionişti – MARAIR, MARSUB, N2, 

NSC, meteo, asistent, operatori. Princi -

palele sarcini constau în conducerea şi 

coordonarea funcţiilor MOC în sprijinul 

ducerii operaţiilor maritime (OAE, OOS), 

al angajării Grupărilor Navale Permanente 

şi al realizării situaţiei maritime recu noscute 

(MSA); coordonarea personalului MOC 

şi din comandament (operaţii, informaţii, 

consilieri ai comenzii etc) pen tru realizarea 

briefingului de informare/raportare zilnic/

săptămânal; conducerea briefingului de 

raportare şi informare a comenzii HQ 

MARCOM cu privire la evoluţia prezentă şi 

viitoare a operaţiilor maritime; direcţionarea 

şi supervizarea permanentă a activităţii 

personalului din MOC pentru monitorizarea 

situaţiei, managementul sistemului 

C4I (Comandă, Control, Comunicaţii, 

Calculatoare şi Informaţii), menţinerea 

legăturii continue de relaţionare, pe 

verticală şi orizontală, cu toate cu forţele 

din subordine şi transmiterea ordinelor, 

semnalelor şi rapoartelor.

Participarea marinarilor militari 

români la operaţii NATO, precum ACTIVE 

ENDEAVOUR şi OCEAN SHIELD, a fost 

apreciată de către comanda MARCOM, 

fiind exemple „demne de urmat în ceea 

ce priveşte profesionalismul, nivelul 

de instruire şi pregătire al navei şi 

personalului”. Reîntâlnirea cu fostul şef 

de stat major al BLACKSEAFOR – Aprilie 

2012, cu doi ofiţeri italieni alături de care, 

în calitate de studenţi, am executat stagiul 

de pregătire de vară la bordul navei Marinei 

Militare Italiene LPD San GIUSTO (1996), 

avându-l drept comandant pe actualul şef 

de Stat Major al MARCOM, contraamiralul 

Giorgio Lazio, au fost momente plăcute 

din timpul misiunii.

La Centrul de Scafandri al Forţelor Navale din Constanţa 
s-a desfăşurat miercuri, 5 februarie, o ceremonie militară 
în cadrul căreia au fost conferite medalii militare americane 
sublocotenentilor post-mortem Adrian Postelnicu şi Claudiu 
Vasile Popa, precum şi distincţii militare unor membri ai 
Grupului Naval de Forţe pentru Operaţii Speciale, care au 
acţionat în teatrul de operaţii din Afganistan. La ceremonie au 
participat ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi profesionişti 

şi personal civil din cadrul Centrului de Scafandri şi unităţilor 
subordonate, dar şi colonelul Marius Crăciun, comandantul 
Componentei pentru Operaţii Speciale din Statul Major General. 
Din partea Armatei Statelor Unite au fost prezenţi colonelul 
Roderick Dorsey, ataşatul militar al SUA la Bucureşti, căpitan-
comandorul Joshua Wilson, ataşatul naval împreună cu alţi 
ofiţeri din grupa de comandă a Combined Special Operation 
Task Force 10. Locotenent-comandorul Marc LaRoche, 
comandantul unităţii de operaţii speciale, sub comanda căruia 
au luptat şi şi-au pierdut viaţa în Afganistan cei doi eroi ai 
Forţelor Navale, i-a evocat şi omagiat din partea generalului-
maior Walter Lee Miller, comandantul ISAF al Regiunii de 
Sud-Vest şi al Forţelor Speciale NATO din Afganistan, şi al 
generalului-maior Marshall B. ”Brad” Webb. Comandantul 
Comandamentului pentru Operaţii Speciale americane din 
Europa (SOCEUR) a înmânat familiilor Medalia Steaua de 
Bronz. Locotenent-comandorul Marc Laroche a mai înmânat 
medalia Army Commendation şi distincţia militară Combat 
Action Badge unui număr de cinci militari din Grupul Naval de 
Operaţii Speciale şi plutonierului adjutant Paulica Şerbu de la 
Spitalul Militar Constanţa.

Sublocotenenţii post-mortem Adrian Postelnicu şi 
Claudiu Vasile Popa, membri ai Grupului Naval de Forţe 
pentru Operaţii Speciale, şi-au pierdut viaţa în seara zilei 
de 22 septembrie 2013, în urma unui atac cu un dispozitiv 
exploziv improvizat pe timpul executării unei misiuni de luptă 
în estul Afganistanului. 

Decoraţii şi distincţii militare pentru membrii 
Grupului Naval de Forţe pentru Operaţii Speciale

Bogdan DINU
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Aspect din Centrul de Operaţii Maritime (MOC) al HQ MARCOM Northwood.
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Începând cu data de 1 octombrie 
1990, în baza aprobării raportului 
Şefului Marelui Stat Major, a fost 
înfiinţat Centrul de Medicină Navală 
sub comanda locotenent-colonelului 
medic Octavian Dorin Opincaru. 
Centrul avea sediul şi înzestrarea 
Dispensarului Policlinic al Centrului 
de Scafandri. La data înfiinţării, 
colectivul medical includea 16 funcţii 
de ofiţeri medici şi 16 funcţii de 
cadre medicale cu studii medii. Faţă 
de organigrama actuală, la acea 
dată Centrul de Medicină Navală 
includea în plus un staţionar cu 
40 de paturi şi un laborator de 
epidemiologie şi igienă.

În anii următori, structura 
organizatorică şi dotarea au suferit 
unele transformări pentru adaptarea 
la o cât mai bună îndeplinire a 
atribuţiunilor.

Anul 2014 a început pentru 
personalul Centrului de Medicină 
Navală cu desfăşurarea activităţii 
într-o nouă locaţie Centrul de Medicină 
Navală este situat în clădirea infir-
meriei fostului Liceu Militar de Marină 
„Alexandru Ioan Cuza“, o locaţie 
modernă, renovată şi adaptată 
noilor cerinţe medicale, având în 
structura sa specialişti bine pregătiţi, 

Resurse

O nouă locaţie pentruO nouă locaţie pentru

Centrul de Medicină Navală ConstanţaCentrul de Medicină Navală Constanţa
precum şi o dotare tehnică perfor-
mantă.  Actualul comandant al Centrului 
de Medicină Navală, colonelul medic 
Daniel Mirică, a reuşit să transforme 
această instituţie într-o policlinică în 
adevăratul sens al cuvântului. Fac 
această afirmaţie ca urmare a impresiei 
bune pe care o are fiecare pacient 
care trece pragul acestei structuri 
medicale. Aspectul plăcut al cabinetelor, 
profesionalismul medicilor, dar şi 
dotarea cu echipamente medicale 
performante te fac să te simţi pe 
mâini bune, iar încrederea că îţi este 
acordată întreaga atenţie este 
maximă.

Prin pregătirea de specialitate 
şi achiziţia recentă de aparatură 
medicală performantă, nivelul de 
investigaţii şi cel terapeutic au crescut 
foarte mult.

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

Centrul de Medicină Navală des-
fă şoară următoarele activităţi specifice: 

Locotenent-comandor 
ing. Cosmin OCHEŞEL

F
o

to
: 

C
ri
s
ti
a

n
 V

lă
s
c
e

a
n

u

F
o

to
: 

C
ri
s
ti
a

n
 V

lă
s
c
e

a
n

u
F

o
to

: 
C

ri
s
ti
a

n
 V

lă
s
c
e

a
n

u

Colonel medic Daniel Mirică. 

Investigaţii în laboratorul de audiometrie.
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asistenţa medicală specializată prin intermediul medicilor 
specialişti; servicii de asistenţă stomatologică; asistenţa 
medicală în boli profesionale, în locuri de muncă cu risc 
crescut şi în caz de accidente de muncă; expertiza medico-
militară şi psihologică a personalului militar în principal 
pentru stabilirea aptitudinii de scufundare şi de îmbarcare; 
eliberarea medicamentelor necesare tratamentului 
ambulatoriu în baza receptelor prescrise de către medicii 
reţelei, prin intermediul farmaciei proprii; asigurarea 
cu medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice a 
unităţilor subordonate Statului Major al Forţelor Navale; 
asistenţa medicală preventivă şi profilactică; activitaţi de 
cercetare ştiinţifică medicală; organizarea şi desfăşurarea 
Programului de Studii Complementare în Medicina 
Hiperbară, periodic, anual sau bianual. De asemenea, 
Centrul de Medicină Navală organizează diverse forme 
de pregătire medicală continuă a personalului medical şi 
paramedical a personalului implicat în asigurarea medicală 
a activităţilor de scufundare sau de îmbarcare din diferite 
ministere şi organizează programe de educaţie pentru 
sănătate a întregului personal din cadrul Forţelor Navale şi 
a personalului din diferite ministere pe bază de convenţii, 
aderare la asociaţii sau fundaţii de profil medical. 

Putem afirma că Centrul de Medicină Navală a 
cunoscut un salt calitativ important sub comanda noului 
comandant coroborat cu desfăşurarea activităţii într-un 
spaţiu adecvat, cu buni profesionişti şi având o dotare 
tehnică de calitate.

Le dorim mult succes domnului colonel medic Daniel 
Mirică şi echipei sale în realizarea obiectivelor propuse, 
iar noi vom continua să vă prezentăm noutăţile care vor 
apărea la nivelul acestei structuri din Forţele Navale. 
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Test de efort Aspect din cabinetul stomatologic

Aspect din laboratorul de fizioterapie.

Aspect din cabinetul O.R.L.

Explorări funcţionale

Lucrul analizelor de sânge
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Începuturile participării Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân” la Programul 

Erasmus au avut loc în anul 2006, când 

instituţiei i-a fost acordată Carta universitară 

Erasmus. Până în prezent academia navală 

a derulat, mai multe mobilităţi de studenţi la 

universităţi şi companii europene. 

În perioada 1 octombrie 2013-7 februarie 

2014, alături de studenţii români de la 

Facultatea de Navigaţie şi Management 

Naval, opt studenţi de la Universitatea 

Maritimă Piri Reis din Istanbul, Turcia au 

studiat, în cadrul Programului Erasmus, 

primul semestru al anului al II-lea la Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”. Trei studenţi 

au urmat cursurile programului de studiu 

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, şi alţi 

cinci cursurile programului de studiu Inginerie 

marină.

De asemenea, patru studenţi ai Academiei 

Navale, din anul al III-lea, de la specializările 

navigaţie şi transport naval şi electromecanică 

navală, Facultatea de Navigaţie şi Mana-

gement Naval, au urmat cursurile, timp de 

un semestru, la Universitatea Maritimă Piri 

Reis din Istanbul. În luna februarie, studenţii 

au susţinut şapte examene în limba engleză 

pe durata a două săptămâni. Cum a fost 

sesiunea de la Universitatea Maritimă Piri 

Reis, dar şi diferenţele faţă de examenele de 

la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” ne-a 

spus studentul Alexandru Băcioiu: „Sesiunea 

în limba engleză nu este uşoară, dar totuşi 

experienţa prin mobilitatea Erasmus mi-a 

dezvoltat abilităţile de comunicare în limba 

engleză. Experienţa din Istanbul va fi unică 

pentru mine şi îmi va dezvolta abilităţile de 

navigator. Sistemul este diferit, deoarece se 

aplică sistemul american de notare cu litere, 

dar experienţa mă va ajuta pe viitor. Mă pot 

lăuda cu faptul că la navigaţie electronică 

am obţinut nota 10. Şi colegii mei s-au 

descurcat foarte bine obţinând note de 9 şi 

10 şi sperăm că ne vom întoarce cu o medie 

de peste 9, cum de altfel am avut şi anul 

trecut în academie”. 

La jumătatea lunii februarie, studenţii 

au revenit în ţară cu rezultate foarte bune. 

Sesiunea s-a încheiat, dar Programul de 

mobilităţi Erasmus continuă la Academia 

Navală „Mircea acel Bătrân”. În semestrul 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
Beneficiar şi furnizor de educaţie şi formare 
maritimă în spaţiul european de învăţământ superior

al II-lea alţi doi studenţi de la Universitatea 

Maritimă Piri Reis vor urma cursurile la 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 

urmând ca în anul universitar viitor numărul 

studenţilor invitaţi să crească. 

Cât de importante sunt aceste mobilităţi 

de studenţi şi de profesori? Comandorul conf. 

univ. dr. ing. Octavian Tarabuţă, prorector 

pentru programe şi relaţii internaţionale la 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: „Prin 

programul Erasmus este facilitată foarte mult 

interoperabilitatea în domeniul educaţiei şi 

instruirii, în domeniul educaţiei şi formării, 

fapt care permite, de la începutul carierei 

viitorilor ofiţeri de marină, fie militară sau 

civilă, să devină mai compatibili pe piaţa 

europeană a muncii sau pentru beneficiarii 

europeni din sistemele naţionale de apărare. 

Importanţa mobilităţilor de cadre didactice 

şi de profesori este una fundamentală. În 

primul rând asigurarea calităţii procesului de 

educaţie şi formare şi de cercetare ştiinţifică 

nu se poate face fără internaţionalizarea 

unei universităţi din U.E. Compatibilitatea 

programelor noastre de studii, nu are cum 

să crească decât prin contacte cu actorii 

europeni de pe scena educaţiei şi formării. 

Beneficiile Programului Erasmus se observă 

şi în rândurile studenţilor consideraţi ca 

parteneri de educaţie ai cadrelor didactice din 

academia navală. Am constatat o emulaţie în 

ultimii trei, patru ani în rândul studenţilor, în 

ceea ce priveşte participarea lor la schimburile 

educaţionale, atât de studiu, pe timpul unui 

semestru la o universitate parteneră, sau de 

practică la bordul navelor, deoarece ei au 

observat la antecesorii lor rezultatele bune 

atât pe plan profesional, cât şi pe planulul 

dezvoltării personale care au fost obţinute 

pe timpul acestor plasamente. Contactul cu 

o altă cultură te face mai curios, te face mai 

motivat în a acumula cunoştinţele teoretice şi 

deprinderile practice necesare meseriei, dar 

în acelaşi timp îţi creşte încrederea proprie, îţi 

demonstrează că tu ca student al academiei 

navale nu eşti cu absolut nimic mai prejos 

colegului tău de la Academia Navală a 

Bulgariei sau de la Colegiul universitar din 

Alesund, Norvegia, astfel încât, motivaţia 

studentului se formează şi încrederea creşte 

pentru a aplica competenţele necesare unei 

atât de frumoase meserii cum este cea în 

domeniul maritim”. 

Olivia BUCIOACĂ Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

a organizat între 24 şi 26 februarie a IV-a 

ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a 

Studenţilor Masteranzi, MASTER-NAV. La 

activitate au participat studenţi masteranzi 

din Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi 

universităţile de profil constănţene, amintim 

aici Universităţile „Ovidius” şi „Andrei Şaguna” 

şi Universitatea Maritimă Constanţa. Au 

fost abordate teme din cele două secţiuni 

ale sesiunii: Inginerie navală şi navigaţie - 

Ştiinţe nautice şi Sisteme electromecanice, 

respectiv Inginerie şi management, iar 

numărul lucrărilor a întrecut aşteptările. 

„Numărul mare de lucrări pentru această 

sesiune, respectiv 46, demonstrează 

implicarea studenţilor masteranzi în această 

activitate, în cercetarea ştiinţifică din 

academia navală, precum şi în finalizarea 

lucrărilor de dizertaţie. Această sesiune 

este regăsită în participarea studenţilor 

masteranzi în granturile de cercetare 

ale academiei navale şi, de asemenea, 

în disemniarea rezultatelor lucrărilor de 

dizertaţie pe care le au de prezentat în viitorul 

foarte apropiat”, ne-a declarat comandorul 

conf. univ. dr. Virgil Ene-Voiculescu, locţiitor 

al comandantului pentru cercetare ştiinţifică 

la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

oferit studenţilor masteranzi posibilitatea 

de a-şi expune realizările în domeniul lor 

de interes ştiinţific şi de a cunoaşte direcţii 

noi de cercetare. Studentul masterand la 

academia navală, Adrian Cuseac, ne-a 

mărturisit emoţiile debutului. Pentru această 

sesiune a pregătit un proiect bilingv român-

englez cu tema „Antrenarea ofiţerului 

instructor pentru cadeţi”, care face parte 

din lucrarea de dizertaţie pe care o va 

susţine la sfârşitul studiilor de masterat. 

Despre sesiune, consideră că „este foarte 

importantă, deoarece putem transmite 

colegilor noştri informaţii pe care le-am 

dobândit în timpul acestor ani de studiu. Ei 

pot împărtăşi experienţele noastre pe care 

le-am acumulat şi la bordul navelor şi pe 

care le putem expune în faţa lor în cadrul 

aceastei sesiuni”.

La încheierea lucrărilor, comisiile de 

evaluare au alcătuit un clasament şi au fost 

acordate diplome pentru primele trei locuri, 

dar şi diplome de participare. (O.B.)

MASTER-NAV 2013MASTER-NAV 2013
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Olivia BUCIOACĂ
Cu toţii ne aducem aminte de emoţiile sesiunii de examene. 

Pentru studenţii militari ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 

pentru că ei fac subiectul articolului de faţă, se pare că experienţa 

şi-a spus cuvântul, iar emoţiile aproape că au dispărut. 

130 de studenţi ai Facultăţii de Inginerie Marină din cei patru ani, 

ne referim aici la Marina Militară, au susţinut, în perioada 27 ianuarie-

14 februarie, examene scrise, orale, dar şi probe practice, la cele două 

programe de studii: navigaţie, hidro grafie şi echipamente navale, res-

pectiv electromecanică navală. Au fost trei săptămâni încărcate în 

care au trebuit să demonstreze cât de bine şi-au însuşit informaţiile 

dobândite pe parcursul primului semestru. Am fost alături de ei într-

una din zile şi am încercat să luăm pulsul din sălile de examen. 

I-am surprins pe studenţii anului III, specializarea electromecanică 

navală, disciplina motoare cu ardere internă, în timpul examenului, 

concentraţi şi preocupaţi să rezolve subiectele. 

„Subiectele ne trec prin toată materia”, „Sper la un rezultat cât mai 

bun”, „Cred că este cel mai dificil examen pentru anul III”.„Până la 

momentul de faţă nu a picat niciun coleg niciun examen” au fost doar 

câteva din impresiile studenţilor din timpul sesiunii de examene. 

„Este una din materiile care pune bazele noastre ca 

electromecanici”, consideră studentul Marius George Ungureanu. 

Examenul nu este unul foarte dificil, atât timp cât studiul presupune 

muncă şi efort susţinut: „Subiectele ne trec prin toată materia. Sunt de 

o dificultate medie şi se referă strict la tema de casă, la laboratoarele 

şi cursurile pe care le-am studiat împreună cu domnul profesor. 

Sper la un rezultat cât mai bun, care să reflecte cât m-am pregătit.” 

Studiul şi înţelegerea mecanismelor motorului cu ardere internă atrag 

după sine şi obţinerea notei 10 pentru studentul Ionuţ Patrick Otti: 

„Subiectele sunt destul de dificile, trec prin toată materia, dar ar trebui 

să ştim cu toţii. Pregătirea pentru acest examen presupune învăţarea 

motorului, citit mult, înţeles, scheme, diagrame. Sper la un rezultat 

cât mai bun, tind spre 10”. 

Conf. univ. dr. ing. Corneliu Moroianu, profesor la disciplina 

motoare cu ardere internă, ne-a confirmat efortul pe care l-au depus 

studenţii de-a lungul semestrului: „Examenul este un corolar al muncii 

pe care studenţii de la secţia militară la disciplina motoare cu ardere 

internă l-au susţinut în decursul primului semestru. El vine să verifice 

cantitativ şi calitativ cunoştinţele pe care le-au asimilat în decursul 

celor trei luni şi jumătate”.

Examenul a cuprins şi o probă practică, în care studentul a trebuit 

să demonstreze că şi-a însuşit cunoştinţele despre procesele care 

se desfăşoară în interiorul motorului cu ardere internă, precum şi 

instalaţiile care îl deservesc: „Etapa pe care o parcurgem este cea prin 

care trebuie să-mi dovediţi că ceea ce aţi făcut la laborator v-a rămas 

bine întipărit în minte şi vom verifica posibilitatea de a lansa un motor 

cu o instalaţie de lansare cu aer comprimat”. 

În acelaşi timp, studenţii din anul al III-lea, de la specializarea 

navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, susţineau examenul la 

O zi din sesiunea de exameneO zi din sesiunea de examene
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Examen la „motoare cu ardere internă”

cinematică navală. Studentul Marius Ştefan Iscru: „Este un examen 

destul de dificil, dar datorită pregătirii pe parcursul primului semestru 

cred că o să promovăm cu toţii. Este unul, dacă nu cel mai important 

examen din viitoarea noastră carieră. Suntem la cel de-al patrulea 

examen, mai avem unul singur la o materie pe care o considerăm 

destul de accesibilă şi dacă vom trece acest examen, ne putem 

considera integralişti. Faţă de anul trecut a fost o sesiune mai uşoară 

atât datorită pregătirii noastre, cât şi prin prisma materiilor. Pot să mă 

mândresc cu faptul că până la momentul de faţă nu a picat nici un 

coleg nici un examen, cea mai mică medie fiind 7”. Cu compasul pe 

hârtie, studenta Oana Blănariu trasa traiectoria exactă a navei din 

problemă. Rămăsese puţin în urmă şi încerca să recupereze timpul 

pierdut: „M-am pregătit destul de mult pentru acest examen. Am lucrat 

multe probleme. Este cel mai dificil examen pentru anul III. Această 

materie o să ne reprezinte în viitor, deci este foarte interesantă”. 

Examenul este doar scris, însă „pe timpul seminariilor”, ne-a precizat 

comandorul dr. Ion Custură, profesor la disciplina cinematică navală, 

„am avut discuţii şi exerciţii aplicative. Acum, practic, nu au altceva de 

făcut decât să pună pe hârtie ce au învăţat”.

Şi dacă studenţii nu s-au grăbit să facă pronosticuri cu privire 

la rezultatul final de la examen, am aflat cum s-au descurcat, de 

la comandorul dr. Ion Custură: „Eu cred că o să se descurce bine. 

Cinematica navală este pâinea de mâncat pentru ofiţerul de marină 

până când ajunge comandant de divizion şi mai sus. Este un examen 

pentru care i-am pregătit de la început, ca fiind foarte important în 

cariera lor, şi, chiar dacă au obţinut note bune pe parcursul anului, 

sper să nu am surprize”.

15 zile, cinci examene şi o săptămână de permisie. Aceasta a 

fost statistica sesiunii de iarnă de examene. Sesiunea s-a încheiat pe 

14 februarie, iar sălile de curs au rămas goale. Studenţii au plecat în 

permisia acordată de comandantul instituţiei de învăţământ, în funcţie 

de rezultatele obţinute. Cei mai merituoşi dintre ei s-au întors la cursuri 

după o săptămână.



M a r i n a
şi comunitatea

Statul Major al Forţelor Navale a 
organizat vineri, 28 februarie, festivitatea 
decernării premiilor celei de-a patra ediţii 
a concursului „Omul Anului în Forţele 
Navale”. Acest concurs are ca obiectiv 
recompensarea valorii profesionale şi 
manageriale a personalului militar şi civil 
care a contribuit, în decursul unui an, la 
crearea unei imagini pozitive a instituţiei 
militare şi la creşterea vizibilităţii 
structurilor din compunerea Statului 
Major al Forţelor Navale în societate, 
la nivel naţional, la nivelul Alianţei 
sau în plan internaţional. Distincţia 
militară, cu denumirea onorifică „Omul 
Anului”, se acordă în urma desfăşurării 
concursurilor organizate la toate 
nivelurile ierarhice din Forţele Navale. 
Peste 60 de concurenţi s-au înscris în 
competiţie în acest an.

Competiţia este structurată pe nouă 
secţiuni astfel: „Imaginea şi Vizibilitatea 
armatei române şi a forţelor Navale”; 
„Instrucţie şi Luptă”; „Logistică şi 
Infrastructură”; „Învăţământ, Ştiinţă 
şi Artă Militară Navală”; „Sănătate 
şi Sport”; „Presă, Film şi Literatură”; 

Sâmbătă, 25 ianuarie, Şcoala Militară de Maiştri Militari 

a Forţelor Navale a fost gazda unei activităţi organizată de 

Liga Maiştrilor Militari. Scopul acestui eveniment  l-a constituit  

acordarea  a două burse pentru doi elevi ai instituţiei, elevul 

Constantinescu Florin-Cosmin şi elevul sergent Diaconu 

Dragoş. Cei doi elevi nominalizaţi să primeasca bursele au 

fost selecţionaţi în urma rezultatelor obţinute coroborate cu 

situaţia materială a elevilor. Bursele au constat în sume de 

bani, care au fost  înmânate de comandantul Şcolii Militare 

de Maiştri Militari, comandorul Marian Bardan. Cu siguranţă, 

sumele de bani primite constituie un ajutor binevenit pentru 

cei doi elevi. Apreciem această iniţiativă ca fiind una benefică 

pentru stimularea concurenţei în rândul elevilor. (C.O.)

Omul Anului 2013 Omul Anului 2013 
în Forţele Navaleîn Forţele Navale

„Istorie, Cultură şi Tradiţii Militare şi 
Marinăreşti”; „Soldatul Universal”, 
„Marinărie şi Matelotaj”. 

Câştigătorii locului I, mai puţin de la 
secţiunea „Marinărie  şi Matelotaj”, vor 
participa la concursul „Omul Anului în 
Armata României”.

La secţiunea „Imaginea şi Vizibilitatea 
Armatei şi a Forţelor Navale”: locul I – 
căpitan-comandor Milu Zaharia; locul 
al II-lea – maior Radu-Laurenţiu 
Prisecaru şi locul al III-lea - maior 
Daniel-Călin Oaie.

La secţiunea „Instrucţie şi Luptă”: 
locul I – comandor Marian Marin; locul 
al II-lea – căpitan-comador Adrian Siea; 
locul al III-lea – comandor Valentin 
Iacoblev.

La secţiunea „Logistică şi Infras-
tructură”: locul I – căpitan-comandor Metin 
Omer; locul al II-lea – maior Victor-Florian 
Bicescu; locul al III-lea – locotenent-
colonel Sebastian Dumitra che.

La secţiunea „Învăţământ, Ştiinţă şi 
Artă Militară Navală”: locul I - comandor 
conf. univ. dr. ing. Vasile Dobref; locul 
al II-lea – comandor dr. Adrian Filip; 

locul al III-lea – comandor Marian 
Smarandache.

La secţiunea „Sănătate şi Sport”: 
locul I – locotenent-colonel Paul-Gabi 
Sandu; locul al II-lea – căpitan-coman-
dor Liviu Mercore; locul al III-lea – 
locotenent Iulian Anghel.

La secţiunea „Presă, Film şi 
Literatură”: locul I – locotenent-colonel 
Corneliu-Ştefan Pavel; locul al II-lea – 
Pcc. Bogdan Dinu; locul al III-lea – 
Pcc. Nicoleta Cocoş.

La secţiunea „Istorie, Cultură şi 
Tra diţii Militare şi Marinăreşti”: locul I – 
locotenent-colonel dr. Cornel Ignat; 
locul al II-lea – comandor Vasile Chirilă; 
locul al III-lea – căpitan-comandor dr 
Marian Tănase.

La secţiunea „Soldatul Universal”: 
locul I – locotenent-comandor Mihai 
Ghibu; locul al II-lea – caporal cls. a III-a 
Luciana Stuparu; locul al III-lea – căpitan 
Claudiu-Ion Vişan.

La secţiunea „Marinărie şi Matelotaj”: 
locul I – Mm II Ion Costel locul 
al II-lea - Mm II Ionuţ Comună; locul 
al III-lea – caporal cls. a III-a Costel 
Mîndroiu. (M.E.)
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21 februarie a fost zi de sărbătoare 

pentru Direcţia Hidrografică Maritimă 

(DHM) la împlinirea a 88 de ani de 

existenţă. Cu acest prilej, a fost 

organizat, la sediul instituţiei, un 

workshop cu tema Hidrografia şi 

ştiinţele mării, la care au participat 

specialişti din domeniul cercetării 

marine din unităţi militare şi instituţii 

civile din ţară.

Subiectele workshop-ului s-au 

adresat unei sfere extinse de acti-

vităţi maritime şi portuare, precum 

producerea şi comercializarea echi-

pamentelor hidrografice, exploa-

tările maritime şi portuare, ridicările 

hidrografice şi cartografia marină, 

mediul ştiinţific universitar şi pro-

iectele de cercetare ştiinţifică. Lucră-

rile prezentate, fie că au fost legate 

de hidrografie, în general, sau 

de o metodologie sau tehnologie 

inovatoare specifică, au avut ca scop 

maximizarea importanţei personalului 

hidrograf, îmbunătăţirea eficienţei 

şi calităţii vieţii pe mare, precum şi a 

siguranţei navigaţiei. 

DHM îşi propune să continue 

tradiţiile şi misiunile instituţiei. Despre 

realizări şi priorităţi, comandorul 

Vasile Necula, comandantul DHM: 

„În anul 2014 vom continua cu asi-

gu rarea hidrografică, cartografică şi 

topogeodezică, atât pentru Forţele 

Navale, cât şi pentru navele civile. Vom 

asigura semnalizarea maritimă pentru 

siguranţa navigaţiei pentru navele 

militare şi civile. Vom perfecţiona şi 

moderniza în continuare farurile pe 

La data de 1 februarie, Divizionul 88 Vedete Fluviale, a 

împlinit 55 de ani  de la înfiinţare. Evenimentul a fost marcat  

printr-un ceremonial militar şi religios care a avut loc în 

portul militar Brăila. La activitate au participat reprezentanţi 

ai autorităţilor locale, comandanţi de unităţi, reprezentanţi ai 

Hidrografia şi ştiinţele măriiHidrografia şi ştiinţele mării

care le avem în subordine, şi le vom 

menţine la un standard internaţional. 

De asemenea, în urma măsurătorilor 

care au fost executate în anul 2013 pe 

linie de hidrografie-topografie, DHM 

va întocmi documentele specifice de 

navigaţie, hărţi marine actualizate, 

(«Cartea farurilor», «Cartea pilot»), 

sisteme de semnalizare maritimă 

la Marea Neagră. Vom continua cu 

compensarea aparaturii de navigaţie 

a navelor din Forţele Navale şi, la 

cerere, la nave comerciale. Tot în 

acest an intenţionăm să continuăm 

procesul de modernizare al navei 

maritime hidrografice «Cpt. cdor. 

Al. Cătuneanu», navă care, credem 

noi, se va ridica la standardele 

internaţionale”. DHM se poate mândri 

şi cu rea lizarea şi validarea de către 

IC-ENC (Centrul Internaţional pentru 

Hărţi Electronice de Navigaţie) a 

primei Hărţi Electronice de Navigaţie 

(ENC) din România, reprezentând 

zona costieră de la Capul Tuzla la 

capul Midia. Aceasta este prima hartă 

electronică de navigaţie românească 

validată şi acceptată pentru vânzare pe 

plan internaţional, după ce la data de 

24 aprilie 2012, România a devenit cel 

de-al 27-lea stat membru al IC-ENC.

„Harta este foarte utilă, atât pentru 

navele din Forţele Navale, cât şi pentru 

navele civile, este utilizată şi a început 

să fie publicată pe piaţa internaţională 

de către serviciul hidrografic englez”, 

ne-a declarat comandorul Vasile 

Necula. (O.B.) 
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55 de ani pentru vedetele fluviale
structurilor de conducere din Forţele Navale, cadre militare în 

rezervă şi retragere, membri ai familiilor personalului unităţii. 

Comandorul Aurelian Popoiu, comandantul Divizionului 88 

Vedete Fluviale: „Ne mândrim cu o experienţă îndelungată 

în pregătirea de luptă pe fluviu, transmisă din generaţie în 

generaţie, nave fiabile, versatile, puţin cheltuitoare şi în măsură 

să îndeplinească în condiţii optime toate misiunile. Beneficiem 

de personal bine pregătit, motivat, cu dragoste faţă de vedetele 

fluviale. Vedetele fluviale constituie o adevărată rampă de 

lansare în cariera oricărui ofiţer de marină”. Divizionul 88 Vedete 

Dragoare a fost înfiinţat la Giurgiu pe 1 februarie 1959, având 

iniţial în compunere şase nave dragoare pe corp de lemn şi un 

tanc fluvial. Între anii 1977 – 1978, vedetele dragoare pe corp de 

lemn au fost înlocuite cu o nouă generaţie de nave, din aluminiu. 

În cadrul amplului proces de restructurare a Forţelor Navale, în 

anul 2002 au fost  desfiinţate  divizioanele de vedete dragoare 

fluviale şi a fost înfiinţat Divizionul de Vedete Fluviale cu sediul 

în Portul militar Brăila având în compunere 12 nave, lebedele 

Dunării, cum mai sunt numite. În prezent, Divizionul 88 Vedete 

Fluviale, subordonat Comandamentului Flotei prin Serviciul 

Fluvial, este dislocat în garnizoanele Brăila şi Tulcea. (M.E.)



Olivia BUCIOACĂ
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„Este momentul plin de bucurie şi de daruri, căci astăzi se 
sfinţeşte firea noastră, împreună cu firea apelor şi cu întreaga 
fire înconjurătoare. Este împlinirea sufletelor noastre pentru 
că toţi ne umplem de lumină, de bucurie şi sfinţenie. Astăzi 
pământul şi marea şi-au împărţit bucuria lumii şi lumea s-a 
umplut de veselie”.  

Ca în fiecare an, pe 6 ianuarie, la Constanţa, Forţele Navale 
au participat, alături de Biserica Ortodoxă Română, la sărbătorirea 
Botezului Domnului, Boboteaza. După oficierea slujbei de la 
Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, militarii au însoţit 
procesiunea spre mare, pe faleza din dreptul Cazinoului, pentru 
încheierea Sfintei Liturghii, sfinţirea Aghiasmei Mari. Tradiţionalul 
ceremonial de aruncare în apa mării a celor trei cruci de lemn, 
a fost asigurat, şi de această dată, de un echipaj de scafandri şi 
două ambarcaţiuni tip Bombard. Caporalul Alexandru Oprea, de 

24 ianuarie rămâne o zi importantă 

pentru fiecare român. Este data la 

care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 

Române, în anul 1859, la scurt timp 

Sărbătorirea Botezului Domnului Sărbătorirea Botezului Domnului 
la malul măriila malul mării

la Grupul Naval de Forţe pentru Operaţii Speciale, GNFOS, din 
cadrul Divizionului Nave Scafandri, a fost primul care a prins crucea 
de lemn. Dincolo de bucuria sufletului, pentru el acest ritual din 
care a ieşit învingător înseamnă, mai presus de toate, credinţă. La 
ceremonie, Forţele Navale au fost reprezentate de comandorul dr. 
Ion Custură, locţiitorul comandantului Flotei, comandanţi de unităţi 
şi ofiţeri, scafandrii de la Divizionul Nave Scafandri şi Muzica 
Militară a Forţelor Navale. An de an, sărbătoarea Bobotezei adună 
mii de constănţeni, anul acesta numărul lor fiind estimat de către 
Jandarmerie la peste 10.000 de oameni.

Înaltpreasfiinţitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului: 
„Nădăjduim ca de fiecare dată când aruncăm crucile în mare, 
marea care reprezintă viaţa noastră, să ne aducă o viaţă mai 
tihnită. Dacă ar fi cum a fost marea astăzi, cu valuri mici, bun ar 
fi anul acesta”. (O.B.)

după numirea lui Alexandru Ioan Cuza 

ca domn al Moldovei şi Ţării Româneşti. 

Cunoscută ca Mica Unire, a reprezentat 

unificarea vechilor principate, Moldova 

„Mica Unire” la malul mării
şi Ţara Românească, într-un Principat 
unit. Unirea Principatelor Române a fost 
sărbătorită de militarii din structurile 
Forţelor Navale în toate garnizoanele 
de Marină, prin simpozioane, concursuri 
tematice, ceremonialuri militare religi-
oase şi discursuri. La Constanţa, Ziua 
Unirii s-a sărbătorit pe faleza din faţa 
Comandamentului Flotei. La eveniment 
au participat, alături de constănţeni, 
prefectul judeţului Constanţa, coman-
dantul Flotei, comandorul dr. Tiberiu-Liviu 
Chodan, reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Bisericii 
Ortodoxe Române, autorităţilor publice 
locale, comandanţi de mari unităţi şi 
unităţi, cadre militare active, în rezervă 
şi retragere, veterani de război. În 
deschidere, profesorul univ. dr. Valentin 
Ciorbea a rememorat evenimentele care 
au condus la înfăptuirea Unirii, semnificaţia 
şi însemnătatea actului istoric de la 1859. 
Ceremonialul s-a încheiat în acordurile 

Muzicii Militare a Forţelor Navale. (C.O.)
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Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Dacă ar fi să-l definesc într-o propoziţie 

pe domnul contraamiral de flotilă în 

retragere Mircea Caragea, veteran de 

război, aş spune iubeşte viaţa la nebunie, 

cu bunele şi relele ei! Motto-ul ales de 

domnia sa este Vive l’amour, vive la mer!

S-a născut în miez de iarnă, 18 ianuarie, 

în anul 1919, în comuna Şelaru, judeţul 

Dâmboviţa. Mama, Chiriachiţa Caragea, 

s-a ocupat îndeaproape de educaţia lui 

şi a celor două surori mai mari. După 

absolvirea celor patru clase primare în 

satul natal, a luat drumul Craiovii, pentru 

a urma cursurile celui mai dur liceu militar 

din România de atunci. Firea lui veselă, 

optimistă l-a făcut să treacă mai uşor 

peste greutăţi. Când a trebuit să aleagă  

arma, a optat  pentru  marină şi a venit 

la Şcoala Navală „Mircea” din Constanţa. 

Marea cu întinderile sale neţărmurite îi 

dădea senzaţia de libertate, de necuprins, 

după  cei opt ani de cazarmă craioveană. 

Marea o iubeşte şi o poartă în suflet de 

peste trei sferturi de veac, precum poartă 

şi icoana Sfintei Maria, ocrotitoarea 

marinarilor. Şcoala Navală era situată 

la capătul drumului de fier, dar oferea  

perspectiva orizontului marin.

La finele primului an de studii 

(1939), a trăit bucuria împreună cu 

ceilalţi  camarazi, de a efectua un marş 

de instrucţie, primul al nou intratei în 

serviciu nava-şcoală Mircea. Cele două 

luni de voiaj în jurul Mediteranei l-au călit, 

LA MULŢI ANI, LA MULŢI ANI, 
DOMNULE AMIRAL CARAGEA!DOMNULE AMIRAL CARAGEA!

l-au legat şi mai mult de marinărie, de 

camarazi. De la rândunică mările pe care 

le-a străbătut s-au văzut mai întinse, mai 

albastre. Pe puntea lui Mircea şi-a scris 

jurnalul de bord, dar şi poezii. Clipocitul 

apei, aerul sărat, tangajul ori ruliul uşor, 

ce-l adormeau în fiecare seară în hamacul 

său le mai păstrează şi acum în amintire, 

el cel rămas ultimul supravieţuitor! 

La 10 mai 1940 a fost  avansat la 

gradul de aspirant şi repartizat ofiţer cu 

artileria la bordul canonierei Lt.comandor 

Eugeniu Stihi. În iunie 1941, ofiţerul a fost  

mutat la  bateria de coastă „Vulturul”, unde 

a luat parte la numeroase misiuni legate 

de apărarea navală şi aeriană a portului şi 

oraşului  Constanţa. După un an, aspirantul 

Mircea Caragea  a fost ambarcat la bordul 

distrugătorului Mărăşti, cu care a luat parte 

la 11 misiuni de transport  şi convoiere  

în Marea Neagră. În toamna anului 1943 

a mers la Şcoala de Aplicaţie, dar pentru 

scurt timp. Războiul purtat de navele 

româneşti  în  Marea Neagră  cereau 

marinari, iar de experienţa lui  ca artilerist 

era nevoie la bordul distrugătorului Regina 

Maria, unde a fost numit director de tir. Aici 

a legat prietenii ce aveau să ţină o viaţă 

cu Romeo Hagiac şi Petrică Ionescu. Şi 

tot pe Maria a învăţat de la dr.Podoleanu 

să se roage şi să creadă în rugăciune. Dar 

a venit sinistra zi de 5 septembrie 1944, 

când împreună cu întregul echipaj a fost 

obligat să părăsească nava. Au urmat 

trei ani în care a lucrat în unităţile Marinei 

Militare de la Dunăre,  ori de la Mare. La 

1 septembrie 1947 a fost trecut în rezervă în 

mod abuziv. Visul de marinar  se spulbera 

când nu împlinise 30 de ani. A urmat o 

perioadă dificilă, lucrând pe şantiere de 

construcţii ca muncitor ipsosar. Talentul la 

desen l-a ajutat să fie încadrat ca grafician 

la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, de unde 

s-a pensionat în anul 1982. Între timp, 

şi-a întemeiat un cămin, iar soţia Aurelia 

i-a dăruit trei copii – pe Maria, Felicia şi 

Anton. Acum este bunicul a trei nepoţi şi 

străbunic.

La împlinirea superbei vârste de 95 de 

ani, i-au fost alături copiii, familia Marina şi 

Şerban Samoilă, nepoţi, membrii Careului 

Marinarilor „Căpitan - comandor Alexandru 

Dumbravă”. În ziua de 20 ianuarie, prin 

grija conducerii Statului Major al Forţelor 

Navale, a Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, Bazei Logistice Navale „Pontica”, 

a Flotei şi a Clubului Amiralilor a fost 

sărbătorit şi la Constanţa. Impresionantul 

ceremonial militar a fost deschis de către 

cadeţii Academiei Navale, iar finalul a fost 

tot unul sută la sută marinăresc, susţinut de 

Muzica Reprezentativă a Forţelor Navale.

Revederea s-a propus a fi la 

centenar!
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Aspect de la aniversarea a 95 de ani.



Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei

Siajul 
istoriei
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Unicul fiu al Elenei şi al povestitorului 

Ion Creangă s-a născut la 19 decembrie 

1860, la Iaşi. După absolvirea Şcolii 

primare de la Biserica „Trei Ierarhi” din 

Iaşi, unde tatăl său fusese numit 

institutor cu doi ani înainte, a 

urmat cursurile Şcolii Fiilor 

de Militari, fără ca gestul 

său - scrie George 

Călinescu - să aibă 

vreo legătură cu „vreo 

vocaţie ostăşească”. 

„Militar am fost 

pentru că aşa a 

voit tata” - avea 

să conchidă fiul lui 

Creangă. Educaţia 

„spartană” la care îl 

supusese tatăl, pentru 

că mama îi părăsise pe 

amândoi şi atracţia pentru 

uniforma cu nasturi auriţi l-au 

făcut pe tânărul Constantin să fie 

mândru de noul său statut. 

Deşi nu împlinise vârsta majoratului, 

după absolvirea Şcolii Fiilor de Militari 

din Iaşi, unde s-a clasificat al 14-lea din 

29 de elevi, Constantin Creangă a plecat 

voluntar pe frontul româno-ruso-turc, 

stârnind îngrijorarea părintelui său care 

a apelat la junimistul Petre Carp ca să 

intervină pe lângă premierul I.C. Brătianu 

pentru a-l trimite acasă pe rebel.

S-a înscris la Şcoala Militară de Ofiţeri 

de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti, 

clasându-se la finele anului I pe locul 

al 17-lea din 63 de elevi. Încheind cu 

succes examenul de absolvire, clasificat 

al 29-lea din 58 de absolvenţi, în baza 

Înaltului Decret nr. 9078 din 7 iulie 1879 

a fost înaintat la gradul de sublocotenent, 

fiind repartizat în Corpul Flotilei.

Aspirantul Creangă
În 1879, Flotila se afla într-o fază 

incipientă, având un personal restrâns, 

respectiv doi locotenenţi-colonei, 5 căpi-

tani, 6 locotenenţi, 12 sublocotenenţi şi 

600 de sergenţi, caporali şi soldaţi.

Coleg cu sublocotenenţii Sebastian 

Eustaţiu şi Nicolae Barbieri şi 

locotenentul Emanoil Koslinski, viitori 

amirali, Constantin Creangă şi-a început  

cariera cu optimism. În aprecierea 

din noiembrie 1879, locotenent-

colonelul Nicolae Dumitrescu Maican, 

comandantul Corpului Flotilei şi ctitorul 

Marinei Militare moderne sublinia: „Ofiţer 

inteligent, tânăr încă şi venit de curând 

în Flotilă, însă are dorinţa de a se instrui. 

FIUL LUI ION CREANGĂ - MARINAR!FIUL LUI ION CREANGĂ - MARINAR!
Poate deveni foarte bun ofiţer fiind bine 

înzestrat pentru Flotilă. Purtare bună, 

ţinută corectă”.

Acomodarea cu viaţa de cazarmă 

din Galaţi s-a dovedit a fi nu tocmai 

pe placul lui Creangă, evident din 

cauza comportamentului său libertin şi 

nonconformist. După doar trei luni de 

serviciu la bordul canonierei Fulgerul 

a fost pedepsit de comandantul 

navei cu opt zile de arest 

pentru „neglijenţă repetată”. 

După încă două luni i s-au 

administrat alte şase 

zile de arest, de către 

comandantul Corpului 

Flotilei, pentru că ar fi 

„maltratat un soldat”.
Anul următor acesta 

a acumulat zece zile 
de arest cauzate de 
„ieşire din spital fără 

voie” (comandantul gar-
ni zoanei), „neglijenţă la 

serviciu” (comandantul 
Corpului), „neexecutare de 

ordin” sau „lipsă de la inspecţia 
generală” (colonelul Barozi). 
Destinul său a părut să se schimbe 

sub auspiciile unei misiuni externe 
deosebite. Astfel, prin Înalta Decizie 
Domnească nr. 6466 din 26 mai 1880 
s-a aprobat  deplasarea unei comisii 
de specialitate, condusă de locotenent-
colonelul Nicolae Dumitrescu-Maican 
pentru a recepţiona noua canonieră 
comandată de guvernul român la 
Stabilimento Tehnico Triestino din 
Triest (Austro-Ungaria). Fără îndoială, 
reputaţia şi cunoştinţele de limbă 
germană dobândite în adolescenţă de la 
M-me Braun au contat în cooptarea fiului 
ilustrului povestitor în această echipă, 
alături de căpitanul Mihail Drăghicescu, 
locotenentul Ilie Irimescu, sublocotenenţii 
Alexandru Calotescu şi Nicolae Barbieri, 
3 salariaţi civili şi 16 grade inferioare.

Străbătând cu succes Marea 
Mediterană în drum spre ţară, canoniera 
- prima navă maritimă de luptă a 
României -, a primit numele Griviţa, în 
amintirea faptelor de arme din Războiul 
de Independenţă. Nava avea un 
deplasament  de 110 tone, o lungime 
de 23,8 metri, lăţimea de 5,4 metri, 
pescajul de 1,80 metri şi o viteză de 
9 Nd, propulsia fiind mixtă, o maşină cu 
doi cilindri şi un sistem de vele. Canoniera 
era înarmată iniţial cu două tunuri Krupp 
calibru 90 mm, instalate în axul navei, la 
prova şi la pupa, pe afete tip sanie.

Canoniera Griviţa şi-a început 
activitatea pe 25 august 1880, când 
a întreprins primul marş în apele Mării 

Negre, cu escale la Insula Şerpilor, 

Sulina şi Tulcea, avându-l la bord pe 

primul ministru I.C. Brătianu.

Exuberanţa tinerereţii şi spiritul de 

aventură i-au aprins dorinţa tânărului 

aspirant de a urma cursurile Academiei 

Navale din Brest. Visul său nu s-a putut 

îndeplini întrucât în notarea de serviciu 

pe anul 1880 locotenent-colonelul 

Maican constata: „Caracter uşurel, puţin 

serios, n-are conştiinţa datoriei, nu este 

pătruns de datorile ce incumbă unui 

ofiţer, prea familiar cu soldaţii, n-are 

ţinuta curată, face datorii pe care nu le 

poate plăti, trebuie totdeauna ţinut de-

aproape, n-are viciuri”. Mai mult, soarta îi 

adusese şi o altă decepţie: tatăl s-a opus 

căsătoriei cu domnişoara Natalia, fiica 

madamei Cristodulo Alexandri, în pofida 

ameninţării fiului că se va sinucide în caz 

de refuz. 

Combatant în două campanii
După 1 an şi 5 luni petrecuţi în Marină, 

conform Înaltului Decret nr. 2694 din 

24 noiembrie 1880, pe 1 decembrie 1880, 

sublocotenentul Constantin Creangă 

a fost trecut în arma infanterie iar pe 

1 octombrie 1881, în arma geniu. 

După concedii medicale repetate, la 

16 ianuarie 1892 a demisionat din armată, 

spre nedumerirea şefilor şi camarazilor 

săi, spre a se dedica afacerilor. Cu 

gradul de căpitan în rezervă a participat 

la cel de-Al Doilea Război Balcanic, fiind 

decorat cu Medalia „Avântul Ţării” şi 

înaintat la gradul de maior în rezervă, la 

10 mai 1914.

În Războiul de Întregire a Neamului 

a comandat un batalion din Regimentul 

83 Infanterie, la 15 octombrie 1917 fiind 

numit comandantul Regimentului 8 

Vânători, partea sedentară. 

Marcat de ororile războiului şi de 

o suferinţă cronică de rinichi, maiorul 

Constantin Creangă s-a stins din viaţă la 

1 aprilie 1918, la Spitalul „Sf. Spiridon” 

din Iaşi. A fost înmormântat la cimitirul 

„Eternitatea” din Iaşi, în vecinătatea 

tatălui său. Gradul de locotenent-colonel 

şi Ordinul „Coroana României” clasa 

a V-a  i-au fost acordate post-mortem.

Canoniera Griviţa.
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Plastic cu utilitate
Apărute în anii 1920 în Statele Unite ale Americii ca mijloc 

de plată pentru alimentarea cu combustibil în staţiile de benzină, 
cardurile din plastic au început să înlocuiască plata „cash” în 
tranzacţii doar din anii 1970. În ţara noastră au pătruns mult mai 
târziu, odată cu dezvoltarea aşa-numitului segment de „retail 
banking” (banking pentru persoane fizice). Dacă, ocazional, se 
găseau posesori de carduri şi în anii 1990, după Revoluţie, aceştia 
erau de obicei directori de firme care aveau relaţii cu puţinele 
bănci existente în acel moment. Populară în acea perioadă a fost 
Amex (American Express), astăzi mult mai puţin populară, dar 
mai exclusivistă, faţă de VISA şi MASTERCARD.

Dezvoltarea segmentului de retail în România a pornit 
odată cu intrarea în noul mileniu, primii paşi mai importanţi 
fiind făcuţi de bănci româneşti cu capital şi acţionariat 
străin. Cardurile, de diferite tipuri, s-au dezvoltat 
odată cu celelalte tipuri de produse şi 
servicii bancare de retail, de 
exemplu operaţiunile de 
cont curent, creditele de 
tip overdraft, pachetele 
de cont, internet banking, 
servicii sms etc.

Ce reprezintă?
O modalitate virtuală de portofel la purtător, oferind mai 

multă siguranţă în gestionarea banilor, precum şi o mai bună 

gospodărire a acestora. Evident, atât pentru retragerea banilor, 

cât şi pentru efectuarea plăţilor cu ajutorul cardurilor, trebuie să 

existe o întreagă infrastructură de sucursale bancare, de ATM-uri 

(bancomate), şi de aparate electronice pentru procesarea plăţilor 

la comercianţi (folosite de exemplu în marile magazine în care vă 

cumpăraţi mâncarea şi vreţi să platiţi „cu cardul”). 

Băncile din ţară au intrat relativ timid pe piaţa de retail datorită 

costurilor mari necesitate de o astfel de infrastructură extinsă 

(acoperirea întregii ţări şi un număr mare de bancomate reclamă 

existenţa unui număr mare de sucursale, cu un număr mare de 

angajaţi care să gestioneze relaţiile cu clienţii din fiecare zonă/

regiune/oraş) şi de marjele mici de profit. Când au realizat că 

se pot câştiga bani frumoşi, că tot mai multe firme din ţară au 

început să semneze convenţii de salarii şi tot mai mulţi angajaţi 

să-şi primească salariile în conturi deschise la bancă, au înţeles 

oportunităţile de dezvoltare şi au investit în infrastructura 

informatică, în reţele de sucursale şi în oameni.

Debit sau credit?
Greu de răspuns. Depinde de ceea ce dorim să realizăm. 

Cardul de debit este de obicei ataşat unui cont curent şi se 

alimentează cu banii pe care îi avem disponibili în acel cont (de 

ex. contul de salariu). Nu veţi putea depăşi suma disponibilă 

folosind acest card, decât în situaţia în care vi se aprobă şi un 

overdraft (depăşit de cont) de către banca respectivă. Cardul 

de credit, pe de altă parte, presupune din start folosirea banilor 

băncii, până într-o limită stabilită de aceasta. Astfel, chiar dacă 

nu aveţi nicio sumă disponibilă pe contul curent, puteţi efectua 

plăţi sau retrageri de numerar de la bancomate cu un astfel de 

card de credit. 

De reţinut că, pentru cardurile de credit există de obicei o 

perioadă de graţie, mergând de la 20 de zile calendaristice până 

la 55 de zile, perioadă în care nu vi se va percepe dobândă 

pentru sumele folosite pentru plăţi la comercianţi. Dacă retrageţi 

bani de la un bancomat de pe cardul de credit este posibil să 

Câte ceva despre cardurile bancare
aveţi de plată o dobândă usturătoare chiar de a doua zi. Verificaţi 

cu banca toate aceste detalii, înainte de semnarea contractului 

pentru cardul de credit! Dobânda de plătit pentru plăţile făcute 

(după expirarea perioadei de graţie) este mult mai mare decât 

cea întâlnită pentru alte tipuri de credite, mergând de la 19% 

la 35% pe an sau chiar mai mult. De asemenea, banca vă va 

solicita şi o sumă minimă de plată, de rambursat în fiecare lună, 

de obicei între 3 şi 10%. Încercaţi să rambursaţi sumele folosite 

în intervalul perioadei de graţie, pentru a nu plăti sume mari sub 

formă de dobânzi. Folosiţi cardul pentru a vă plăti produsele şi 

serviciile achiziţionate la comercianţi. În ţara noastră şi în multe 

state ale lumii, aceste tranzacţii au comision zero pentru 

dumneavoastră.

Totodată, la achizi ţio-

narea unui card, fie de debit, 

fie de credit, parcurgeţi 

atent detaliile costurilor afe-

rente - comision de emi-

tere, comision de admi-

nistrare, taxă de înlocuire a 

cardului pierdut, comision 

de retragere bani de la 

bancomatele băncii res-

pective, comision de retragere de la bancomatele 

altor bănci etc. Puteţi compara şi achiziţionarea cardului ca atare 

sau „în pachet” cu alte servicii, de tip internet banking, notificare 

prin sms, ş.a.m.d. 

Cum ne protejăm?
Cardul bancar, în special noile carduri cu cip inteligent, sunt 

instrumente mult mai potrivite pentru a lucra cu banii decât un 

portofel. Dacă vă este furat, cardul poate fi anulat cu un simplu 

telefon (notaţi-vă şi ţineţi la îndemână numărul de telefon scris 

pe spatele cardului, acesta este numărul unui serviciu de tip call-

center dedicat). Întrucât mulţi folosim cardul pentru a retrage bani 

de la bancomat, merită să fim atenţi la fanta prin care introducem 

cardul în bancomat (aici se amplasează de obicei dispozitive de 

copiere, numite „pisică” de către infractori), la orice obiect care 

nu pare a fi la locul său. În aceste situaţii întrerupeţi retragerea şi 

informaţi sucursala respectivă sau banca.

Pentru evitarea fraudelor pe internet, puteţi solicita băncii să 

nu permită tranzacţiile în acest mediu sau să setaţi o limită de 

tranzacţionare (de ex. nu mai mult de 50 de lei pe tranzacţie, 

pe zi). În acest sens există alte produse pe care le puteţi utiliza 

cu succes - exemplu cardurile preplătite pentru plăţi pe internet 

sau conturile preplătite (tip Paypal). În restaurante, fiţi siguri că 

aveţi în faţa ochilor, permanent, cardul dvs., pentru a evita orice 

încercare de copiere (skimming). 

Principalele tipuri de carduri 
şi de unde ne informăm asupra lor?

Cunoaşteţi deja siglele VISA, şi MASTERCARD. Sunt practic 

peste tot,pe carduri, dar şi la intrarea în magazine. VISA are 

variante de la cea mai simplă - VISA ELECTRON, la cele mai 

complexe, denumite „embosate” (cu caractere în relief) şi cu cip 

inteligent. Există VISA CLASSIC, VISA GOLD, VISA PLATINUM, 

cu preţuri şi servicii diferite.

MASTERCARD oferă şi ea o variantă simplă - MAESTRO, dar 

şi o gamă mai scumpă, inclusiv în rândul cardurilor de credit.

Pentru detalii asupra tipurilor de carduri şi compararea 

preţurilor puteţi apela la site-uri precum www.conso.ro sau la 

site-ul fiecărei bănci în parte. Oricum, înainte să semnaţi ceva 

faceţi o vizită la bancă şi discutaţi toate opţiunile! 

Economist Cristian RADU
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S-a născut la 4 august 1935, în 

oraşul Focşani, jud. Vrancea, într-o 

familie modestă - tatăl, Neculai Stoleru, 

plutonier major de pionieri, luat prizonier 

în anul 1944, decedat într-un lagăr 

din U.R.S.S. iar mama, Ana, casnică. 

Rămas orfan, graţie mamei sale, în 

condiţiile anilor ’45, a urmat şi absolvit 

şapte clase elementare la Şcoala 

primară nr. 1 Focşani (1949) şi Şcoala 

Medie Tehnică Amelioraţii Agrosilvice 

Focşani, specialitatea tehnician 

agricultură (1955). Au fost trei fraţi 

care, prin educaţia lor, au fost studioşi, 

modeşti, dovedindu-se buni ingineri în 

diferite instituţii.

În anul 1953 a fost admis la Şcoala 

Militară Superioară de Marină Constanţa, 

pe care a absolvit-o în 1957, acordându-

i-se gradul de locotenent. După 

absolvirea Şcolii Militare Superioare 

de Marină a îndeplinit funcţiile de ofiţer 

secund pe staţia de demagnetizare la 

Detaşamentul 1118 Nave Auxiliare din 

Brigada 214 Nave, respectiv Baza 214 

Maritimă, ajutor al şefului Biroului 6 la 

Baza 214 Maritimă, ofiţer 3, respectiv 

ofiţer 1 de legătură în Secţia a 6-a a 

Comandor Ioan Stoleru

Comandamentului Marinei Militare şi 

ofiţer de legătură în Biroul 6 la Divizia 42 

Maritimă. După absolvirea Academiei 

Militare Tehnice, Secţia Radioelectronică 

în anul 1968, a activat ca specialist 

transmisiuni şi radiotehnic la Divizionul 

19 Dragoare de Radă Mangalia, respectiv 

specialist radiotehnic la Divizionul 339 

Vânătoare de Submarine din cadrul 

Diviziei 42 Maritime. Ulterior a fost 

promovat în Comandamentul Marinei 

Militare, unde a activat ca ajutor în Secţia 

Control Exploatare şi Îndrumare Atelier 

în Direcţia Tehnică a Marinei Militare. 
În perioada 1974-1978 a fost locţiitor 
tehnic al comandantului Centrului 243 
Radioelectronic şi Observare Constanţa, 
apoi a fost locţiitor tehnic al comandantului, 
respectiv ofiţer 1 cu activitatea tehnică 
şi instruirea productivă la Liceul Militar 
de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din 
Constanţa. În 1978 a urmat Cursul 
de psihopedagogie şi metodică cadre 
didactice şi comandanţi de subunităţi 
elevi. Începând cu 25 mai 1982 şi 
până la pensionarea sa, la 25 aprilie 
1990, a fost comandantul Centrului 243 
Radioelectronic şi Observare „Callatis” 
din Constanţa.

Pe 4 mai 1958 s-a căsătorit cu 
Nastasia Simion, tehnician textilist la 
„Dobrogeana” Constanţa. Au doi băieţi, 
Neculai-Daniel şi Răzvan, ambii ofiţeri 
de marină. Ofiţer destoinic, pasionat 
şi devotat profesiei, pentru rezultatele 
obţinute şi performanţele înregistrate a 
fost distins cu Medalia „Meritul Militar” 
clasele a II-a (1962) şi I (1967), Ordinul 
„Meritul Militar” clasele a III-a (1972), 
a II-a (1978) şi I (1983), Medalia „A 
30-a aniversare a Zilei Armatei” (1974) 
şi Medalia comemorativă „A 40-a 
aniversare a R.S.R.” (1984).

Să-i fie ţărâna uşoară!

Contraamiral de flotilă (rtr.) 
Niculae ŞTEFAN

Fiul Nicoliţei şi al lui Marin Dumitru, 

comandorul Dumitru Stelică s-a născut 

pe 2 februarie 1936, în comuna Malu 

Mare, judeţul Dolj.

A absolvit şapte clase elementare 

(1950), unsprezece clase medii militare 

de marină (1954), Şcoala Militară 

Superioară de Marină, specialitatea 

Artilerie (1958), Academia Militară, 

Facultatea Tehnică de Arme, Secţia 

Armament (1970) şi Cursul de 

perfecţionare psihopedagogică (1977). 

A fost înaintat în gradul de locotenent (2 

octombrie 1958), locotenent-major (30 

decembrie 1961), căpitan-locotenent 

(30 decembrie 1968), maior (30 

decembrie 1974), căpitan de rangul 2 

(23 august 1980) şi căpitan de rangul 

1 (23 august 1987). A activat în calitate 

de comandant al Grupului Conducere 

Tragere pe distrugătorul-şcoală 1 

din cadrul Brigăzii 214 Maritime (2 

octombrie 1958- 5 aprilie 1960), ofiţer 

secund pe dragoarele 6 (5 aprilie 1960-

Comandor ing. Dumitru Stelică

14 iunie 1961) şi 9 (14 iunie 1961-10 

februarie 1964), res pectiv comandantul 

dragorului 6 din Divizionul 19 Dragoare 

din cadrul Brigăzii 22 Dragaj (10 

februarie-3 august 1964), şef Serviciu 

Tehnic la Divizionul 160 Artilerie de 

Coastă din cadrul Diviziei 42 Maritime 

(23 martie 1970-12 ianuarie 1971), 

locţiitor tehnic al comandantului şi 

şeful Serviciului Tehnic la Divizia 
42 Maritimă (12 ianuarie 1971-20 
noiembrie 1973), locţiitor tehnic al 
comandantului Divizionului 160 Artilerie 
de Coastă (20 noiembrie 1973-20 
august 1977), locţiitor-şef la Catedra 
Navigaţie şi Arme de Marină din cadrul 
Şcolii Militare Maiştri de Marină (20 
august 1977-28 iunie 1983), ofiţer 1 cu 
exploatarea în Secţia Reparaţii, Control 
Exploatare şi Coordonare Ateliere 
din Direcţia Tehnică de Înzestrare (28 
iunie 1983-1 iulie 1984), respectiv şeful 
Biroului Exploatare în Secţia Fabricaţii 
şi Reparaţii din Direcţia Tehnică de 
Înzestrare din cadrul Comandamentului 
Marinei Militare (1 iulie 1984-30 iulie 
1993).

La 30 iulie 1993 a trecut în rezervă. A 
fost distins cu Medaliile „Meritul Militar” 
clasele a II-a şi I, Ordinele „Meritul 
Militar” clasele a III-a, a II-a şi I, Medalia 
„25 de ani de la proclamarea Republicii” 
şi Medalia „A XXX-a aniversare a Zilei 
Armatei R.S.R.”

Pe 27 decembrie 2013 a trecut în 
nefiinţă.

Dumnezeu să-l odihnească!

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei
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 NAVĂ ŞCOALĂ Orizontal: 1) Navă de luptă, prevăzută cu cuirasă, 

dotată cu rachete şi artilerie de calibru mijlociu şi mare. 

2) Dată – Fixează nava pe timp de furtună (pl.). 3) Navă –

„Trinitrotoluen” – Feldmareşal austriac, care în 1799, a 

luptat sub comanda generalului rus Suvorov împotriva 

Franţei (1738 - 1809). 4) Un tip indiferent – Frumoasa din 

port. 5) Bord în dreapta! – ... 6) Raită – În lasere! Râu în 

Iakuţia (Rusia). 7) Leat la canotaj! - ... 8) Una din fiicele 

zeului semit EL – Pavoazat de ZIUA MARINEI. 9) Vedetă –

În grad de general! – Cel din palat! 10) Gradul cel mai 

înalt din ierarhia militară (pl.) – Ieşit din MARITIMĂ. 

11) Aparţin nemţilor (fem.).

Vertical: 1) Puntea superioară a unei nave – Cuşme! 

2) Atol în arhipelagul Maldive (Ocean Indian) - Partea mai 

înaltă de la pupa navei. 3) Cursă... scurtată! – Întinderea 

mării. 4) În escală, la cargou! – Plumb (simbol) - Atracţia 

lumii la mare. 5) Târâitul picioarelor – Sper! 6) Construiri 

de nave la doi sau reparaţii – Creşte din ARBORE. 

7) Din lumea veche – Alba de scris. 8) Tcc! – Ambarcaţie 

sportivă cu un catarg – Floarea din... brigantină! 9) Trei 

cercuri! – Elastic vegetal. 10) Pseudonim al lui Radu 

D. Rosetti, publicist român – Secerat ca din... puşcă. 

11) COLOANA INFINITULUI.

Dicţionar: OTT, TIUN, ELAT, SME, RAA, RRTI.
Ion BRINDEA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Rezolvarea careului din numărul trecut, ÎN PAS CADENŢAT:

Orizontal: 1) COMPANIE - FA. 2) ALERGĂTOARE. 3) L – RAID - LIER. 4) ASC – IA - TA. 5) AF – TURTI - MA. 
6) DELIR - MANAT. 7) ATACAT - COTE. 8) P – SALUTAR - N. 9) ORA – ENE - ONT. 10) SATE - EMISIE. 11) TC - 
OSTENIT.

Vertical: 1) CAL - ADAPOST. 2) OL – AFET - RAC. 3) MERS - LASAT. 4) PRACTICA - EO. 5) AGI – 
URALE - S. 6) NADIR - TUNET. 7) IT – ATM - TEME. 8) EOL – IACA - IN. 9) AIT - NOROSI. 10) FREAMAT - NIT. 
11) AER - ATENTE.
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În perioada 18-19 februarie, la 

Centrul de Conferinţe al Forţelor 

Navale din incinta Bazei Logistice 

Navale „Pontica” s-a desfăşurat 

convocarea de specialitate pe linie de 

informare şi relaţii publice. La această 

activitate au participat toţi responsabilii 

cu activitatea de informare şi relaţii 

publice, numiţi sau prin cumul, din 

Forţele Navale. Activitatea a fost 

organizată de Compartimentul 

Informare şi Relaţii publice a Statului 

Major al Forţelor Navale reprezentat 

de locotenent-colonelul Corneliu 

Pavel. La deschiderea manifestărilor 

a fost prezent comandorul Tiberiu-

Liviu Chodan, comandantul Flotei. În 

alocuţiunea sa, acesta a accentuat  

importanţa ofiţerilor responsabili cu 

relaţiile publice pentru promovarea 

unei imagini corecte a unităţilor pe 

care le reprezintă şi a Forţelor Navale 

în ansamblu. Au mai participat la 

convocare reprezentanţi ai Trustului de 

Presă al Armatei şi ai Direcţiei Informare 

şi Relaţii Publice a Ministerului Apărării 

Naţionale. În cadrul discuţiilor au fost 

Convocarea OIRP Convocarea OIRP 
din Forţele Navaledin Forţele Navale

Relaţii
publice

analizate aspecte specifice domeniului 

relaţii publice, au fost prezentate 

principalele acţiuni pe care le vor 

întreprinde Forţele Navale în vederea 

promovării activităţii desfăşurate de 

structurile componente în acest an 

şi au fost identificate principalele 

dificultăţi din activitatea de informare 

şi relaţii publice. Convocarea OIRP din 

Forţele Navale a fost de asemenea, 

o bună ocazie pentru cei prezenţi 

de a se cunoaşte, de a-şi împărtăşi 

experienţele din acest domeniu 

aparent simplu, dar în care orice 

greşeală de gestionare a relaţiei cu 

presa poate aduce mari prejudicii 

de imagine unităţii respective şi 

Forţele Navale. 



 6 ianuarie 2014, Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Constanţa.
Marina şi biserica! Aspect din timpul slujbei de sărbătorire a Botezului Domnului.

Foto: Cristian VLĂSCEANU.

Ochiul Flotei

 7 februarie 2014, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa.
Aspect din timpul examenului la cinematică navală al studenţilor 
din anul III, de la specializarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale.

Foto: Cristian VLĂSCEANU



 8 ianuarie 2014, Portul Militar Constanţa.
Aspect din timpul inspecţiei de front executate 
în cadrul festivităţii de deschidere a anului de instrucţie.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 20 ianuarie 2014, Centrul de Conferinţe al Forţelor 
Navale, Baza Logistică Navală „Pontica”, Constanţa.

Contraamiralul de flotilă dr. Dan Hăulică, comandantul 
Bazei Logistice Navale „Pontica”, înmânează 

contraamiralului de flotilă (rtr) Mircea Caragea, din partea 
şefului SMFN, „Emblema de Onoare a Forţelor Navale”.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 31 ianuarie 2014, Judeţul Tulcea.
Militarii Batalionului 307 Infanterie Marină acţionând în 
sprijinul populaţiei din judeţul Tulcea, afectate de ninsori.

Foto: BIM.
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