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Ochiul Flotei

 1 Decembrie 
2014, Piaţa 
Constituţiei, 
Bucureşti.
Copiii, participând 
alături de militari 
la Parada 
desfăşurată 
de Ziua Naţională 
a României.

Foto: 
Mihai EGOROV

 14 octombrie 2014, Acvatoriul Portului Constanţa.
Asigurarea zonei, după coborârea din elicopter.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 22 decembrie 2014, 
Bucureşti.

Aspect din timpul ceremoniei militare 
de la Monumentul 

de la Radiodifuziunea Română.

Foto: MApN

 1 Decembrie 2014, 
Piaţa Constituţiei, Bucureşti.
RHIB-urile Centrului de Scafandri, 
defilând la Parada desfăşurată 
de Ziua Naţională a României.

Foto: Dora-Elena SIMION, ANMB

 14 octombrie 2014, 
Acvatoriul Portului Constanţa.

Militarii din cadrul Detaşamentului 
naval de scafandri de luptă 

de incursiune în timpul 
unui exerciţiu specific. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Marinarii militari 
defilând în Piaţa 
Constituţiei 
din Bucureşti, 
la Parada 
organizată 
de Ziua Naţională 
a României.

Foto: 
Cătălin DULMIN
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dar mai ales în aerdar mai ales în aer

Foto: Cristian Vlăsceanu

Foto: Cristian Vlăsceanu

Ultima zi a prezenţei navelor americane la Constanţa, 
23 octombrie, a fost rezervată exerciţiilor comune pe mare. 
În lumina ciudată a dimineţii prima a părăsit portul Mount 
Whitney (LCC 20), nava de comandament a Flotei a VI-a a 
Statelor Unite din februarie 2005, cu silueta inconfundabilă, 
masivă (un deplasament de peste 18000 de tone), cu pupa 
rotunjită, indiciu al vechimii navei (a intrat în serviciu în anul 
1971, deci acum 43 de ani!), dar nu şi al tehnicii şi tehnologiei 
de ultimă oră de la bord...

Mijloc de octombrie în Portul Militar Constanţa. Plecăm 
de la dana scafandrilor de lângă 283 (Midia) cu un RHIB 
mic care lasă repede în siaj portul şi navele. Mare liniştită 
în aerul dimineţii, fără vânt, calm plat, aproape de necrezut 
pentru mijlocul toamnei. Ajungem repede la destinaţia din 
acvatoriul portului, la „insuliţă“ cum denumesc scafandrii 
noştri locul de antrenament, limba de pământ pe care de mai 
bine de doi ani îşi desfăşoară instrucţia, atât cei EOD, cât şi 
de la GNFOS. 

Revenirea grupei 
de Forţe Speciale 
la bordul fregatei 
Regele Ferdinand, 
după executarea 
unui exerciţiu 
de control la bordul 
distrugătorului 
USS Cole.

Foto: 
Cristian VLĂSCEANU
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Ziua Naţională a fiecărui stat reprezintă 
sărbătoarea cea mai de preţ pentru locuitorii 
acestuia. Orice ţară are o istorie, orice neam s-a 
format într-un anume mod şi prin strădania şi chiar 
prin sacrificiul unor oameni deosebiţi. Data de 
1 Decembrie este încercuită în calendarul fiecărui 
român care poate afirma despre el că este patriot. 
Patriotismul se manifestă prin modul în care ne 
raportăm la România în ţară, şi o reprezentăm 
peste hotare, prin mândria pe care o resimţim 
atunci când se vorbeşte despre ţara noastră la 
nivel internaţional, şi chiar şi prin entuziasmul 
cu care urmărim la televizor parada militară de 
1 Decembrie. 

De câţiva ani am tot încercat să ajung în 
Bucureşti şi să văd parada „pe viu”, dar, din 
diferite motive, de fiecare dată am urmărit-o din 
faţa televizorului. De doi ani de zile, de când am 
intrat în familia Forţelor Navale Române, punctul 
culminant pentru mine îl reprezintă momentul 
în care colegii mei, studenţii Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, trec prin faţa tribunei oficiale.  

Marinarii sunt oameni obişnuiţi cu dorul de 
casă, cu adevărat deosebiţi, ale căror sentimente 
faţă de familii şi de ţară compun un amalgam de 
trăiri. Pentru orice militar, faptul că îşi reprezintă 
categoria de forţe căreia îi aparţine la parada 
de 1 Decembrie este o deosebită onoare. Chiar 
dacă antrenamentele la care aceştia iau parte 
nu sunt tocmai uşoare, an de an, acelaşi efort 
susţinut este depus pentru ca întregul ceremonial 
să se desfăşoare fără să existe nici cea mai mică 
greşeală.

Anul acesta, de Ziua Naţională a României 
nu m-am mai aflat tot în faţa televizorului, ci în 
faţa Palatului Parlamentului. Chiar dacă după 
ora 9 vremea se înrăutăţea văzând cu ochii, 
fulgii de zăpadă deveneau din ce în ce mai 
agitaţi, asta nu i-a oprit pe români să vină în 
număr mare în stradă pentru a asista la regalul 
forţelor armate cu care este înzestrată ţara 
noastră. Efectiv am uitat de ce poate însemna 
frig, oboseală, zăpadă, umezeală. Din momentul 
în care a debutat parada, m-am transpus într-o 
lume paralelă. Ochii mei erau aţintiţi doar către 
şoseaua cu pricina şi nu eram capabilă să ascult 
sau să privesc altceva. Trupele militare au defilat 
şi ne-au arătat o mică parte din ceea ce pot 
face. Alături de militarii români, au participat la 
paradă şi reprezentanţi ai armatelor din Turcia, 
Republica Moldova, Polonia, Franţa şi Statele 
Unite ale Americii. Forţele Terestre, Aeriene şi 
Navale din România au realizat un spectacol 
care ne-a încălzit sufletele în acea zi friguroasă. 
Pluton după pluton, întregul dispozitiv de defilare 
s-a desfăşurat pentru a crea un adevărat 
moment de sărbătoare. În uniforme de ceremonii 
sau de instrucţie, cu armament la purtător sau 
fără, mascaţi la fel ca într-o misiune specială, 
militarii noştri au înfruntat vremea nefavorabilă 
şi au defilat ca şi cum acela ar fi fost cel mai 
firesc lucru. Unii zâmbitori, alţii serioşi, unii cu o 
privire ce parcă oglindea imaginea unui teatru de 
operaţii, ne-au oferit un film ce s-a derulat mai 
mult de o oră în care am stat cu ochii lipiţi de 
întreaga desfăşurare de forţe. Privirea ne-a fost 

Marinar la parada de 1 Decembrie

furată şi de doamnele şi domnişoarele îmbrăcate 
în uniformă care se încadrau armonios în acel 
peisaj preponderent masculin. 

O parte semnificativă a paradei a fost 
reprezentată de defilarea tehnicii militare. Am 
avut ocazia să admirăm de la maşini special 
concepute pentru a participa la lupte în deşert 
şi mastodonţi purtători de rachete şi instalaţii 
radar, la maşini ale Poliţiei de Frontieră ce tractau 
şalupe ale scafandrilor în care aceştia simulau 
situaţii reale de luptă. Toată această tehnică, 
toate autovehiculele erau, parcă, însufleţite de 
cei care, respectuos, dădeau onorul oficialităţilor. 
Nici aici nu au lipsit marinarii, care şi-au prezentat 
RHIB-urile (rigid-hulled inflatable boat) tractate 
de autoturisme şi o instalaţie mobilă de lansare. 

O altă parte interesantă a paradei a 
reprezentat-o defilarea jandarmeriei şi poliţiei 
călare. Caii superbi care-i însoţeau - unii cam 
nărăvaşi – au destins atmosfera destul de 
îngheţată şi au oferit privirii momente plăcute şi 
parţial cadenţate. Uniformele de epocă purtate în 
timpul celor două Războaie Mondiale au stârnit 
zâmbete, însă au adus şi mirosul de praf de 
puşcă al acelor zile triste. Din păcate, din cauza 
condiţiilor meteo nefavorabile, turul de forţă din faţa 
Palatului Parlamentului nu a putut fi condimentat 
şi cu zborul aeronavelor special pregătite pentru 
acel moment. Acesta ar fi singurul regret al zilei de 
1 Decembrie, anul de graţie 2014. 

Am văzut foarte mulţi copii la paradă şi mulţi 
participanţi au venit cu steaguri ce reprezentau 
tricolorul, lucru care nu a făcut decât să mă 
bucure. A fost o paradă frumoasă, ninsoarea 
dându-i un alt farmec. Mândria că ne numim 
români, că ne-am născut în România, a căpătat 
alte proporţii în această zi. Entuziasmul care se 
citea pe chipurile tuturor, fie că erau tineri sau 
bătrâni, oficialităţi, militari sau spectatori, avea, 
parcă, o notă de crescendo. 

A fi patriot nu înseamnă să ne mândrim cu 
ceea ce suntem şi cu ţara ai cărei copii suntem 
doar de Ziua Naţională, acest lucru ar trebui să 
fie evidenţiat, cu precădere, măcar în această zi. 

La mulţi ani, România!

Student sergent Dora-Elena SIMION
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

4 5www.navy.ro

din Flotă
ŞtiriÎn perioada 5-6 noiembrie, s-a desfăşurat la Constanţa, 

Conferinţa doctrinară a Forţelor Navale. La activitate au fost 
prezenţi şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu, factori de conducere din Statul Major al 
Forţelor Navale, comandanţi de unităţi, cadre militare în rezervă 
şi invitaţi din cadrul Clubului Amiralilor, al celorlalte categorii de 
forţe, dar şi din cadrul Gărzii de Coastă. Pe parcursul celor două 
zile s-au dezbătut teme interesante în concordanţă cu actuala 
situaţie geopolitică. Contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea şeful Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor 
Navale: „Tema acestei conferinţe este «Evoluţia puterii maritime 
în Marea Neagră şi influenţa asupra geopoliticii acestui spaţiu». 
Conferinţa a fost planificată pe două module, un modul privind 
interesele naţionale şi mediul de operare al strategiei maritime 
şi al doilea modul, tendinţe actuale în dezvoltarea forţelor 
navale pe plan mondial şi în bazinul Mării Negre. Aceste teme 
dezbătute pe parcursul a două zile vor permite, în urma analizei 
ulterioare, stabilirea unor direcţii de acţiune în Forţele Navale 
Române privind înzestrarea şi doctrina, mai ales în condiţiile 
schimbării structurii de securitate, a mediului de securitate din 
Marea Neagră, schimbări vizibile şi active în această perioadă. 
Vreau să subliniez necesitatea unei strategii naţionale în mediul 
maritim, strategie care va permite coordonarea tuturor actorilor 
care acţionează sau au interese în mediul maritim. Discuţiile 

La Centrul de Instruire Simulare şi Evaluare al Forţelor 
Navale s-a desfăşurat în perioada 13-24 octombrie exerciţiul 
TOMIS 14. Activitatea a fost condusă de Divizia 2 Infanterie 
„Getica”, iar Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti” a fost unitatea 
antrenată. La Media Day, organizat pe 22 octombrie, au fost 

Militarii Armatei României au participat sâmbătă, 4 octombrie, 
la festivalul AeroNautic Show 2014, care s-a desfăşurat în Parcul 
Crângaşi şi pe Lacul Morii din Bucureşti. Din partea Forţelor 
Navale au participat cu standuri de prezentare şi expoziţii statice 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Şcoala Militară de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Centrul de 
Scafandri, Direcţia Hidrografică şi Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. Interesul bucureştenilor 
pentru universul şi oportunitatea unei cariere în Forţele Navale 
a fost unul pe măsură, manifestat constant pe toată durata 
festivalului, fie că vorbim de prezentarea tehnicii, echipamentului 
şi armamentului specific, de atelierul interactiv de confecţionat 
noduri, împletituri şi lucrări de matelotaj - cel mai asaltat de public 
până seara târziu, filme de prezentare sau publicaţii cu specific de 
marină. În cadrul programului, publicul a putut urmări spectacole 
ale Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale şi 
ale Ansamblului „Doina” al Armatei şi demonstraţii de mânuire a 
armamentului executate de militarii Regimentului 30 Gardă „Mihai 
Viteazul”. Vizitatorii au participat la jocuri marinăreşti, exerciţii de 
escaladă şi traversare prin funicular, au vizitat standurile special 
amenajate de categoriile de forţe ale armatei, vitrina cu trofee 

O nouă conferinţa doctrinarăO nouă conferinţa doctrinară
purtate pe parcursul activităţii oferă un forum pentru un schimb de 
experienţă între comandanţii de unităţi, comandanţii structurilor 
cu responsabilităţi în cadrul Forţelor Navale, forum care asigură 
o abordare unitară asupra unor aspecte privind strategia la 
Marea Neagră, modul în care putem răspunde provocărilor de 
securitate din mediul maritim, o bună coordonare cu activităţile 
celorlalte categorii de forţe”. (C.O.)

Militarii Brigăzii 9 Mecanizate Militarii Brigăzii 9 Mecanizate 
s-au antrenat la CISEs-au antrenat la CISE

prezenţi şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor 
Terestre, generalul-maior dr. Ion Ungureanu, comandantul 
Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalul de brigadă dr. Lucian 
Foca, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”, colonelul 
dr. Adrian Soci şi comandantul Centrului de Instruire Simulare şi 
Evaluare al Forţelor Navale, comandorul Tiberiu Istrate. 

„Implicarea Forţelor Navale este foarte importantă şi ţin pe 
această cale să mulţumesc eşaloanelor superioare pentru sprijin 
şi buna colaborare pe care ne ajută să o dezvoltăm pe acest 
palier de instruire prin simulare regional cu Brigada 9 Mecanizată 
«Mărăşeşti». Capacităţile Centrului de Instruire Simulare şi 
Evaluare al Forţelor Navale pot fi folosite zonal exact în domeniul 
instruirii prin simulare de comandament. Astfel, Brigada 9 
Mecanizată desfăşoară pentru prima dată un astfel de exerciţiu 
cu suportul nostru, la care se adaugă şi colaborarea cu Centrul 
de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre, prezent la activitate, 
a declarat comandorul Tiberiu Istrate.

Participarea comună a categoriilor de forţe ale armatei la 
acest exerciţiu a fost una benefică pentru o bună interoperabilitate 
şi antrenarea militarilor în comun. (C.O.)

AeroNautic Show 2014AeroNautic Show 2014
a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti, o expoziţie a 
Muzeului Militar Naţional „Ferdinand I”. De asemenea, tinerii au 
putut obţine informaţii despre procesul de recrutare şi selecţie 
în Armata României. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia 
Aeronautică Română. (B.D.)

Foto: Cristian Vlăsceanu
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Fregata Regele Ferdinand şi corveta 
Contraamiral Eustaţiu Sebastian, au 
participat în perioada 8-10 septembrie, 
la exerciţiul SEA BREEZE 2014 care a 
avut loc în Marea Neagră. La exerciţiu 
au participat nave şi avioane de luptă 

În perioada 12-15 septembrie, fregatele 
Toronto din Canada, Almirante Juan De 
Burbon din Spania şi fregata Regele 
Ferdinand, au efectuat o escală în 
portul Constanţa. Nave0le fac parte din 
Gruparea Maritimă Permanentă NATO 
din Marea Mediterană şi au participat 
în perioada 8-10 septembrie 
la exerciţiul Sea Breeze 2014 
desfăşurat în Marea Neagră.
Gruparea navală SNMG2 este o forţă 
multinaţională maritimă, formată din 
nave aparţinând naţiunilor aliate, 
care prin participarea la exerciţii de 
răspuns la criză are rolul de a garanta 
securitatea maritimă şi de a arăta 
solidaritatea şi disponibilitatea NATO 
în regiune. Alături de cele trei nave 
din gruparea SNMG2 prezente la 
Constanţa, din SNMG2 mai fac parte 
crucişătorul USS Leyte Gulf, nava 
comandant a grupării, fregata Kemalreis 
din Turcia şi fregata Niedersachsen din 
Germania. Comandantul grupării 
este contraamiralul american 
Brad Williamson. 
Pe perioada staţionării în portul 
Constanţa, comanda navelor a fost 
primită la Comandamentul Flotei şi 
la autorităţile locale, iar echipajele au 
desfăşurat ateliere de lucru în comun cu 
militarii români, dar au efectuat 
şi vizite la Muzeul Marinei Române 
şi la Castelul Bran. Vineri, 
12 septembrie, la bordul fregatei 
Toronto, în prezenţa ambasadorului 

Sea Breeze 2014Sea Breeze 2014

din Canada, Georgia, 
România, Spania, Turcia, Ucraina, 
Statele Unite ale Americii.
Fregata Regele Ferdinand a 
făcut parte din Gruparea Maritimă 
Permanentă NATO din Marea 

SNMG2 a acostat în Portul Constanţa

Canadei la Bucureşti, ES doamna 
Joanne Lemay, s-a desfăşurat o recepţie 
la care au participat oficialităţi militare 
române şi străine, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale, dar 
şi jurnalişti. Atât ambasadorul Canadei 
la Bucureşti, ES doamna Joanne 
Lemay cât şi comandantul fregatei, 
căpitan-comandorul Jason Armstrong 
au subliniat faptul că prezenţa grupării 
în regiune are rolul de a reafirma 
sprijinul ferm al NATO şi angajamentul 
privind solidaritatea Alianţei. Prezent la 
activitate, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, şeful Statului Major 

Foto: Cătălin-Georgian Dulmin

Mediterană (Standing NATO Maritime 
Group 2 - SNMG2) împreună cu 
fregatele HMCS Toronto (Canada) 
şi ESPS Almirante Juan De Burbon 
(Spania), iar corveta Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian a făcut parte din 
grupul naval condus de pe USS Ross. 
În cadrul statului major internaţional al 
exerciţiului, din partea Forţelor Navale 
Române doi ofiţeri de stat major au 
fost ambarcaţi la bordul USS Ross. 
La exerciţiul SEA BREEZE 2014 forţele 
navale participante, având în sprijin 
şi aviaţia de cercetare, au desfăşurat 
exerciţii de apărare antiaeriană, luptă 
împotriva navelor de suprafaţă, lupta 
antisubmarin, operaţii de interdicţie 
maritimă. Aceste exerciţii au rolul de a 
întări interoperabilitatea şi cooperarea 
între forţele navale aliate şi partenere. 
Timp de trei zile, au executat exerciţii 
de interdicţie maritimă, supraveghere 
şi control trafic maritim, căutarea 
şi descoperirea submarinelor, de 
acordare a ajutorului pe mare pentru 
nave aflate în dificultate. (C.G.D.)

al Forţelor Navale a mulţumit navei 
canadiene pentru participarea la 
exerciţiile din Marea Neagră şi a 
subliniat importanţa pe care o au 
astfel de exerciţii pentru creşterea 
interoperabilităţii, flexibilităţii şi înţelegerii 
între ţările membre NATO şi partenere.
Luni, 15 septembrie, navele grupării 
SNMG2 au plecat din port pentru a 
continua exerciţiile de antrenament în 
Marea Neagră. La acestea au participat 
şi fregatele Drazki din Bulgaria şi 
Mărăşeşti din România, precum şi două 
avioane MIG-21 LANCER ale Forţelor 
Aeriene Române. (M.E.)
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Vineri, 7 noiembrie, militarii Forţelor Navale 
Române s-au antrenat alături de echipajul 

distrugătorului american USS Ross, în cadrul 
exerciţiului Black Sea Resolve 14.2, care 
s-a desfăşurat, în apele teritoriale şi zona 

contiguă. Forţele Navale Române au participat 
cu corvetele Contraamiral Horia Macelariu şi 
Viceamiral Eugeniu Roşca, un elicopter IAR- 

330 Puma Naval iar Forţele Aeriene Române cu 
două aeronave MiG-21 LanceR. Activităţile de 
pe mare au avut ca scop instruirea comună a 

militarilor americani şi români prin desfăşurarea 
unor exerciţii ce presupun interdicţia maritimă, 

căutarea şi descoperirea de submarine, precum 
şi proceduri de identificare şi urmărire a ţintelor 

aeriene. Exerciţiul Black Sea Resolve reprezintă 
o continuare a acţiunilor întreprinse în spiritul 

dezvoltării bunei cooperări între Forţele Navale 
Române şi cele ale Statelor Unite ale Americii 

în cadrul Parteneriatului Strategic existent, 
şi se înscrie în pachetul de măsuri ordonate 

pentru creşterea nivelului de încredere şi 
securitate în Marea Neagră. (C.G.D.)

Black Sea Resolve 14.2Black Sea Resolve 14.2

Foto: Mihai Egorov

Pe data de 12 decembrie s-a 
desfăşurat în Viena (Austria) la 
sediul Reprezentanţei Permanente a 
Bulgariei la UN, OSCE şi alte organizaţii 
internaţionale, cea de-a 12-a reuniune 
anuală pe linia „Documentului privind 
Măsurile de Creştere a Încrederii şi 
Securităţii în Domeniul Naval la Marea 
Neagră/CSBMs”. Activitatea a avut ca 
scop evaluarea modului de implementare 
a prevederilor „Docu mentului CSBMs” în 
anul 2014, şi a prezentării principalelor 
activităţi pentru anul 2015. La activitate 

România a preluat preşedinţia România a preluat preşedinţia 
iniţiativei regionale CSBMsiniţiativei regionale CSBMs

au participat delegaţii din toate cele 
şase state riverane Mării Negre. Din 
partea Forţelor Navale Române au 
par ticipat contraamiralul de flotilă 
dr. Constantin Ciorobea şi căpitan-
comandorul Constantin Eugen Domunco.

La sfârşitul reuniunii a avut loc 
ceremonialul de predare-primire a 
preşedinţiei „Documentului CSBMs”, în 
cadrul căruia şeful delegaţiei Forţelor 
Navale din Bulgaria, comandorul 
Kosta Andreev a înmânat stiletul naval 
(simbolul iniţiativei) şefului delegaţiei 
Forţelor Navale Române, contraamiralul 

de flotilă dr. Constantin Ciorobea, România 
preluând astfel preşedinţia acestei iniţi-
ative regionale pentru anul 2015.

„Documentul CSBMs” reuneşte cele 
şase state riverane la Marea Neagră, 
respectiv Bulgaria, Georgia, România, 
Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina şi 
exprimă angajamentul acestor state 
de a creşte, în continuare, încrederea 
şi securitatea în regiune, precum şi 
convingerea acestora că aranjamentele 
regionale de securitate reprezintă o 
contribuţie semnificativă la stabilitatea 
generală în Europa. (M.B.)
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Ziua Armatei României este 
marcată în fiecare an, de către 
militarii români, aducând prinosul 
recunoştinţei lor, celor care au 
eliberat ultima palmă de pământ 
românesc. La 25 octombrie 1944, 
ostaşii români au eliberat oraşul 
Carei, fiind aşezată borna de hotar 
pe ultima brazdă din teritoriul 
României.

Sâmbătă, 25 octombrie, s-a 
sărbătorit Ziua Armatei României. 
Forţele Navale Române au organizat 
o serie de manifestări menite să 
popularizeze în rândul publicului 
această importantă zi. Astfel au fost 
organizate la nivelul garnizoanei 
Constanţa, ziua porţilor deschise în 
portul militar, evocări ale eroilor la 
Cercul Militar Constanţa, depuneri 
de coroane de flori, iar la Maritimo 
Shoping Center au fost organizate 
standuri interactive cu tehnică 
şi armament aflate în dotarea 
militarilor, expoziţii de fotografie, au 
fost susţinute spectacole de fanfară 
şi s-au desfăşurat jocuri marinăreşti. 
Tinerii au avut posibilitatea să se 
fotografieze cu casca şi vesta de 
protecţie întrebuinţată în misiuni de 
luptă, fiind pictaţi pe faţă în culori de 
camuflaj sau tricolore. 

De asemenea, cu prilejul 
aniversării armatei române, în 
memoria ostaşilor căzuţi pentru 
independenţa şi suveranitatea 
ţării, au fost depuse coroane de 
flori la monumentele Eroilor din 
Mangalia, Tulcea şi Babadag. La 
festivităţi au participat  oficialităţi ale 
administraţiilor locale, reprezentanţi 
ai Ministerului Apărării Naţionale 
şi ai Forţelor Navale, comandanţi 
de mari unităţi şi unităţi, membri ai 
asociaţiilor şi ligilor de marină, cadre 
militare în rezervă şi retragere.

Armata română a fost, este şi va 
fi apărătorul poporului şi a patriei, 
nădejdea naţiunii la ceasuri de 
grea cumpănă ale istoriei. Aşa a 
fost în Războiul de Independenţă, 
în perioada Războiului de Întregire 
a Neamului, în cele două Războaie 
Mondiale, în timpul evenimentelor 
din decembrie 1989, aşa cum va fi 
întotdeauna. (C.O.)

ZIUA ARMATEI ROMÂNIEIZIUA ARMATEI ROMÂNIEI
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Ziua Armatei României sărbătorită de marinarii militari în garnizoana Constanţa.
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Aspect de la ceremonia din Parcul Tineretului, Bucureşti.

Photo corner la Maritimo Shopping Center Constanţa. Viitorii ofiţeri de marină militară.

8 Marina Română nr. 5 septembrie – decembrie 2014

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Luni, 1 Decembrie, Ziua Naţi-

onală a României a fost sărbătorită 
de marinarii militari, prin ceremonii 
militare şi religioase în toate 
garnizoanele de marină. Cu acest 
prilej, au fost depuse coroane 
de flori la monumentele Eroilor 
din Constanţa, Mangalia, Tulcea, 
Babadag şi Brăila.

De asemenea, Forţele Navale au 
participat în capitală la ceremonialul 
militar şi religios cu depuneri de 
coroane de flori la Mormântul 
Ostaşului Necunoscut din Parcul 
Carol şi la Parada Militară organizată 
în Piaţa Constituţiei, cu aproximativ 
250 de militari marinari şi cu tehnică 
navală. Pe data de 1 Decembrie, toate 

navele militare au arborat Marele 
Pavoaz. La festivităţi au participat 
oficialităţi ale administraţiilor locale, 
reprezentanţi ai Ministerului Apărării 
Naţionale şi ai Forţelor Navale, 
comandanţi de mari unităţi şi unităţi, 
membri ai asociaţiilor şi ligilor de 
marină, cadre militare în rezervă şi 
retragere. (C.K.)

În baza Decretului Preşedintelui 
României nr. 726 din 28 noiembrie, 
comandorul Ioan Stănciulescu, 
şeful Resurselor din Statul Major 
al Forţelor Navale, a fost înaintat 
în gradul de contraamiral de flotilă.

Foto: Cătălin Dulmin Foto: Cătălin Dulmin

Foto: Daniel Oaie

Foto: Mihai EgorovFoto: Cristian Vlăsceanu

Aspect de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Constituţiei. Studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” la parada militară din Bucureşti.

Depuneri de coroane şi jerbe de flori la Complexul monumental din Piaţa Republicii din Mangalia.

Ceremonial militar şi religios la Monumentul Eroilor Români 
Căzuţi în Primul Război Mondial, Cimitirul Central Constanţa

Aspect de la parada militară organizată cu ocazia 
Zilei Naţionale a României, în Piaţa Constituţiei.
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Retragerea cu torţe la Mangalia

Foto: Daniel Oaie



Marina Română nr. 5 septembrie – decembrie 201410

Pavilion
 NATO

În perioada 16-19 septembrie, 
contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, a 
participat la Reuniunea Comandanţilor 
Marinelor Militare din NATO şi la 
Simpozionul SEAPOWER 2014, 
care au avut loc la Newport, Rhode 
Island, SUA. La activitate au participat 
comandanţii Marinelor Militare din 
NATO şi invitaţi  din afara Alianţei.

Simpozionul este organizat bianual 
de către Colegiul Naval de Război al 
SUA, începând din anul 1969. Tema 
principală a celei de-a XXI-a ediţii a 
simpozionului a fost Soluţii globale 
la provocările maritime comune. 
Subiectele de pe agenda reuniunii au 
vizat importanţa dezvoltării forţelor 
navale din întreaga lume ca factor 
principal în asigurarea securităţii 
maritime la nivel global, modalităţi 
de realizare a securităţii maritime, 
relaţionarea cu alte instituţii militare 
din cadrul NATO şi UE pe probleme 
de securitate maritimă, cunoaşterea 
situaţiei maritime şi schimbul de 
informaţii între ţările Alianţei cu celelalte 
state care nu au statut de membru 
NATO. Au fost prezentate proiectele 
naţionale ale unor ţări membre privind 
cooperarea regională, contribuţia 
la asigurarea securităţii maritime în 
regiunea Golfului Aden, şi elemente 
privind importanţa existenţei unei 
imagini maritime complexe la nivel 
global prin contribuţia tuturor statelor cu 
astfel de capabilităţi. 

În agenda reuniunii, organizatorii 
au inclus informări privind operaţiile 
maritime deja existente: ACTIVE 
ENDEAVOUR, OCEAN SHIELD, EU 
NAVFOR ATALANTA, cu scopul de 
a ajunge la concluzii şi recomandări 
pe probleme comune şi colective în 
acest cadru. De asemenea, au fost 
prezentate contribuţiile la operaţiile de 
securitate maritimă prin noi instrumente 
legale şi îmbunătăţirea capacităţii de 
avertizare maritimă, precum şi direcţiile 
viitoare de urmat în acest domeniu; 
experienţele recente în participarea 
la operaţii şi influenţa acestora 
asupra viitoarelor tipuri de nave; 
sistemul privind schimbul de informaţii 
maritime în perspectiva îmbunătăţirii 
imaginii maritime recunoscute la nivel 
global; implicaţiile forţelor navale 
asupra schimbării climatului actual şi 
îmbunătăţirea operaţiilor Alianţei.

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 

Agenda reuniunii SEAPOWER 2014 
a cuprins trei mari teme dezbătute în 
cadrul unor secţiuni.

Tema 1, „Evoluţii viitoare în cadrul 
operaţiilor de securitate maritimă”, a fost 
moderată de reprezentantul Indoneziei. 
În cadrul acestei teme au fost abordate 
subiecte ca: „Pirateria şi măsurile de 
combatere a acestui flagel”; „Aspecte 
privind cadrul juridic în conducerea 
operaţiilor de securitate maritimă”. În 
cadrul acestei secţiuni, reprezentantul 
Chinei, - ţară care a participat pentru 
prima dată la această reuniune - a 

prezentat tema, „O nouă viziune asupra 
securităţii maritime”.

Tema 2, „Îmbunătăţirea operaţiilor 
conduse de coaliţii”, a fost moderată 
de către reprezentantul Spaniei şi a 
avut pe agendă următoarele subiecte: 
„Provocări ale comunicaţiilor navale 
la nivel global”; „Domeniul avertizării 
maritime (MDA) – imaginea maritimă 
universală”. În cadrul acestui subiect, 
reprezentantul Braziliei, cel care a 
susţinut acest subiect, a evidenţiat 
importanţa existenţei unei imagini 
maritime cât mai complexe şi complete 
la nivel global, în acest fel obiectivul 
fiind combaterea traficului maritim 
ilegal şi a acţiunilor ilegale desfăşurate 
pe mare. Se doreşte ca la construirea 
acestei imagini maritime globale să 
contribuie toate statele, indiferent 
de apartenenţa sau nu la o alianţă. 
Reprezentantul francez a prezentat 

„Provocări în domeniul schimbului de 
informaţii”, în cadrul căruia s-a susţinut 
necesitatea unei mai bune colaborări 
între ţările riverane mărilor şi oceanelor 
în domeniul schimbului de informaţii 
în vederea atingerii scopului comun 
de a asigura securitatea maritimă la 
nivel global. „Operaţii de combatere a 
pirateriei”, a fost subiectul susţinut de 
reprezentantul Olandei, în cadrul căruia 
a fost prezentată evoluţia situaţiei din 
Golful Aden şi eforturile statelor care 
contribuie la eradicarea acestui flagel, 
prin participarea la operaţiile conduse 

de NATO, UE dar şi în cadrul coaliţiilor 
multinaţionale sau sub comandă 
naţională, pentru asigurarea securităţii 
navelor comerciale care tranzitează 
zona de operaţii. De asemenea, a 
fost prezentată şi viziunea Olandei în 
existenţa la bordul navelor comerciale 
care tranzitează zone cu risc de 
piraterie a unor echipe de forţe speciale, 
în scopul diminuării costurilor.

Tema 3, „Implicaţiile schimbărilor 
climatice în domeniul naval”, a fost 
moderată de către reprezentantul Cana-
dei şi a avut pe agendă următoarele 
subiecte: „Impactul schimbărilor cli-
matice asupra viitoarelor operaţii de 
securitate maritimă”; „Viitorul regiunii 
arctice”, „Performanţe din domeniile 
protecţiei mediului, energiei şi 
economic”.

Invitaţii au prezentat punctele 
de vedere ale instituţiilor pe care 

Aspect din timpul lucrărilor Simpozionului Internaţional SEAPOWER 2014.

SEAPOWER 2014
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le reprezintă oferind pe de o parte 
perspectiva abordării problemelor de 
securitate maritimă, iar pe de altă parte 
disponibilitatea cooperării cu forţele 
navale pentru atingerea obiectivelor 
comune de securitate maritimă (com-
baterea: pirateriei, traficului ilegal de 
persoane, arme şi bunuri materiale, 
pescuitului ilegal; aspecte juridice 
privind participarea la operaţii în 
domeniul maritim şi ale securităţii 
traficului maritim comercial). Discuţiile 
au subliniat nevoia de cooperare 
şi coordonare a eforturilor tuturor 
membrilor pentru promovarea vizibilităţii 
forţelor navale şi a activităţii acestora, 
precum şi abordarea cooperării în 
cadrul unor proiecte care pot afecta pe 
viitor interesele la nivel global.

Un punct important în cadrul 
discuţiilor a fost reprezentat de măsurile 

ce pot fi luate şi direcţiile de acţiune 
pentru a răspunde corespunzător 
limitărilor cauzate de restricţiile bugetare 
cu care se confruntă în prezent Forţele 
Navale. De asemenea, a fost subliniată 
necesitatea implicării tuturor actorilor 
care acţionează în mediul maritim 
pentru coordonarea activităţilor în 
vederea obţinerii unei imagini maritime 
recunoscute pe întreaga zonă de 
responsabilitate.

În discursul său, în cadrul Reuniunii 
Comandanţilor Marinelor Militare din 
NATO, secretarul de stat al SUA pentru 
Forţele Navale, Ray Mabus, a reamintit 
despre succesul vizitei desfăşurate 
în România, a evidenţiat importanţa 
cooperării cu statele aliate din regiunea 
Mării Negre şi a afirmat că şi în anul 
2015, Statele Unite ale Americii vor 
disloca nave în Marea Neagră, arătând 
în acest fel că ţările din regiune au 

un partener important alături, în 
eforturile pentru stabilizarea situaţiei. 
De asemenea, a subliniat importanţa 
desfăşurării exerciţiului multinaţional 
SEA BREEZE în Marea Neagră pentru 
a dovedi sprijinul acordat Ucrainei şi 
ţărilor NATO din regiunea vestică a 
Mării Negre.

În cadrul Reuniunea Comandanţilor 
Marinelor Militare din NATO, 
contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
a avut discuţii cu amiralul Jonathan 
W. Greenert, şeful Forţelor Navale ale 
Statelor Unite ale Americii. Subiectele 
abordate au vizat situaţia din bazinul 
Mării Negre, determinarea României de 
a contribui efectiv la rezolvarea acesteia 
şi acţiunile întreprinse de Forţele Navale 
Române în ridicarea nivelului de instruire 
al personalului de la bordul navelor. 

S-a menţionat excelenta oportunitate 
oferită de prezenţa navelor americane 
în Marea Neagră, în desfăşurarea 
de exerciţii în comun, bilaterale sau 
în cadru multinaţional, în vederea 
ridicării nivelului de interoperabilitate 
al marinarilor militari din cele două ţări. 
Amiralul Greenert a adresat mulţumiri 
şefului Statului Major al Forţelor Navale 
pentru eforturile depuse de Marina 
Română de a contribui la rezolvarea 
situaţiei din regiune, şi pentru faptul că 
acţionează împreună cu reprezentanţii 
Forţelor Navale ale SUA, întărind 
astfel relaţiile excelente şi încrederea 
reciprocă. 

Şeful Statului Major al Forţelor 
Navale Române a purtat discuţii şi 
cu şeful Statului Major al Marinei 
Naţionale Franceze, amiralul Bernard 
Rogel, mulţumind pentru prezenţa 
navelor militare franceze în Marea 

Neagră şi arătând disponibilitatea 
găzduirii acestora în portul Constanţa. 
Amiralul Rogel a mulţumit pentru 
sprijinul oferit navelor franceze pe 
timpul escalelor în portul Constanţa 
şi a reiterat determinarea Franţei ca 
unul dintre principalii aliaţi ai României 
de a continua dislocarea navelor în 
regiunea Mării Negre.

Discuţiile cu comandantul Forţelor 
Navale din Turcia, amiralul Bulent 
Bostanoglu, s-au axat în principal pe 
evoluţia situaţiei din Marea Neagră şi 
aspecte referitoare la viitorul iniţiativei 
regionale BLACKSEAFOR. În concepţia 
oficialului turc, această iniţiativă 
regională ar trebui să rămână îngheţată, 
până la rezolvarea crizei din Ucraina, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale 
fiind de acord cu acest punct de vedere. 
Totodată, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu a evidenţiat că Forţele Navale 
Române au în intenţie desfăşurarea 
unor exerciţii multinaţionale în anul 
2015, şi sprijinul care ar putea fi oferit 
de partea turcă este unul pe care mizăm 
şi îl considerăm foarte important. 

În cadrul Reuniunea Comandanţilor 
Marinelor Militare din NATO, 
contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
s-a întâlnit cu amiralul Mark Ferguson, 
comandantul Comandamentului 
Întrunit NATO - JFC Napoli. Discuţiile 
au vizat necesitatea asigurării unei 
prezenţe constante a navelor NATO în 
Marea Neagră, necesitatea continuării 
participării Forţelor Navale Române 
în grupările NATO care sunt dislocate 
în regiunea Mării Negre, acest fapt 
aducând un plus de încredere şi 
demonstrând coeziunea la nivelul 
Alianţei. De asemenea, a fost abordată 
posibilitatea ca efectivele Batalionului 
de Infanterie Marină să desfăşoare 
instruirea în comun cu forţele americane 
dislocate în România în cadrul 
exerciţiului BLACK SEA ROTATIONAL 
FORCES, dar şi bilateral, cu posibilitatea 
utilizării echipamentelor americane în 
conducerea operaţiilor amfibii. A fost 
analizată şi posibilitatea dezvoltării 
Centrului de Instruire, Simulare şi 
Evaluare, în vederea pregătirii realizării 
Centrului de Pregătire şi Exerciţii la 
Marea Neagră.

Pe durata reuniunii, şeful Statului 
Major al Forţelor Navale a mai avut 
discuţii referitoare la situaţia din 
regiunea Mării Negre cu comandanţii 
forţelor navale din Belgia, Canada, 
Polonia şi Israel, care şi-au arătat 
solidaritatea şi sprijinul pentru România, 
în vederea soluţionării şi stabilizării 
situaţiei existente în regiunea Mării 
Negre. (M.E.)

Aspect de la lucrările simpozionului.
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În perioada 22-24 septembrie, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a efectuat o 
vizită oficială la Comandamentul Forţelor Maritime ale SUA 
(U.S. Fleet Forces HQ) şi la Comandamentul Aliat Suprem 
pentru Transformare (HQ NATO Supreme Allied Commander 
Transformation SACT) din Norfolk, Virginia. 

Pe parcursul vizitei, oficialul român s-a întâlnit cu generalul 
Mirco Zuliani, locţiitorul comandantului Comandamentului Aliat 
Suprem pentru Transformare (DSACT), cu alţi oficiali NATO, 
precum şi cu ofiţerii români de stat major, care îşi desfăşoară 
activitatea în comandamentele NATO din Norfolk, SUA. 

Discuţiile cu generalul Mirco Zuliani au vizat activitatea 
şi proiectele HQ SACT, implementarea deciziilor Summitului 
NATO 2014, situaţia de securitate la frontierele Alianţei şi 
măsurile de reasigurare. Pe parcursul discuţiilor, DSACT 
a arătat faptul că toate proiectele HQ SACT sunt în slujba 
naţiunilor, iar comanda ACT apreciază orice oportunitate 
de a afla poziţiile naţionale privind obiectivele de pe agenda 
Alianţei. Comandamentul Aliat Suprem pentru Transformare 
are un rol deosebit în implementarea deciziilor Summitului 
NATO 2014 şi urmăreşte menţinerea unei cooperări foarte 
apropiate cu SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe), astfel încât orice propunere prezentată Comitetului 
Militar să fie agreată de ambele comandamente strategice 
(Bi-SC). Principalul efort, în acest moment, este orientat spre 
operaţionalizarea RAP (Readiness Action Plan). Aceasta 
înseamnă traducerea la nivel militar, a deciziilor politice luate 
în cadrul Summitului de la Cardiff. În cadrul altui proiect 
important - FFAO (Cadrul Viitoarelor Operaţii Aliate), ACT 
urmăreşte ca naţiunile să contribuie cât mai mult posibil la 
realizarea documentului, care va descrie capabilităţile necesare 
Alianţei în perspectiva anului 2030. 

Criza din Ucraina a evidenţiat încă o dată importanţa 
strategică a regiunii Mării Negre cu referire la poziţiile 
ambasadorului rus la NATO privind prezenţa navelor Aliate în 
Marea Neagră. Generalul Zuliani a menţionat că se fac progrese 
în elaborarea şi implementarea unui concept aliat privind 
instruirea şi exerciţiile NATO orientate, în acest moment, cu 
precădere spre domeniul forţelor terestre, în timp ce exerciţiile 
forţelor aeriene progresează constant, iar domeniul naval a 
rămas uşor în urmă. 

Referitor la resursele necesare realizării planurilor Alianţei, 
locţiitorul comandantului Comandamentului Suprem Aliat 
pentru Transformare a precizat că ACT prezintă, în cadrul 
procesului de planificare a apărării, nevoile de capabilităţi. 
O dilemă constantă se referă la luarea în considerare a 
resurselor disponibile (proiectarea capabilităţilor în funcţie de 
resurse versus proiectarea capabilităţilor în funcţie de nivelul 
de ambiţie). Nevoia îmbunătăţirii comunicării strategice în 
cadrul Alianţei, atât pentru a prezenta, în cazul recentelor 
situaţii de criză, eforturile militare şi solidaritatea ţărilor NATO, 
cât şi pentru a motiva nevoia de resurse pentru menţinerea 
unor capabilităţi credibile. 

Pe timpul întrevederii au mai fost abordate subiecte 
referitoare la securitatea energetică evidenţiindu-se importanţa 
Mării Negre în dezvoltarea unei rute alternative la gazul rusesc 
şi, un element de noutate, cyber-securitatea, în condiţiile 
dependenţei tot mai accentuate de tehnologie, cu precădere 
tehnologia informaţiei. 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale a evidenţiat rolul 
strategic al Mării Negre, continuitatea acesteia în bazinul 
Mediteranean şi importanţa ca zonă de frontieră a Alianţei. 
De asemenea, au fost prezentate eforturile şi acţiunile 

Vizita şefului SMFN în SUASUA

Forţelor Navale Române în contextul crizei din Ucraina şi 
rolul determinant al resurselor şi al capabilităţilor disponibile, 
în planificarea acţiunilor navale. A fost prezentată necesitatea 
unei prezenţe Aliate continue, relevante şi credibile la Marea 
Neagră, ca parte a Immediate Assurance Measures. Şeful 
SMFN a accentuat rolul exerciţiilor în comun, desfăşurate, la 
Marea Neagră, de navele ţărilor riverane, cu nave ale Aliaţilor, 
în scopul atingerii nivelului dorit de interoperabilitate. 

Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu s-a întâlnit şi cu locţiitorul 
pentru dezvoltarea capabilităţilor Comandamentului Suprem 
Aliat pentru Transformare (DCOS CAPDEV), viceamiralul 
Bruce Grooms. Discuţiile au vizat aspecte generale privind 
strategia maritimă, securitatea în zona Mării Negre, rolul 
diviziei CAPDEV în implementarea proiectelor ACT. Referitor la 
securitatea în zona Mării Negre, oficialul american a menţionat 
că criza din Ucraina a determinat Alianţa să realizeze rolul 
strategic al Mării Negre şi a susţinut necesitatea unei prezenţe 
constante în Marea Neagră a navelor Aliate, care să acţioneze 
alături de forţele navale ale ţărilor riverane. În acest context, 
comanda forţelor navale ale unei ţări NATO riverane Mării 
Negre este o poziţie vitală. 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale şi comandantul 
grupării navale de lovire, contraamiralul Victoriano Mercado, au 
vizitat fregata USS Kauffman, din clasa O.H. Perry, navă care 
urmează să fie scoasă din serviciul marinei SUA în anul 2015, 
după o ultimă misiune de 6 luni de zile, în zona Atlanticului de 
Sud. Delegaţia română a constatat că această clasă de nave are 
în mare măsură aceleaşi capabilităţi ca şi fregatele tip T 22 R, 
din dotarea Forţelor Navale Române, în plus având sistemele 
specifice apărării proprii nemijlocite (Phalanx şi ESM).

Prin agenda deosebit de densă, vizita oficială a şefului 
SMFN în SUA a fost una reuşită, contribuind la dezvoltarea 
parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. (M.E.)

Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale şi generalul 
Mirco Zuliani, locţiitorul comandantului Comandamentului Aliat Suprem pentru Transformare.

Foto: ACT
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În ultima decadă a lunii 
septembrie, viceamiralul 
Peter Hudson, comandantul 
Comandamentului Maritim Aliat 
(MARCOM), a efectuat o vizită 
în România. Anterior, oficialul 
NATO a vizitat portul Varna din 
Bulgaria, pe timpul escalei grupării 
SNMG2 TU, ca parte a eforturilor 
continue ale NATO pentru a 
asigura aliaţii aflaţi la graniţele 
estice ale Alianţei. În timpul vizitei 
la Varna, viceamiralul Hudson 
s-a întâlnit cu ministrul bulgar al 
Apărării, dr. Velizar Shalamanov, 
comandantul Marinei din Bulgaria, 
contraamiralul Dimitar Denev, 
reprezentanţii Statului Major 
General, şi a vizitat navele HMCS 
Toronto şi ESPS Almirante 
Juan de Borbon, din gruparea 
SNMG2 TU.02. La Bucureşti, 
viceamiralul Hudson s-a întâlnit 
cu şeful Statului Major General, 
generalul-locotenent dr. Ştefan 
Dănilă, secretarul de stat pentru 
politica de apărare şi planificare, 
Valeriu Nicuţ, şeful Instrucţiei 

Comandantul MARCOM la Bucureşti

Şeful Statului Major al Forţelor 
Navale Române, contraamiralul dr. 

Alexandru Mîrşu, l-a primit luni, 
24 noiembrie, pe omologul său 

american, amiralul Jonathan W. 
Greenert, care s-a aflat în perioada 

Amiralul Jonathan W. Greenert în România

24-25 noiembrie, într-o vizită oficială 
în România. Agenda întâlnirii a 

cuprins subiecte referitoare la analiza 
stadiului cooperării din domeniul 

naval, pe durata participării în comun 
la operaţii NATO, precum şi stabilirea 

direcţiilor de acţiune pe viitor 
pentru creşterea stabilităţii 

în zona Mării Negre.
În aceeaşi zi, oficialul american 

s-a întâlnit, la baza militară de la 
Deveselu, cu secretarul de stat pentru 

politica de apărare şi planificare, 
Valeriu Nicuţ, şi cu şeful Statului 

Major General, generalul-locotenent 
dr. Ştefan Dănilă. Cei trei oficiali 

au discutat cu personalul român şi 
american şi au fost informaţi asupra 

stadiului operaţionalizării bazei 
militare de la Deveselu.

Delegaţia americană s-a deplasat 
marţi, 25 noiembrie, la Constanţa, 

unde a vizitat Centrul Radiotehnic şi 
Observare „Callatis”, fregata Regele 

Ferdinand, submarinul Delfinul 
şi Nava-Şcoală Mircea. Vizita a 

contribuit la dezvoltarea relaţiilor 
bilaterale şi identificarea unor noi 

oportunităţi şi domenii de cooperare 
între cele două marine. (C.O.)

şi Doctrinei din Statul Major al 
Forţelor Navale, contraamiralul 
de flotilă dr. Constantin Ciorobea. 
Agenda discuţiilor din ambele 
state au inclus subiecte privind 

securitatea maritimă în Marea 
Neagră, creşterea prezenţei NATO 
în Marea Neagră, desfăşurarea 
de exerciţii comune cu partenerii 
din NATO. (M.E.)

Foto: Cristian Vlăsceanu

Foto: MApN



Marina Română nr. 5 septembrie – decembrie 201414 Marina Română nr. 5 septembrie – decembrie 2014

Ultima zi a prezenţei navelor americane la Constanţa, 
23 octombrie, a fost rezervată exerciţiilor comune pe mare. În 
lumina ciudată a dimineţii prima a părăsit portul Mount Whitney 
(LCC 20), nava de comandament a Flotei a VI-a a Statelor 
Unite din februarie 2005, cu silueta inconfundabilă, masivă (un 
deplasament de peste 18000 de tone), cu pupa rotunjită, indiciu 
al vechimii navei (a intrat în serviciu în anul 1971, deci acum 
43 de ani!), dar nu şi al tehnicii şi tehnologiei de ultimă oră de 
la bord. A fost urmată la scurt timp de distrugătorul din clasa 
Arleigh Burke, USS Cole, o altă navă a US Navy devenită în 
egală măsură un simbol şi un supravieţuitor al luptei împotriva 
terorismului. Elegant, se înscrie uşor pe pasa de ieşire dintre cele 
două faruri navigând uşor în siajul lui Mount Whitney. Imaginea 
şi ceea ce a urmat reprezintă, dacă vreţi, rezultatul concret, 
palpabil, al deciziilor care au  fost luate la ultimul Summit NATO 
de la Cardiff în ceea ce priveşte creşterea prezenţei Alianţei 
Nord-Atlantice, mai ales cea navală permanentă în zona 
Mării Negre, asigurarea securităţii şi stabilităţii, „demonstrarea 
pregătirii de a apăra teritoriul NATO, de a întări Forţele Navale 
Permanente pentru a avea o mai bună informare situaţională 
maritimă şi a derula întregul spectru de operaţiuni maritime 
convenţionale" după cum e precizat în punctul 8 al Declaraţiei 
finale a Summitului. Confirmă şi declaraţia preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de la acelaşi Summit, că flota americană 
va avea o prezenţă consistentă în Marea Neagră şi va face 
exerciţii comune cu flotele României şi Bulgariei. Consistentă 
şi permanentă am putea adăuga (subiectul este detaliat în 
articolul „Concluzii la summitul NATO” din acest număr). 

Nu există antrenamenteNu există antrenamente
uşoare pe mareuşoare pe mare

Bogdan DINU

Acesta ar fi cadrul şi contextul în care s-au desfăşurat 
antrenamentele comune pe mare din ziua de 23 octombrie, 
denumite Black Sea Resolve şi desfăşurate în apele teritoriale şi 
zona contiguă. Forţele Navale Române au participat cu fregata 
Regele Ferdinand, nava purtătoare de rachete Pescăruşul, două 
elicoptere Puma Naval şi o echipă de militari ai Grupului Naval 
de Forţe pentru Operaţii Speciale, care a participat la acţiunile 
destinate exersării procedurilor de interdicţie maritimă, în timp 
ce Forţele Aeriene Române au acţionat cu două aeronave 
Mig-21 LanceR. Activităţile care s-au desfăşurat pe mare au 
avut drept scop instruirea comună a militarilor americani şi 
români prin desfăşurarea unor exerciţii ce presupun interdicţia 
maritimă, căutarea şi descoperirea de submarine, precum şi 
proceduri de identificare şi urmărire a ţintelor aeriene. 

Fregata Regele Ferdinand a ieşit ultima din port, conform 
planificării, pe o vreme bună care s-a menţinut toată ziua. După 
executarea exerciţiului de Force Protection (chiar dacă nu a 
fost lansată barca la apă pentru a simula atacul asimetric) am 
ajuns în raionul desemnat şi timp de mai bine de două ore s-a 
derulat exerciţiul de interdicţie maritimă, inclusiv cu boarding la 
USS Cole. Echipa de scafandri pentru Forţe Speciale 
ambarcată la bord - cu unii dintre ei ne întâlnisem cu mai puţin 
de o săptămână în urmă la un alt exerciţiu cu elicopterul, vezi 
şi reportajul „Sfârşit de sezon pentru scafandrii militari. O zi cu 
scafandrii pe apă, sub apă dar mai ales în aer” publicat tot în acest 
număr - a executat misiunea cu ajutorul elicopterului Puma Naval 
numărul 140 care a apuntat pe fregată. După câteva minute 
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Locotenent-comandorul Decebal Ciobăniţă, navigatorul fregatei Regele Ferdinand, 
în timpul exerciţiului comun cu navele SUA.

În perioada 20-23 octombrie, navele militare USS 
Mount Whitney şi USS Cole au efectuat o escală în portul 
Constanţa. Pe timpul staţionării în port, programul militarilor 
americani a inclus o vizită oficială la Comandamentul Flotei 
şi activităţi socio-culturale şi sportive la Muzeul Marinei 
Române şi pe baza sportivă a Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, ateliere de lucru şi concerte susţinute la Colegiul 
Naţional de Arte „Regina Maria” de Fanfara Forţelor Navale 
Americane, acompaniată de Muzica Reprezentativă a 
Forţelor Navale Române. Joi, 23 octombrie cele două 
nave americane au participat împreună cu fregata Regele 
Ferdinand, nava purtătoare de rachete Pescăruşul, două 
elicoptere IAR-330 Puma Naval la exerciţiul Black Sea 
Resolve în apele teritoriale şi zona contiguă. (A.M.)
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ajungeau prin fast-rope pe heliportul distrugătorului american 
şi îşi începeau misiunea. „Cei de la grupa de Forţe Speciale au 
executat un exerciţiu de control la bordul unei nave comerciale 
necooperante, reprezentată de distrugătorul USS Cole. Militarii 
au fost inseraţi la bordul navei controlate prin procedeul fast-
rope unde au executat un exerciţiu de preluare a controlului 
navei comerciale şi inspecţia compartimentelor navei. La final 
membrii grupei au fost extraşi tot cu elicopterul Puma Naval 
şi aduşi la bordul navei noastre. Pe timpul exerciţiului militarii 
americani au apreciat foarte mult modul, planul de acţiune şi 
profesionalismul militarilor din Forţele Speciale”, a detaliat 
pentru noi comandorul Marian Ioan, comandantul secund al 
fregatei Regele Ferdinand. 

Restul zilei s-a scurs încet printre numeroase exerciţii 
derulate, fie ele de luptă antisubmarin (s-a folosit dispozitivul 

denumit EMATT, care imită un submarin, de la partenerii 
americani şi a fost implicat şi elicopterul Puma Naval), de luptă 
la suprafaţă sau de luptă antiaeriană, cu trecerile spectaculoase 
ale Mig-urilor (s-a încercat simularea cât mai bună a condiţiilor 
reale de luptă astfel încât peste exerciţiul antisubmarin s-a 
suprapus şi cel de apărare antiaeriană), partea cea mai vizibilă 
a acţiunii pentru cei care nu aveau rol de luptă pe navă. Ca 
de fiecare dată în astfel de situaţii nu a lipsit fotografierea şi 
filmarea formaţiei din elicopter, aşa-numitul Photex, după cum 
nu a lipsit nici prezenţa rusească la exerciţiu, tot ca de fiecare 
dată în ultimele luni o navă rusească „evoluând” permanent în 
siajul celor americane. „Azi am executat o gamă de exerciţii, de 
la simplu la complex, respectiv monitorizarea traficului maritim 
şi supravegherea căilor de comunicaţii, în special operaţiile 
de inspecţie la bordul navelor comerciale, de asemenea, 
respingerea atacului aviaţiei de vânătoare şi a atacului 
navelor de suprafaţă şi nu în ultimul rând căutarea şi atacul 
submarinelor inamice. La încheierea exerciţiului pot să certific 
şi să afirm că a fost o zi fructuoasă în general, şi în special 
pentru Forţele Navale Române care a avut nave implicate în 
exerciţiu, fructuoasă în sensul că ne-am pregătit şi am aplicat 
procedurile specifice NATO, atât pe timpul exerciţiilor cât şi pe 
timpul desfăşurării operaţiilor de securitate maritimă. Nu există 
activităţi uşoare sau grele, toate exerciţiile care se desfăşoară 
pe mare sunt grele, dar nu neapărat şi dificile. Oricum ele sunt 
benefice pentru Forţele Navale Române şi navele Flotilei de 
Fregate în special, în sensul că putem să ne pregătim alături de 
partenerii noştri”, ne-a precizat comandorul Marinică Mustăţea, 
comandantul fregatei Regele Ferdinand.

La bord s-au aflat şi doi militari americani de pe USS Cole, 
iar doi marinari militari români, locotenentul Andrei Pavăl şi MM1 
Andrei Pap de pe fregata Mărăşeşti, au fost prezenţi pe USS 
Mount Whitney şi locotenentul Tiberiu Moşoiu pe USS Cole, 
într-un schimb de experienţă. Locotenentul Brad Robinson, din 
echipajul distrugătorului USS Cole, ne-a declarat la sfârşitul zilei: 
„Antrenamentul comun cu marinarii militari români este, probabil, 
unul dintre cele mai mari avantaje ale prezenţei noastre în Marea 
Neagră. În opinia mea, Forţele Navale Române sunt o structură 
flexibilă, profesionistă, interesată să dezvolte parteneriatul 
cu Statele Unite ale Americii. Am fost impresionat de spiritul 
de camaraderie pe care l-am constatat aici la bordul fregatei 
«Regele Ferdinand». «USS Cole» se află în Marea Neagră 
pentru consolidarea relaţiilor cu partenerii noştri din zonă, 
îndeplinim misiuni de escortă pentru «USS Mount Whitney», 
nava de comandament a Flotei a VI-a a Statelor Unite dar, într-un 
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Echipa de scafandri pentru Forţe Speciale pregătindu-se pentru un exerciţiu de control 
la bordul unei nave comerciale necooperante.
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Într-o frumoasă zi de octombrie,  
pe data de 22, am vizitat distrugătorul 

USS Cole (DDG-67), aflat la 
Gara Pasageri, Constanţa pentru o 

serie de exerciţii realizate împreună cu 
Forţele Navale Române. Din exterior, 
nava părea o imensitate gri la bordul 
căreia nu se putea ajunge prea uşor, 

deoarece securitatea se afla 
la ...ea acasă, atât pe dană, în 

apropierea navei, cât şi pe distrugător.
Am aflat că acest distrugător a 

intrat în serviciul Marinei Americane 
la data de 8 iunie 1996 şi poartă 

numele sergentului Darrell Samuel 
Cole care şi-a schimbat specializarea 

din „muzicant de front” în mitralior. 
Astfel, el a luptat în mai multe campanii 
importante din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Numele său a rămas 

în istorie şi este sinonim al curajului 
deoarece, întorcându-se victorios de 

la un atac, a fost ucis de o grenadă 
inamică. Militarii americani cinstesc 

numele său şi nu ratează nicio ocazie 
în care îi pot prezenta povestea. 

Mândria şi patriotismul sunt atribute 
definitorii pentru aceştia. 

Nici acest distrugător nu a avut o 
istorie lină. Pe 12 octombrie 2000 – 

zi neagră pentru marinarii 
americani – bastimentul a fost atacat 

de un atentator sinucigaş în timpul 
aprovizionării în Portul Aden din 

Yemen. Explozia a făcut o gaură 
de apă de aproximativ 13 pe 20 de 

metri, iar marinarii americani s-au 
luptat să salveze nava trei zile. Din 

păcate explozia a avut loc în imediata 
apropiere a sălii de mese, chiar la ora 

la care militarii serveau prânzul, aşa 

ÎN VIZITĂ LA „USS COLE“ÎN VIZITĂ LA „USS COLE“

că pierderile umane au fost în număr 
de 17, iar 37 de marinari au fost răniţi. 

Deşi la bordul lui USS Cole nu mai 
activează niciunul dintre supravieţuitorii 

acelui atac, militarii de pe distrugător 
cinstesc eroii căzuţi la datorie 

în acel atac, iar salonul este 
înţesat cu amintiri şi fotografii 

care aparţin echipajului din 2000.
În scurtul tur pe care l-am făcut 

la bordul navei m-a frapat căldura 
şi deschiderea cu care ne-au primit 
şi sistemul bine pregătit de militari 

care ne-au introdus şi ne-au condus, 
atât cât a permis timpul alocat vizitei, 

în lumea creată în jurul imensului 
bastiment. Capitolul comunicare 

reprezintă unul dintre punctele forte, 
deoarece au o manieră proprie în 

care atrag, fascinează şi se redau. Şi 
comunicarea între membrii echipajului 

este un lucru pe care îl putem învăţa 
de la ei, uluitoare fiind viteza 

de redacţie, modul în care se 
coordonau şi felul în care îşi 
transmiteau unii altora ideile.

Mi s-a părut prea scurt timpul pe 
care l-am petrecut pe distrugător, dar 
îmi doresc să mai am parte de astfel 
de oportunităţi. Interoperabilitatea şi 
schimburile de experienţă reprezintă 
cele mai bune metode de a învăţa şi 

de a ne cunoaşte colegii din forţele 
                       navale ale altor ţări. 

Student sergent Dora-Elena SIMION
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Studenţii Dora-Elena Simion şi Mihai Vlad de la ANMB, 
pe timpul vizitei navei USS Cole.

sens mai larg şi misiuni de reprezentare 
în porturile în care acostăm, aşa cum 
s-a întâmplat deocamdată la Constanţa, 
singurul port vizitat până acum şi unde 
totul a decurs extraordinar. În legătură 
cu nava pe care ne aflăm acum, fregata 
«Regele Ferdinand» nu pot decât să 
afirm – şi cred că domnului comandant 
secund o să-i placă în mod deosebit – 
că este o navă foarte curată şi îngrijită, 
iar revenind la ceea ce spuneam la 
început, acel sentiment de mândrie al 
apartenenţei la Forţele Navale Române 
se regăseşte peste tot pe navă şi în 
rândurile echipajului. Pentru mine a fost 
evident acest lucru încă de dimineaţă 
când m-am ambarcat la bord în Portul 
Militar Constanţa. Poate că nava are 
26 de ani, mai mult decât vârsta mea, 
dar nu mi-aş fi dat seama dacă nu aş fi 
aflat acest lucru. Dacă ar fi să transmit 
un mesaj colegilor români acesta ar 
fi că mi-a făcut plăcere să lucrez cu 
ei în ultimele zile şi că abia aştept să 
continuăm parteneriatul şi în viitor”. De 
altfel Crosspoll-ul, transferul de personal 
dintre Regele Ferdinand şi USS Cole 
cu RHIB-ul de la partenerii noştri, a 
fost ultima activitate a zilei, după care 
navele s-au salutat, iar fregata a pus 
cap compas pe portul Constanţa. 
De remarcat şi prezenţa la bord a 
corespondentului TVR la Constanţa, 
George Malciolu, care a realizat un 
material despre exerciţiile comune, 
echipajul fregatei, viaţa pe mare, inclus 
ulterior într-un reportaj mai amplu despre 
prezenţa navală americană în Marea 
Neagră, parteneriatul strategic româno-
american şi cooperarea dintre cele două 
marine şi naţiuni. Ceea ce nu e rău. La 
final, în loc de concluzii sau calificative 
după misiune redăm doar aprecierea 
concisă, tipic NATO, a comandantului 
fregatei Regele Ferdinand, comandorul 
Marinică Mustăţea, la adresa comportării 
echipajului: „Bravo Zulu!”
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Câteva puncte de reţinut din 
Declaraţia Summitului din Ţara 
Galilor adoptată de şefii de stat şi 
de guvern participanţi la reuniunea 
Consiliului Nord-Atlantic din Ţara 
Galilor, 4-5 septembrie 2014.

Încercăm în rândurile următoare să vă 
prezentăm - fără să comentăm, decât acolo 
unde formularea este vagă şi mai greu de 
înţeles pentru cine nu este familiarizat cu 
limbajul Alianţei - principalele concluzii 
ale Summitului NATO din Ţara Galilor, 
aşa cum reies ele din textul declaraţiei 
finale, în care sunt prezentate, împreună 
cu numeroase alte subiecte, planurile de 
reacţie ale Alianţei, stabilite ca urmare a 
acţiunilor agresive ale Rusiei împotriva 
Ucrainei. Din declaraţie (am utilizat textul 
publicat de Ministerul Afacerilor Externe) 
vom menţiona doar punctele care privesc 
spaţiul nostru geopolitic, precum şi deciziile 
militare şi politice, inclusiv în domeniul 
maritim, de interes pentru cititorii noştri. 
Declaraţia reafirmă faptul că cea mai mare 
responsabilitate a NATO este „să protejeze 
şi să apere teritoriile şi populaţiile noastre 
împotriva unui atac, aşa cum prevede 
Art. 5 al Tratatului de la Washington“. 
Totodată, liderii statelor membre se 
angajează să consolideze mai departe 
legătura transatlantică şi să asigure 
resursele, capabilităţile şi voinţa politică 
necesare pentru a se asigura că Alianţa 
„rămâne gata să facă faţă oricărei 

Ţara Galilor, 4-5 Septembrie 2014Ţara Galilor, 4-5 Septembrie 2014
SUMMITUL NATOSUMMITUL NATO

provocări" şi să apere libertatea şi valorile 
comune privind libertatea individului, 
drepturile omului, democraţia şi statul de 
drept (punctul 2).

Potrivit documentului, pentru ca NATO 
să fie pregătită să răspundă ,,rapid şi ferm’’ 
la noile provocări de securitate, a fost 
aprobat Planul de acţiune al Alianţei pentru 
creşterea nivelului de reacţie. Acest plan 
reprezintă "un pachet coerent şi cuprinzător 
de măsuri necesare pentru a răspunde 
schimbărilor mediului de securitate atât de 
la graniţele NATO, cât şi mai îndepărtate“ 
şi care „răspunde provocărilor Rusiei“. Una 
dintre măsuri este crearea unei Grupări 
Multinaţionale de Forţe cu un Nivel de 
Reacţie Foarte Ridicat (VHRJTF), care va 
putea fi dislocată în câteva zile pentru a 
răspunde provocărilor ce apar, în special 
la periferia teritoriului NATO. Această forţă 
va include o componentă terestră cu forţe 
aeriene, maritime şi de operaţiuni speciale 
(punctele 5-8). 

De asemenea, va fi stabilită „o prezenţă 
adecvată de comandă şi control şi unii 
facilitatori de forţe în teren pe teritoriile 
Aliaţilor estici“ (tot la punctul 8). Această 
formulare generală se traduce pentru 
România prin apariţia unui comandament 
(structură sau parte a unei structuri) NATO 
în ţară şi prezenţă militară sporită, mai ales 
navală şi aeriană, în Marea Neagră. Despre 
un comandament NATO şi locaţia acestuia 
în România, Mircea Duşa, ministrul apărării 
naţionale a declarat în luna septembrie că 
„la nivelul şefilor de state majore, în două-
trei luni se analizează unde se amplasează 

aceste comandamente militare şi în 
februarie, miniştrii apărării, la şedinţa 
miniştrilor apărării, vor aproba aceste 
comandamente. Sigur că din punct de 
vedere strategic, o locaţie importantă este 
Constanţa, având în vedere situaţia creată 
în Marea Neagră şi faptul că trebuie să se 
asigure securitatea maritimă pe această 
zonă nu numai a României, şi a Turciei, 
şi a altor state care au ieşire la Marea 
Neagră”. De altfel, ministrul Mircea Duşa 
a dispus constituirea unui grup de lucru la 
nivelul structurilor centrale ale Ministerului 
Apărării Naţionale, care va implementa 
şi urmări deciziile adoptate la Reuniunea 
Consiliului Nord-Atlantic din Ţara Galilor, 
din 4 şi 5 septembrie. Specialiştii fac parte 
din structurile MApN cu atribuţii în acest 
domeniu, respectiv Statul Major General şi 
Departamentul pentru Politica de Apărare 
şi Planificare.  

În plus, se arată în declaraţia finală şi 
tot la punctul 8, va fi sporită capacitatea 
NATO de a întări rapid şi eficient pe Aliaţii 
estici „prin pregătirea infrastructurii, pre-
poziţionarea echipamentelor şi mijloacelor 
de aprovizionare şi desemnarea bazelor 
specifice. Sprijinul adecvat al naţiunii 
gazdă va fi precumpănitor în acest caz. Ne 
vom asigura, totodată, că forţele noastre 
Aliate menţin nivelul de reacţie adecvat 
şi coerenţa necesară pentru a desfăşura 
întreaga paletă de misiuni NATO, inclusiv 
descurajarea agresiunii împotriva Aliaţilor 
NATO şi demonstrarea pregătirii de a apăra 
teritoriul NATO. Vom întări Forţele Navale 
Permanente pentru a avea o mai bună 

Bogdan DINU

Foto: www.nato.int
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informare situaţională maritimă şi a derula 
întregul spectru de operaţiuni maritime 
convenţionale“. În acest sens preşedintele 
Traian Băsescu a declarat în conferinţa de 
presă de la Palatul Cotroceni la revenirea 
în ţară, că preşedintele SUA, Barack 
Obama, a luat cuvântul la Summit-ul 
NATO din Ţara Galilor şi a asigurat că flota 
americană va avea o prezenţă consistentă 
în Marea Neagră şi va face exerciţii 
comune cu flotele României şi Bulgariei. 
„Pe partea de sensibilitate majoră, despre 
care vă vorbeam, sensibilitate legată 
de situaţia de la Marea Neagră, unde 
România nu are capacităţi suficiente 
pentru a face faţă unei eventuale agresiuni 
a flotei Federaţiei Ruse de la Sevastopol, 
preşedintele Obama, în plin Summit, a luat 
cuvântul şi a spus că flota americană va 
asigura o prezenţă consistentă, care să 
facă aplicaţii, exerciţii cu flota militară a 
României şi a Bulgariei. Nu este prezentată 
în declaraţie (finală a Summitului Alianţei) 
ca fiind intervenţia preşedintelui Obama, 
dar vă pot spune că de la declaraţia 
dânsului s-a introdus prezenţa navală 
în Marea Neagră, prezenţă consistentă” 
a afirmat preşedintele Băsescu. Şeful 
statului a vorbit despre factorul de risc 
reprezentat de flota rusă de la Sevastopol, 
la 160 de mile marine de ţărmul românesc, 
şi care are posibilitatea desfăşurării unui 
desant pe teritoriul ţării noastre în termen 
de şase ore. El a subliniat că în declaraţia 
oficială a Summitului „s-a reluat teza că 
Federaţia Rusă creează instabilitate şi în 
Marea Neagră, deci nu numai instabilitate 
generată de acţiunea din Ucraina, dar se 
precizează că Federaţia Rusă creează 
instabilitate în Marea Neagră” şi „se vor 
sprijini ţările riverane, pentru asigurarea 
securităţii“. Este vorba de fapt de punctul 
18 al declaraţiei, legat de comportamentul 
Rusiei (subiectul este abordat în nu 
mai puţin de 15 puncte, 16-31), unde 
se precizează că „aceasta ameninţă 
ordinea internaţională bazată pe reguli şi 
constituie o provocare la adresa securităţii 
euroatlantice. În plus, aceste dezvoltări 
pot avea efecte pe termen lung asupra 

stabilităţii în regiunea Mării Negre, care 
rămâne o componentă importantă a 
securităţii euroatlantice. Acţiunile actuale 
ale Rusiei contravin principiilor pe care au 
fost edificate mecanismele de creştere a 
încrederii în Marea Neagră. Vom continua 
să sprijinim, după cum va fi cazul, eforturile 
în plan regional depuse de statele riverane 
Mării Negre vizând asigurarea securităţii şi 
stabilităţii”.

În declaraţie, cine a avut răbdarea să o 
parcurgă ştie că aceasta cuprinde nu mai 
puţin de 113 puncte, în ceea ce priveşte 
contribuţia statelor la bugetul Alianţei, se 
menţionează că s-a stabilit că ţările care nu 
alocă 2% din PIB vor stopa orice reducere 
a contribuţiei şi îşi vor fixa ca obiectiv 
atingerea acestui prag, precum şi sporirea 
cheltuielilor pentru apărare în termeni 
reali pe măsură ce PIB creşte (punctele 
14 şi 15). Capitole consistente sunt 
rezervate ISIS (Statul Islamic din Irak şi 
Levant), Orientului Mijlociu, Africii de Nord, 
Afganistanului, Mali, Kossovo etc. dar, deşi 
deciziile luate în toate aceste cazuri sunt 
foarte importante şi de actualitate nu ne-
am propus să le tratăm în prezentul articol. 
Este menţionată şi apărarea antirachetă, 
reafirmându-se faptul că aceasta are 
exclusiv un scop defensiv. „Remarcăm cu 
satisfacţie că dislocarea Aegis Ashore la 
Deveselu, România, respectă calendarul 
pentru a fi finalizată la orizontul anului 
2015. Aegis Ashore va fi pusă la dispoziţia 
NATO şi va furniza o creştere semnificativă 
a capabilităţii NATO BMD“, se arată în 
declaraţie la punctul 57. 

În legătură cu operaţiile maritime 
ale Alianţei la punctul 47 se precizează 
„Operaţia Active Endeavour din Marea 
Mediterană va continua să se adapteze 
pentru a face faţă riscurilor de securitate 
într-o zonă de interes strategic pentru 
Alianţă. Pirateria din Somalia nu a fost 
eradicată. NATO a contribuit la o reducere 
constantă a activităţii de piraterie în 
largul coastei somaleze prin intermediul 
Operaţiei Ocean Shield, în coordonare cu 
alţi actori internaţionali relevanţi, inclusiv 
UE şi alte state, potrivit deciziilor relevante 

adoptate. Am convenit să continuăm 
implicarea NATO în combaterea pirateriei 
în largul coastei somaleze până la sfârşitul 
anului 2016, prin optimizarea utilizării 
infrastructurii NATO. Ambele operaţii 
contribuie la consolidarea capacităţii 
de supraveghere maritimă a Alianţei, a 
interoperabilităţii şi a implicării partenerilor.”

În sfârşit, importanţa economică şi 
geopolitică a domeniului maritim în secolul 
21 continuă să crească, se arată la punctul 
71. NATO trebuie să se adapteze unui 
mediu de securitate maritim complex, 
mai aglomerat, cu dezvoltare rapidă şi 
impredictibilitate sporită. Acest aspect 
necesită o întărire a capabilităţilor maritime 
ale  Alianţei, care nu ar trebui privite separat, 
ci ca parte integrală a instrumentelor NATO 
în vederea prezervării intereselor Alianţei. 
Prin urmare, vom continua să intensificăm 
şi să extindem implementarea Strategiei 
Maritime Aliate, consolidând mai departe 
eficienţa Alianţei în domeniul maritim 
şi contribuţiile sale în ceea ce priveşte 
descurajarea şi apărarea colectivă, 
managementul crizelor, securitatea prin 
cooperare şi securitatea maritimă. Vom 
revigora Forţele Navale Permanente ale 
NATO prin flexibilizarea procesului de 
generare a forţei şi duratei contribuţiilor 
naţionale, astfel încât acestea să nu mai fie 
utilizate pentru operaţiuni îndelungate sau 
cu sarcini mai reduse ca profil. În plus, vom 
consolida educaţia şi instruirea acestora, 
valoarea exerciţiului, în special la nivelele 
superioare. Vom încerca să identificăm 
modalităţi de creştere suplimentară a 
eficienţei întregului spectru de capabilităţi 
maritime ale Alianţei. Implementarea 
Strategiei Maritime Aliate are în vedere 
elemente importante, precum: o coordo- 
nare mai mare, cooperare şi comple-
mentaritate între organizaţiile interna-
ţionale relevante, inclusiv UE, potrivit 
deciziilor relevante adoptate, precum şi 
cooperarea cu statele partenere şi non-
partenere. Apreciem adoptarea Strategiei 
de Securitate Maritimă a UE în iunie 2014, 
care va aduce contribuţii potenţiale la 
securitatea tuturor Aliaţilor.

Family Photo la Summit-ul NATO din Ţara Galilor.Foto: www.nato.int
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Interviu 

Locotenent-comandor 
ing. Mihai EGOROV

- Cum a fost anul 2014 pentru 
Forţele Navale?

- În acest an instrucţia pe mare a 
fost desfăşurată peste volumul iniţial 
planificat, Forţele Navale Române redi-
recţionând efortul principal pe exerciţii şi 
operaţii de securitate maritimă în Marea 
Neagră. Operaţia Black Sea Harmony a 
continuat într-o formă activă cu prezenţa 
navelor pe mare şi fluviu, însemnând un 
efort logistic important. Urmare a crizei 
din Crimeea, prezenţa în Marea Neagră a 
navelor NATO, şi în special a partenerului 
strategic SUA, a fost substanţială, peste 
20 de nave NATO desfăşurând acţiuni în 
cadrul operaţiei de securitate maritimă, 
iar Forţele Navale Române au fost parte 
a efortului de solidaritate al NATO şi UE 
vis-a-vis de Ucraina. 

Tot în acest an, Dragorul Maritim 
Slt. Alexandru Axente a fost evaluat de NATO în luna iulie 
în cadrul exerciţiului multinaţional din Marea Neagră NATO 
BREEZE 2014, iar nava a fost certificată ca fiind CAPABILĂ 
PENTRU MISIUNE şi urmează a fi pusă la dispoziţia 
pachetului de forţe ale Alianţei, conform angajamentelor pe 
care România şi le-a asumat.

În luna mai s-au împlinit 75 de ani de la intrarea în 
serviciul Marinei Militare a NŞ Mircea. Legendarul velier 
românesc a participat în perioada 29 aprilie - 24 mai în Marea 
Neagră la „BLACK SEA TALL SHIPS REGATTA 2014”, 
prima regată organizată de Sail Training International (STI) 
cu participarea a 17 veliere din 9 ţări, fiind vizitate porturile 
Varna, Novorossiysk şi Soci. La bordul navei, au fost alături 
de cadeţii români şi cadeţi din Polonia, Turcia şi Bulgaria, 
dar şi jurnalişti români. Menţionez că, în porturile de escală, 
NŞ Mircea a fost vizitată de peste 9.000 de persoane.

Aşa cum afirmam şi în urmă cu un an, la învestirea în 
funcţie, noua echipă de comandă a avut în centrul preocupărilor 
asigurarea calităţii vieţii personalului militar şi civil, în mod 
direct, şi implicit al familiilor acestora, în mod indirect. Acţiunile 
noastre s-au concretizat, în primul rând, prin asigurarea 
drepturilor legale în ceea ce priveşte drepturile de salarizare, 
echipare, hrănire, asistenţa medicală, recunoaşterea meritelor 
participanţilor la misiuni în afara teritoriului naţional, dar şi prin 
eforturile susţinute pentru asigurarea condiţiilor de muncă 
şi instruire, prin executarea de lucrări de reparaţii în regie 
proprie sau în antrepriză, pentru reabilitarea infrastructurii 
existente în cazărmi, recondiţionarea instalaţiilor de încălzire, 
apă şi instalaţii electrice, reparaţii utilaje din centralele 
termice. De asemenea, un aspect pozitiv l-a constituit, darea 
în folosinţă, în luna noiembrie 2014, a încă 53 de locuinţe 
de intervenţie, în garnizoana Constanţa. Asigurarea calităţii 
vieţii personalului este însă un domeniu extrem de vast, în 
care oricât de multe ai face, întotdeauna rămâne loc de „mai 

„Forţele Navale Române au flexibilitatea 
de a-şi adapta acţiunile la contextul actual“
Interviu cu domnul contraamiral dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale

bine”, pentru că depinzi în primul rând de 
resursele alocate, dar mai ales de cadrul 
legislativ care uneori este restrictiv, în 
special în ceea ce priveşte achiziţiile. 

- Criza din Crimeea, a făcut ca anul 
2014 să fie unul special pentru Armata 
României şi implicit pentru Forţele 
Navale Române (FNR), care şi-au 
adaptat planul de instrucţie la realităţile 
din zonă. Ce au adus în plus exerciţiile 
în comun desfăşurate de FNR cu 
partenerii din NATO, în Marea Neagră?

- Creşterea prezenţei NATO în Marea 
Neagră a însemnat ridicarea nivelului de 
instrucţie a FNR prin participarea la acţiuni 
în comun, în cadrul exerciţiilor multilaterale, 
precum şi a exerciţiilor internaţionale. 
Practic, în acest an, instrucţia pe mare 
şi fluviu a fost reorientată pe exerciţiile 
comune cu nave NATO şi supravegherea 
zonei de graniţă din Delta Dunării. În 
perioada martie-noiembrie am executat 

14 exerciţii comune cu forţe aparţinând NATO (Bulgaria, 
Canada, Franţa, Spania, SUA, Turcia), pentru o perioadă de 
1-3 zile sau, în cazul acţiunii sub comanda NATO/MARCOM/
SNMG/SNMCMG pentru o perioadă de 8-11 zile.

Operaţia ATLANTIC RESOLVE a fost iniţiată de SUA 
ca răspuns la situaţia din Ucraina, în conformitate cu 
angajamentele de securitate colectivă pentru aliaţii NATO şi în 
sprijinul partenerilor europeni. Aceasta a însemnat creşterea 
semnificativă a prezenţei aeriene, terestre şi navale în 
regiune, cu participarea aliaţilor NATO la exerciţiile planificate 
anterior. Pentru Forţele Navale Române această acţiune 
de creştere semnificativă a prezenţei navelor americane în 
bazinul Mării Negre, a dus la intensificarea instrucţiei pe mare 
în comun, exerciţii desfăşurate sub egida iniţiativei regionale 
BLACK SEA RESOLVE. 

O parte a acestor exerciţii bilaterale s-a transformat în 
exerciţii multilaterale – prin participarea navelor forţelor 
navale bulgare sau turce. Aceste exerciţii au ridicat nivelul 
de interoperabilitate a navelor prin exersarea procedurilor, 
schimbul de experienţă între forţele navale participante 
şi creşterea încrederii între aliaţi. Prezenţa FNR pe mare 
a însemnat acţiunea fregatelor Mărăşeşti (F111), Regele 
Ferdinand (F 221) şi Regina Maria (F 222), a corvetelor 
Viceamiral Eugeniu Roşca (263), Contraamiral Eustaţiu 
Sebastian (264), Contraamiral Horia Macellariu (265), a 
navelor purtătoare de rachete Zborul (188) şi Pescăruşul 
(189), a dragoarelor maritime Slt. Alexandru Axente (30) şi 
Lt. Lupu Dinescu (25), a navei maritime de intervenţie cu 
scafandri Grigore Antipa.

Participarea navelor noastre la acţiuni comune cu 
partenerii NATO în Marea Neagră a totalizat un număr 
de 87 de zile de ieşire pe mare, 11 exerciţii tip PASSEX, 
două exerciţii internaţionale (BREEZE, Bulgaria şi SEA 
BREEZE, Ucraina), precum şi acţiunea sub comanda 
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Aspect de la plecarea dragorului maritim Slt Alexandru Axente la exerciţiul BREEZE 2014.

SNMG1/MARCOM. La exerciţiile menţionate, a participat şi 
aviaţia maritimă ambarcată (elicopterele Puma Naval), piloţii 
români executând peste 65 de apuntări pe navele partenere, 
ceea ce a condus la dobândirea unei experienţe semnificative 
privind operarea elicopterului în mediul internaţional. A fost, 
de asemenea, exersată şi acţiunea de inserţie a forţelor 
speciale în cadrul exerciţiilor de interdicţie maritimă. Pe timpul 
desfăşurării exerciţiilor pe mare, o contribuţie importantă la 
creşterea caracterului întrunit al acestora a fost reprezentată 
de sprijinul Forţelor Aeriene Române, prin participarea cu 
avioanele de luptă MIG-21LanceR.

- Forţele Navale au acţionat în acest an şi într-o misiune 
reală de salvare a vieţii pe mare. Cum s-a desfăşurat ea?

- Operaţiunea de salvare a echipajului unei nave sub 
pavilion moldovenesc, eşuate la intrarea pe Canalul Sulina, a 
avut loc în noaptea de 7- 8 octombrie  prin alertarea unităţii la 
orele 00.58, echipajul elicopterului Puma Naval (EPN) decolând 
la orele 03.04. Acţiunea de salvare a avut loc în zona Farului 
Sulina, în două etape. Din cauza condiţiilor meteo şi a vizibilităţii 
scăzute extracţia echipajului cargoului Fortuna S, pe timpul 
nopţii, nu a fost posibilă. Dar, la primele ore ale dimineţii (05.30), 
echipajul navei a fost salvat în două serii, 6 marinari pe serie, 
efectuându-se 12 ridicări cu troliul special. Finalizarea acţiunii 
de salvare a avut loc la orele 06.40. Au fost salvaţi 10 membri 
ai echipajului navei şi doi piloţi ai Căpităniei Portului Sulina. 
Condiţiile meteo grele, vizibilitatea şi luminozitatea scăzute, 
vântul puternic cu 15-20 ms în rafale, gradul mării 3-4 la coastă 
au îngreunat operaţiunile de salvare. Dincolo de importanţa 
umană a misiunii, reuşita acesteia a dovedit încă o dată că EPN 
are în dotare mijloace moderne de executare a operaţiunilor de 
salvare a vieţii pe mare, că personalul aeronautic navigant este 
calificat să execute misiuni în toate condiţiile de zbor, iar Forţele 

Navale deţin personal aeronautic cu calificare de salvator-
înotător, instruit pentru acest gen de activităţi.

- În acest an, multe dintre platformele navale existente 
au fost verificate şi andocate. De ce a fost necesar acest 
proces şi de ce este important?

- Caracteristicile specifice de utilizare a platformelor 
navale - mediu marin corosiv, acţiunea permanentă a forţelor 
oscilante generate de valuri asupra corpului, şocurile inerente 
apărute pe timpul utilizării armamentului de la bord, substanţele 
speciale care pot fi depozitate sau transportate la bord - 
impun desfăşurarea unor activităţi de inspecţie preventive şi 
corective periodice. Riscurile induse de condiţiile de operare 
solicită o abordare ştiinţifică structurată, care să analizeze 
toate componentele unei platforme navale, de la determinarea 
condiţiei tehnice a elementelor de rezistenţă ale corpului până 
la verificarea fiecărui sistem funcţional. Pentru realizarea acestor 
operaţiuni, avem instrumente pro-active, bazate pe structuri 
proprii de execuţie a mentenanţei, cât şi pe oferta operatorilor 
economici specializaţi, atât din ţară cât şi ai altor state. 

Forţele Navale dispun de capacitatea de a se adapta la 
cerinţele obiective actuale, iar fondurile suplimentare alocate 
la finalul acestui an au permis iniţierea operaţiunilor necesare 
de refacere a calităţilor funcţionale ale echipamentelor de la 
bord. Au fost derulate lucrări de andocare a navelor de luptă 
care înregistrau deficienţe structurale, au fost iniţiate şi sunt în 
curs de realizare lucrări de reparaţii la echipamentele de bord, 
ceea ce conduce la ridicarea capacităţii acţionale a forţelor.

În cadrul Forţelor Navale, andocarea navelor cu un 
deplasament sub 200 tf se execută în facilităţile proprii, aflate 
la nivelul secţiilor logistice specializate, iar lucrările similare 
pentru navele cu deplasamente peste această limită se pot 
executa numai de către operatori economici specializaţi 
(şantiere navale).
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Deschiderea anului universitar 2014-2015 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Fondurile limitate alocate în ultimii ani – care au 
permis andocarea a numai 3-4 nave anual – au afectat şi 
procesul de planificare şi executare a lucrărilor specifice 
de andocare, cu consecinţa deteriorării stării tehnice a 
corpului navelor. Ca urmare a aprobării de către Guvernul 
României a Ordonanţei Guvernului nr. 9 din 31.07.2014 
au fost repartizate suplimentar în acest an fonduri pentru 
refacerea şi menţinerea capacităţii operaţionale a forţelor 
Armatei României. La nivelul Forţelor Navale, acest lucru s-a 
materializat prin suplimentarea lucrărilor de andocare a mai 
multor nave, în şantierele navale din ţară. Nivelul resurselor 
financiare alocate în anul 2014 a permis derularea activităţilor 
de revitalizare a navelor prin andocare şi reparaţii la un număr 
de 13 platforme navale din cele 25 planificate. În condiţiile în 
care resursele materiale şi financiare viitoare vor înregistra un 
nivel suficient aplicării „Programului multianual de restabilire 
a capacităţii de luptă a Armatei României pentru perioada 
2013-2016 şi în perspectivă, până în anul 2022”, program 
aprobat prin Hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, Forţele Navale vor realiza operaţiunile care se impun 
pentru revitalizarea, menţinerea şi modernizarea platformelor 
navale din dotare.

- Programele de modernizare a echipamentelor Forţelor 
Navale reprezintă o prioritate pentru conducerea Statului 
Major al Forţelor Navale. Cum se prezintă programul de 
modernizare elicopter IAR-330 Puma Naval?

- Suntem în etapa de dezvoltare a capabilităţilor 
elicopterului IAR-330 Puma Naval care poate fi operat la 
bordul fregatelor T22 R, pentru îndeplinirea, în condiţii tactice 
specifice pe mare, ziua şi noaptea, în condiţii meteorologice 
grele, a următoarelor misiuni: lupta antisubmarin; lupta 
de suprafaţă; căutare şi salvare; sprijin logistic – transport 
materiale/tehnică de luptă, aprovizionare pe verticală/
VERTREP, transport personal, transport de răniţi pe tărgi/ 
CASEVAC şi inserţie/extracţie rapidă forţe speciale.

- Care este stadiul programului de modernizare a 
fregatelor?

- Suntem în faza de modernizare a fregatelor care se 
va realiza printr-o procedură specifică aprobată prin H.G., 
organizată în trei etape, cu şantierele navale din România. 
Operatorii economici invitaţi se pot asocia cu alţi operatori 
economici, furnizori cu experienţă în domeniu, din ţările 
membre NATO sau UE, cu condiţia ca operatorul economic 
invitat să fie lider de asociere.

- Care vor fi priorităţile anului 2015 pentru Forţele 
Navale?

- Priorităţile Forţelor Navale Române sunt axate pe 
dezvoltarea instruirii forţelor, în vederea îndeplinirii misiunilor 
stabilite în cadrul sistemului de securitate naţională şi 
internaţională, continuarea programelor de modernizare 
şi asigurarea necesarului de resurse pentru activităţile 
planificate. Programul de modernizare al fregatelor este unul 
dintre obiectivele primordiale ale Forţelor Navale, susţinut încă 
de la intrarea fregatelor în serviciul Forţelor Navale Române, 
în urmă cu zece ani. Prin realizarea acestuia, Forţele Navale 
vor avea capabilităţile de operare şi de acţiune la nivelul 
asumat faţă de NATO şi UE, fără limitări. Programul prevede 
întă rirea capabilităţilor de luptă la suprafaţă şi antisubmarin, 
instalarea senzorilor necesari luptei în toate cele trei medii, 
precum şi modernizarea centrului de comandă al fregatelor. 
În perspectiva derulării programelor de modernizare, Forţele 
Navale au 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. 

În anul 2015, instrucţia Forţelor Navale se va concentra 
pe instrucţia în mediul multinaţional în contextul actualei crize 
regionale. 

Forţele Navale Române contribuie astfel activ la asigurarea 
securităţii maritime şi fluviale a României, la promovarea 
şi dezvoltarea diplomaţiei navale la Marea Neagră şi 
pretutindeni unde statul român are interese. Anul viitor, la 
155 de ani de la crearea Marinei Militare Române moderne 
de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, vom continua să ne 
adaptăm acţiunile la contextul actual, prin standarde ridicate 
de eficienţă, transparenţă şi obiectivitate. 
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Instrucţie

Mijloc de octombrie în Portul Militar Constanţa. Plecăm de la 
dana scafandrilor de lângă 283 (Midia) cu un RHIB mic care lasă 
repede în siaj portul şi navele. Mare liniştită în aerul dimineţii, fără 
vânt, calm plat, aproape de necrezut pentru mijlocul toamnei. 
Ajungem repede la destinaţia din acvatoriul portului, la „insuliţă” cum 
denumesc scafandrii noştrii locul de antrenament, limba de pământ 
pe care de mai bine de doi ani îşi desfăşoară instrucţia, atât cei EOD 
cât şi de la GNFOS. Desigur, doar o parte din antrenamente, există 
numeroase alte locaţii pentru taberele de instrucţie, dar totuşi raionul 
oferă discreţia necesară, chiar dacă este în acvatoriul portului, 
relieful şi suprafaţa optimă, dar mai ales reduce costurile de transport 
sau de altă natură pentru instrucţia EOD (inclusiv detonări şi lucrări 
de distrugere reale), oferă oportunităţi pentru exersarea infiltrărilor 
la uscat şi în special pentru antrenamentele comune cu Grupul de 
elicoptere, fără a mai fi nevoie deplasarea până în zona Tuzla aşa 
cum se întâmpla până acum câţiva ani. Sărim pe plaja plină de 
scoici împreună cu căpitan-comandorul Adrian Onţică, comandantul 
Grupului de scafandri EOD, prietenul nostru de mulţi ani şi cel care va 
conduce azi ultimul antrenament de anvergura aceasta al scafandrilor 
de luptă (adică cei de la Secţia Scafandri de Luptă (Grupul EOD 
şi cei de incursiune) dar şi cei de la Secţia de scafandri pentru 
Operaţii Speciale) zeci de militari, bărci, elicoptere, distrugeri şi toate 
procedurile de inserţie şi extracţie cu ajutorul elicopterului Puma 
Naval, pe mare şi pe uscat. Am scris de anvergura şi complexitatea 
aceasta, deoarece scufundările în mare liberă – „pâinea cea de toate 
zilele” a scafandrilor sau căutarea şi neutralizarea minelor marine – 
şi antrenamentele, inclusiv cu parteneri străini, au loc pe tot parcursul 
anului. „Instrucţie normală, o zi normală, poate puţin mai intensă, în 
care suntem pe teren şi nu prin birouri, adică acolo unde ne stă bine”, 
completează căpitan-comandorul Adrian Onţică.

E linişte pe „insuliţă”, zgomotul portului nu se aude deloc, nici 
măcar marea, iar elicopterul şi colegii din Forţele Speciale nu 
au venit încă. E momentul EOD-iştilor, abia reveniţi de două-trei 
zile dintr-o tabără de instrucţie în zona Corbu unde au executat 
activităţi specifice Grupului EOD, distrugeri, scufundări, profitând de 

Sfârşit de sezon pentru scafandrii militariSfârşit de sezon pentru scafandrii militari

O zi pe apă, sub apă dar mai ales în aerO zi pe apă, sub apă dar mai ales în aer
momentul în care pot executa pregătirea centralizat şi pentru alte 
activităţi de genul scufundărilor care presupun ridicarea gradientului 
mării în sprijinul forţelor de debarcare. Şi tot azi Grupul mai execută 
cu o altă echipă şi activităţi de scufundare, urmând să revină şi ei 
mai târziu aici pe insulă. Dar noi suntem pe plajă lângă cele două 
ateliere de lucru, unde se pune în practică un scenariu cu un 
dispozitiv exploziv improvizat. Se lucrează în grupe mici, într-unul se 
pregăteşte dispozitivul şi încărcătura explozivă, în celălalt se trece 
deja la echiparea cu costumul de protecţie. Vorbim de proceduri 
EOD, adică de intervenţia operatorilor pentru neutralizarea unui 
IED (dispozitiv exploziv improvizat). Metodic, cu atenţie, fără grabă, 
piesă cu piesă, verificare după verificare până ce „armura” modernă 
capătă forma cunoscută adică costumul menit dacă nu să-ţi salveze 
viaţa măcar să nu fi spulberat complet de şocul exploziei.  Aceeaşi 
atenţie din partea colegilor (pentru cei care nu ştiu, acest costum 
de protecţie nu poate fi îmbrăcat singur, este nevoie de echipă, la 
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Aspect dintr-o zi de instrucţie a scafandrilor EOD.

fel şi în cazurile de scufundare), chiar dacă acum toată lumea ştie 
că este vorba doar de un exerciţiu, cu un dispozitiv simulat chiar 
de ei, cunoscut şi exersat, fără surprize. Dar, totuşi, cu explozibil 
real. „Procedura are gradul ei de risc, dar având în vedere că o 
executăm de atâta timp ne-o  asumăm, ţinem cont de factorul de 
risc, dar nu ne împiedică să o exersăm de câte ori este nevoie. În 
ultimii ani EOD-ul a evoluat foarte mult, nu numai în Forţele Navale 
Române, ci în toată Armata României, având în vedere faptul că 
face parte, alături de forţele speciale, din specialităţile „speciale” 
cerute la ora actuală de toţi partenerii noştri. Drept pentru care s-a 
investit mult şi în resurse umane şi în tehnică şi echipamente. Avem 
o vastă prezenţă în teatrele de operaţii, chiar recent au revenit doi 
dintre băieţii noştri din Afganistan unde au făcut parte din SOTG 4.” 
ne-a precizat locotenent-comandorul Cătălin Gherghilescu, locţiitorul 
comandantului Grupului EOD. Apoi, pe plajă, mersul legănat (dat 
de greutatea costumului şi mobilitatea redusă) comic poate în alte 
circumstanţe dar nimănui nu-i trece prin cap să râdă. Cei aproape 
100 de metri până la „dispozitiv” par mult mai lungi pentru cei din 
asistenţă, dar distanţa cu siguranţă este percepută şi mai mai mare de 
cel din interiorul costumului. Cu casca şi viziera închisă, temperatura 
din interior urcă repede, iar transpiraţia îi scaldă faţa căpitanului 
Gabriel Măxineanu, comandantul unui detaşament EOD, chiar şi 
cu instalaţia de ventilaţie pornită. Urmează inspectarea, plasarea 
„disruptorului săracului” şi drumul de întoarcere, epuizant, iar căldura 
neobişnuită pentru mijlocul lunii octombrie nu ajută. Zgomotul 
elicopterului sparge liniştea, dar „pasărea” va trebui să mai aştepte, 
ca şi RHIB-urile cu scafandrii de la operaţii speciale care rămân în 
larg la o distanţă de siguranţă. Detonarea, scurtă şi puternică, parcă 
dă semnalul unei alte frenezii. Bărcile ajung rapid pe plajă, scafandrii 
sar din ele, plaja se umple cu lăzi şi cutii cu echipamente, costume 
de scufundare, arme. De explozie îţi mai aminteşti doar când îi vezi 
pe EOD-işti cum îşi strâng metodic, fără grabă, materialele. Unii deja 
se echipează în costumele de neopren.

Pe o mică culme elicopterul a aterizat şi a oprit motoarele. 
Pilotul, căpitanul Marcel Cârnu, pilot comandant azi pe elicopterul 
Puma Naval cu numărul de coadă 140, deja face planul de lucru cu 
scafandrii şi instructajul. În două reprize – separate de zborul la Tuzla 
pentru realimentare – se vor exersa toate procedurile de inserţie 
sau extragere ale scafandrilor: fast-rope, drop zone, coborâre 
în rapel, salturi libere, extragerea agăţaţi de parâmă (rig-rope), 
proceduri SAR. De data aceasta primii sunt cei de la Forţe Operaţii 
Speciale. Echipe eterogene, sunt oameni abia veniţi din teatrul de 
operaţii, unii urmează să plece, există chiar şi un „boboc” la primul 
fast rope. Cu unii dintre ei aveam să ne întâlnim doar o săptămână 
mai târziu la un exerciţiu de inspecţie la distrugătorul american 
USS Cole, tot cu acelaşi elicopter, de data aceasta decolând de pe 
fregata Regele Ferdinand. „Fotografia de familie” e ultimul moment 
liniştit înainte de pornirea motoarelor. Timp de două ore se vorbeşte 
prin semne. La fiecare tură elicopterul nu atinge solul decât cu o 
roată, se află undeva la o înălţime de un metru, uşa se deschide şi 
în câteva secunde interiorul se umple de militari, cu veste balistice 
şi tactice, arme, echipamente. Fiecare îşi găseşte rapid un loc în 
spaţiul strâmt, se stabileşte ordinea coborârii, uşa se deschide şi 
apoi, o bătaie pe umăr, iar elicopterul se goleşte rapid. Timp de 

două ore, grupă după grupă, 
salturi după salturi, cu aceeaşi 
atenţie din partea mecanicului şi 
scafandrului de bord. Acum deja 
se fac salturi libere în mare în 
costumul de neopren, fie cu micul 
echipament, fie în configuraţie 
completă. Mirosul de combustibil 
din interiorul elicopterului este 
completat de stropii de apă sărată 
ridicaţi de palele elicelor care 
ne udă faţa în timp ce scafandrii 
dispar unul câte unul în vârtejul 
de sub noi pentru a fi recuperaţi 
apoi de bărcile din apropiere şi să 
revină la următoarea tură. Salturi 
mai bune sau mai rele, unele 
mai „durerose”, aşa cum le-am 
observat mai târziu de pe mal. 
Pe podeaua goală rămâne doar 

nisipul adus de pe plajă şi apa de mare scursă din costumele negre 
de neopren. 

E linişte iar. Elicopterul a plecat să realimenteze. Moment de 
reflecţie asupra proiectului numit EOD sau GNFOS în Forţele 
Navale. O poveste de succes, a cărui istorie am scris-o împreună, an 
de an, reuşită după reuşită, cu momente dramatice şi triste uneori, 
totdeauna cu perseverenţă. Grupul EOD are un colectiv extrem de 
unit, omogen, adecvat parcă pericolelor şi misiunilor, cu o reputaţie 
certă, respectat şi chiar invidiat atât în ţară, cât şi de partenerii străini. 
Aici, militarii din exterior se „bat” ca să intre, iar candidaţi sunt destui. 
Similar şi la cei de la Forţe Operaţii Speciale. Recenta transformare 
şi extindere, noua locaţie, apariţia noului Detaşament naval de 
scafandri de luptă de incursiune şi chiar schimbarea denumirii 
(GNFOS suna mai bine, părerea mea!) sunt elemente motivante 
menite să atragă noi candidaţi. 

Până atunci însă elicopterul a revenit şi exersează acum procedura 
rig-rope, adică o extragere a scafandrilor direct din apă cu parâma. 
Fără a mai ateriza, îi ridică direct din apă pe cei patru scafandri, 
echipaţi complet şi după câteva ture îi coboară, iar în apă de unde 
revin apoi pe plajă. Vântul s-a înteţit, curentul de aer este puternic şi 
deşi soarele se arată generos sunt convins că acolo sus la câţiva zeci 
de metri, frigul le îngheaţă faţa celor care plutesc prin aer agăţaţi de 
parâma groasă. Cei care văd acest exerciţiu de Ziua Marinei ar trebui 
să ştie că aici şi acum se pun bazele acestei proceduri, în mod eronat 
considerată doar demonstrativă. Şi pentru că Grupul EOD are de 
îndeplinit şi misiuni SAR (Search and Rescue – Căutare şi salvare pe 
mare) nu putea să lipsească din program recuperarea unui naufragiat 
cu ajutorul coşului. Nu lipsit de umor şi în legătură cu numărul mare 
de ore petrecute de scafandri în elicopter, căpitan-comandorul Adrian 
Onţică precizează: „Aşa este, am petrecut jumătate din timp în aer, 
jumătate în apă, dar suntem scafandri de luptă, operăm în toate 
mediile şi suntem obişnuiţi cu aşa ceva, iar cu Grupul de Elicoptere 
al Forţelor Navale am avut un an bun, o cooperare fructuoasă, 
chiar putem spune că am efectuat antrenamente complexe şi ne-
am înţeles foarte bine. A fost un an bun şi din punctul de vedere al 
instruirii – chiar este ultima zi de antrenament la această intensitate, 
mai avem de executat antrenamente specifice dar nu de la bordul 
elicopterelor – suntem pregătiţi să executăm misiunile şi să răspundem 
cu brio oricărei chemări”.

La întoarcere, când am plecat ziua de instrucţie nu se sfârşise, 
iar elicopterul încă se rotea deasupra scafandrilor, marea s-a zbârlit 
şi deşi suntem în acvatoriu, vântul suflă tare, apar berbecii, barca 
cade pe fiecare val aşa că ne udăm bine. Sfârşit de zi şi de sezon 
pentru scafandrii militari. Aşa să fie?
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Intervenţia pentru neutralizarea 
unui dispozitiv exploziv improvizat.

Extragerea scafandrilor din apă prin procedeul rig-rope.
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De la începutul lunii septembrie la Şcoala de Aplicaţie 
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia se desfăşoară cursul 
de bază pentru ofiţerii din Forţele Navale Române. La curs participă 
32 de aspiranţi, proaspeţi absolvenţi ai Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, şi, spre deosebire de anul trecut când au fost şi din 
specialitatea electromecanici, anul acesta sunt numai puntişti. 
Având o durată de 26 de săptămâni, cursul se desfăşoară până pe 
29 februarie 2015.

După primul stagiu de practică ambarcat la bordul navelor 
Divizionului 150 Rachete Navale şi al Divizionului 50 Corvete, unde 
au participat între 15 şi 19 septembrie, alături de echipaje, la ieşirile 
în mare, antrenamentele şi exerciţiile specifice, inclusiv tragerile 
reale de artilerie, aspiranţii au revenit la cursurile teoretice, unde 
am avut posibilitatea să aflăm la cald mai multe amănunte despre 
ce însemnă pregătirea pentru prima funcţie în Forţele Navale. 
Aspirant Ştefana Farcaş: „Acest curs de bază ne dă posibilitatea, 
ca în urma asimilării tuturor cunoştinţelor teoretice din academia 
navală, să le punem în practică, să le aprofundăm. Aici studiem 
doar materii de specialitate, iar un lucru foarte important este 
practica la nave, unde vedem concret ceea ce ne aşteaptă şi pentru 
ce suntem pregătiţi. Îmi doresc tot ce este mai bun şi sper să am 
un drum presărat numai cu întâmplări fericite, îmi doresc să ajung 
comandant de navă - cred că orice marinar îşi doreşte să ajungă 
comandant de navă -, şi... cât mai sus”.

Aspirant Laurenţiu Roadevin: „Cursul constă în aplicarea 
tuturor celor învăţate în patru ani de academie, iar aici le vom pune 
în practică; înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că practic ne 
pregăteşte pentru funcţia de bază. Încercăm să îmbinăm teoria cu 
practica cât mai bine, să ne fie cât mai util. Am desfăşurat deja un 
stagiu de o săptămână la bordul navelor din Mangalia, am fost trei 
zile pe mare, am facut dublură ofiţer de cart, pe scurt ce am învăţat 
în academie am pus în practică. Aceasta ne este meseria şi trebuie 
să o facem cât mai bine”.

Toate acestea denotă faptul că accentul se pune pe latura 
practică, astfel încât, aspiranţii după festivitatea de absolvire de 

Instruire pentru prima funcţieInstruire pentru prima funcţie
SAFN – laboratorul performanţeiSAFN – laboratorul performanţei

pe data de 27 februarie anul viitor, să fie pregătiţi să ocupe prima 
funcţie la bordul unei nave a Forţelor Navale Române.

În paralel cu stagiile de practică ambarcate la bordul navelor 
şi cursurile teoretice, în fiecare săptămână, luni şi vineri, la 
schimbarea navei de gardă în Portul Militar Mangalia, o şalupă de 
remorcare şi salvare de la Divizionul Nave Speciale, participă prin 
rotaţie câte o grupă formată din 6 aspiranţi, astfel încât, toţi cursanţii 
să poată executa practic „manevra navei”. Aspirant Ştefana Farcaş: 
„Un lucru nou pe care l-am făcut a fost manevra navei, unde am 
avut ocazia să vedem exact efectul tuturor cunoştinţelor specifice 
pe care le-am învăţat; am fost în postura de timonier, comandant de 
navă şi asta a fost o noutate”.

Vineri, 17 octombrie, i-am întâlnit pe aspiranţi la bordul şalupei 
de remorcare şi salvare 578 unde au pus în practică ceea ce au 
învăţat în şcoală şi, pe parcursul a două ore, au aflat cum se conduce 
o navă. Nu a fost pentru prima dată când aspiranţii au luat contact 
cu o navă militară, dar putem spune ca a fost pentru prima dată 
când au executat singuri manevra navei. Este adevărat că au avut 

Olivia BUCIOACĂ
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Comandorul Daniel Dia, şeful Instrucţiei şi Educaţiei de la Şcoala de Aplicaţie, explicând 
aspiranţilor cum se execută manevra navei în condiţii de maximă siguranţă
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parte şi de o zi cu soare, dar cu siguranţă vor avea posibilitatea în 
cadrul cursului să experimenteze toate condiţiile, inclusiv de vreme 
rea cu ploaie şi vânt puternic, când manevra navei poate nu va mai 
părea uşoară. Aspirantul Nina Nichifor: „A fost uşor, deoarece avem 
cunoştinţele teoretice acumulate încă din academie, la cursurile de 
manevra navei plus orele de simulator, în care acolo am putut să 
vedem cum manevrează nava, tendinţele acesteia şi a fost foarte 
uşor. Trebuia să ne acomodăm puţin cu limbajul şi comenzile date 
către timonier şi către camera maşini. Această experienţă este 
foarte importantă, deoarece atunci când vom veni pentru prima dată 
la bordul unei nave vom şti exact ce trebuie practicat, ce trebuie să 
spunem, să vedem exact cum manevrează nava, pentru a şti noi 
prima dată, apoi cei care execută ordinele noastre”. 

Aspirantul Ionuţ Şfarc Iftimi: „Este dificilă pentru că este prima 
oară, dar este uşoară pentru că este o navă mică şi proporţiile la 
care se rezumă totul sunt mult mai mici decât atunci când vei fi pe o 
navă gen fregată. După patru ani de academie şi două luni în cadrul 
Şcolii de Aplicaţie este o foarte bine venită practică, pentru că pune 
în aplicare toate cunoştinţele pe care le-am acumulat până acum”.

La manevra navei sunt implicate „vizibil” trei persoane, 
timonierul, cel care stă la comanda maşinii şi, bineînţeles, 
comandantul, căruia îi revine rolul cel mai important, acela de a lua 
toate deciziile. Comandorul Daniel Dia, şeful Instrucţiei şi Educaţiei 
de la Şcoala de Aplicaţie, a îndeplinit acest rol de comandant şi 
le-a arătat permanent aspiranţilor cum se execută manevra navei 
în condiţii de maximă siguranţă: „Pentru început este promiţător. 
Îmi place de ei că se străduiesc, acceptă şi sfaturile maistrului 
care face parte din echipaj, pun în valoare toate cunoştinţele lor 
teoretice pe care le-au acumulat în academia navală, imediat au 
observat diferenţa între şalupa remorcher de salvare şi simulatorul 
de navigaţie, unde acolo într-adevăr aveau nave mari, dar şi 
aparatura pe care o utilizau îi ajuta să îşi dea seama mai repede 
de manevră. Aici înseamnă foarte mult ochiul şi reacţiile lui. Având 
în vedere că la asta aspirăm, ca ei să ajungă comandanţi de navă 
cel puţin, aşteptăm de la ei ca efortul lor să fie transmis imediat în 
flotă. Cele şase luni pe care le petrec în Şcoala de Aplicaţie sunt 
strict necesare pentru formarea deprinderilor. Partea teoretică din 
academie este un pilon de bază, în schimb un alt pilon de bază 
trebuie realizat în cele şase luni pentru a putea ajunge pe o navă, să 
comande o manevră ca ofiţer de cart, până la secund şi comandant 
de navă, cu experienţa acumulată la celelalte nave, în cariera lor, 
la celelalte cursuri, astfel încât, să îi avem ca oameni de nădejde, 
să ne preia sarcinile la vârste mai mari sau mai mici. Trebuie să 
predăm ştafeta, îi aşteptăm”.

De mai bine de trei ani, pe lângă misiunile specifice, şalupei 
de remorcare şi salvare i-a revenit o nouă misiune. Pe lângă 
aceasta însă, navele din compunerea Divizionului Nave Speciale, 
îndeplinesc mai multe misiuni despre care ne-a relatat căpitan-
comandorul Adrian Ciobanu, şef de stat major la Divizionul de Nave 
Speciale: „Unitatea execută serviciu de luptă, nava de salvare 
avarii cu navele tip SRS, pe toată perioada anului, cele trei nave 
din divizion, prin rotaţie, sunt planificate la executarea acestui 
serviciu. Ele au ca misiuni principale, asigurarea manevrelor de 
intrare-ieşire a navelor militare din Portul Mangalia, intervenţia prin 
stingerea incendiilor, salvarea oamenilor căzuţi în apă, evacuarea 
persoanelor din compartimentele navelor avariate. De asemenea, 
ele pot acţiona şi în zona de litoral, zona costieră, pe tot litoralul 
românesc. De asemenea, ca nave de salvare avarii, navele tip 
SRS, mai execută şi misiuni de sprijin logistic, transport materiale, 
personal atât la navele aflate în Portul Mangalia, cât şi la cele care 
sunt în rada exterioară portului”. 

Căpitan-comandorul Adrian Ciobanu a participat personal şi a 
condus această activitate, având la bordul şalupei de remorcare şi 
salvare prima promoţie de absolvenţi ai academiei navale care a 
executat manevra navei în cadrul cursului de bază pentru ofiţeri: 
„Navele tip SRS asigură condiţiile de desfăşurare a activităţii 
practice la manevra navei şi, încă o dată spun că, putem pune în 
practică ceea ce învăţă în academia navală, dar şi la cursul de 
bază din Şcoala de Aplicaţie. Ca o concluzie legată de activitatea 
aspiranţilor, până acum s-a dovedit că activitatea a fost benefică, 
oamenii au înţeles ce trebuie să facă şi s-au descurcat binişor spre 
bine. În primul rând contează foarte mult practica pentru că dacă 

rămânem numai cu teoria nu prea învăţăm, iar partea de manevră 
a navei este un pic mai greoaie şi se învaţă în timp. Întrucât nicio 
manevră nu seamănă cu alta, trebuie să ţii cont de tot ce înseamnă 
manevrabilitatea navei, condiţii meteo, asta înseamnă să-ţi cunoşti 
foarte bine nava, să-i cunoşti calităţile evolutive şi nautice şi trebuie 
să ţii cont de o mulţime de factori. Şi, în primul rând, contează şi 
factorul uman, pentru că de asta depindem cel mai mult, oamenii, 
să ştii să dai comenzile care trebuie, la timp, şi cum spune şi o 
vorbă mai veche în conformitate cu o bună practică marinărească”.

În urmă cu doi ani, aspirantul George Andriu, unul dintre 
absolvenţii de atunci ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
executa pentru prima dată manevra navei. Astăzi este ofiţer secund 
pe remorcherulViteazu (101) şi ne-a împărtăşit experienţa sa, de pe 
vremea când urma cursurile la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia şi se afla pentru prima 
dată la manevra unei nave: „Manevra de atunci cu SRS 578, şalupa 
de comandament, ne-a familiarizat cu noţiunea de manevră a navei 
şi pentru prima dată am fost puşi în postura de a comanda o navă, 
de a avea răspundere, dar mai târziu, venind în urma repartiţiei în 
acelaşi divizion, am observat că manevra cu şalupa a fost chiar 
începutul. Te familiarizează, este piatra de încercare. Manevra unei 
nave mai mari este cu totul deosebită. De fapt fiecare navă este 
diferită din punct de vedere al manevrei, fiecare reacţionează în 
mod diferit, în funcţie de motoare, de vânt, sunt o multitudine de 
factori ce trebuie luaţi în considerare. Experienţa a fost interesantă, 
eram toţi emoţionaţi, era la început. Chiar dacă era o navă mică, 
eram comandanţi, toţi am fost foarte bucuroşi că suntem puşi în 
postura de a manevra o navă, de a pune în practică ceea ce am 
învăţat în timpul academiei şi în timpul Şcolii de Aplicaţie. E diferit 
faţă de ce înveţi în cărţi”. 

În luna noiembrie, timp de trei săptămâni, între 10 şi 29, aspiranţii 
au efectuat cel de-al doilea stagiu de practică ambarcat la bordul 
navelor, cu ieşiri pe mare, de data aceasta pe nave de diferite tipuri, 
de la Dunăre şi de la mare, din garnizoanele de marină Constanţa, 
Tulcea şi Brăila. Tot legat de prezenţa aspiranţilor de la curs pe 
nave, mai precizăm că anumite ore de studiu, de exemplu cele 
legate de conducerea operaţiunilor antisubmarin, se vor desfăşura 
tot la nave. După stagiu, cursanţii s-au întors, este adevărat pentru 
o perioadă foarte scurtă, în locul care i-a format, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” şi s-au antrenat pe simulatorul Proteus. 

Provocările nu se opresc aici, dar până atunci le dorim viitorilor 
ofiţeri de marină mult succes în activităţile pe care le au de parcurs 
şi rezultate dintre cele mai bune!
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Şalupa de remorcare şi salvare 578 în timpul executării „manevrei navei” de către aspiranţi.
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„Aici s-a desfăşurat dintotdeauna 
pregătirea marinărească de bază 
a soldaţilor încorporaţi în Forţele 
Navale. Aici este creuzetul Forţelor 
Navale. Aici avem dotarea necesară, 
pentru ca atunci când merg la bordul 
navelor, militarii să fie în măsură să 
conducă o ambarcaţiune cu rame, 
cu  vele, să conducă o ambarcaţiune 
cu motor, să fie în măsură să 
execute atribuţiile la rolul de salvare, 
să execute atribuţiile la rolul de 
abandon al navei”, ne-a precizat 
la începutul zilei, comandorul Vasile 
Chirilă, comandantul Şcolii de Aplicaţie.

Tinerii care au ales să devină soldaţi 
gradaţi profesionişti se instruiesc, timp 
de trei săptămâni, la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia, şi în ceea ce se 
numeşte pregătire marinărească de bază. 
Comandorul Vasile Chirilă: „Ne bucurăm 
că această serie beneficiază de toate 
condiţiile pentru a fi instruită, astfel încât, 

Adevărata marinărie începe aiciAdevărata marinărie începe aici

Grupul de pregătire marinărească Grupul de pregătire marinărească 
să furnizăm Flotei, militari cu deprinderi 
de bază formate, specialişti, dar în primul 
rând să fie şi marinari”.

Grupul de pregătire marinărească are 
în compunere bazinul de înot, ambarcaţiuni 
cu rame, ambarcaţiuni cu vele tip FINN 
şi Optimist, schifuri de 2, 4, 6 şi respectiv 
8 persoane şi o barcă cu motor. 

La Grupul de pregătire marinărească, 
soldaţii se pregătesc pentru a-şi dezvolta 
deprinderile de bază ale unui marinar şi 
anume trasul la parâmă, conducerea 
unei ambarcaţiuni cu rame şi a unei 
ambarcaţiuni cu vele, confecţionarea 
nodurilor marinăreşti şi a lucrărilor de 
matelotaj. Soldat Ovidiu Ciobotaru, 
specilitatea artilerie: „Mi-a plăcut foarte 
mult şi a fost o provocare pentru mine. Sper 
din tot sufletul că am dat un randament 
bun şi superiorii mei sunt mulţumiţi de 
mine. Este o provocare, nu întâlneşti aşa 
ceva nicăieri şi pot să spun că suntem un 
nucleu de oameni care va pleca de aici 
cu un bagaj solid de cunoştinţe şi ca să 
mă raportez la militari, numai noi suntem 
binecuvântaţi de Dumnezeu. Sunt lucruri 
noi, inedite. Sunt lucruri pe care le înveţi 

o dată în viaţă şi nu mulţi au norocul să le 
înveţe. Pregătiţi 100% cred că nu suntem 
niciodată, dar în proporţie de 99% cred că 
sunt pregătit”.

Înainte de a urca în barcă orice 
soldat parcurge un program intensiv de 
educaţie fizică militară la bazinul de înot 
unde învaţă, pe lângă tehnicile de înot, 
rolul de supravieţuire şi de abandon al 
navei. Şi dacă la începutul modulului un 
sfert dintre militari nu ştiau să înoate, în 
prezent toţi sunt în măsură să înoate, să 
folosească mijloacele de salvare colective 
şi individuale.

După ce au parcurs primul modul al 
instruirii individuale de bază, în paralel cu 
modulul instruirii de specialitate, soldaţii au 
învăţat ce înseamnă adevărata marinărie: 
trasul la parâmă, aruncarea bandulei, 
nomenclatorului bărcii şi au fost în măsură 
să constituie echipajul unei bărci fie ea cu 
rame, cu vele sau cu motor şi să conducă 
o astfel de ambarcaţiune. Soldat Marius 
Mihai Şerban, specialitatea radiolocaţie 
şi hidrolocaţie: „În primul modul a început 
pregătirea noastră ca marinari, am învăţat 
să înotăm şi să folosim vesta de salvare. În 

Tainele navigaţiei cu vele învăţate la Mangalia.Învăţarea utilizării bandulei.
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modulul al doilea, cu ajutotul instructorilor 
foarte bine pregătiţi, am învăţat ce este 
cu adevărat marinăria. A fost prima dată 
când am urcat într-o barcă. La început am 
avut emoţii, dar acum emoţiile au trecut 
şi suntem foarte bine pregătiţi pentru a 
folosi bărcile. Este o experienţă unică, 
nemaiîntâlnită până acum. Am ales 
această meserie, deoarece cred că îmi 
va fi de folos pe viitor. Sunt pasionat de 
armată şi asta îmi doresc să fac. Cred că 
sunt foarte pregătit pentru a urca la bordul 
navelor, deoarece cu ajutorul instructorilor 
noştri şi al comandanţilor am învăţat şi 
ne-am instruit din toate punctele de vedere 
pentru a ajunge marinari profesionişti. 
Sunt bucuros că am ales această meserie 
şi îmi place ceea ce fac”. 

Comandorul Dănuţ Andronie, coman-
dantul Centrului de Instruire, un mai vechi 
interlocutor al nostru atunci când vine vorba 
despre pregătirea soldaţilor, atent la orice 
detaliu şi mereu cu informaţii noi pentru 
novicii marinari: „Instrucţia marinărească 
constituie fundamentul instruirii oricărui 
soldat care urmează să fie ambarcat la 
bordul navelor. Soldaţii s-au descurcat 
foarte bine pentru că noi le-am dezvoltat 
deprinderile de a nu le fi teamă de apă. 
După ce au învăţat să înoate şi au prins 
încredere în ei, au desfăşurat activităţi la 
bordul ambarcaţiunilor. Instrucţia de aici 
le va folosi foarte mult, având în vedere 
că la bordul navelor orice soldat trebuie 
să ştie să stăpânească forţa vântului; o 
navă nu stă pe loc, ea trebuie ţinută ori din 
mijloacele de propulsie, ori din parâmă. 
După instucţia marinărească, ei îşi vor 
consolida pregătirea în specialitatea pe 
care o vor desfăşura la bordul navelor”.  

Programul de pregătire marinărească 
a continuat cu modulul al doilea al 
instruirii de specialitate, urmând ca la 
finalul acestuia soldaţii să fie repartizaţi 
la unităţi.

La Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia 
a avut loc luni, 3 noiembrie, festivitatea de deschidere a programului de pregătire a 

soldaţilor profesionişti, seria Noiembrie 2014. 53 de tineri, din care 2 fete, vor parcurge un 
program intens de pregătire pe o perioadă de 4 luni, care cuprinde două module. Primul 
este cel al instruirii individuale de bază, comun pentru toţi soldaţii din Armata României, 

cu durata de 8 săptămâni, axat pe pregătire militară generală şi tactică, în vederea 
formării deprinderilor individuale, necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii 

armamentului din dotare. Al doilea modul este cel al instruirii individuale de specialitate, cu 
aceeaşi durată de timp şi constă în pregătire militară de specialitate, specifică armei marină 

şi specialităţii militare pe care soldaţii voluntari vor fi încadraţi ulterior: timonieri, 
artilerişti, radiolocatorişti, motorişti, electricieni navali, arme sub apă, torpilori, 

şi nu în ultimul rând, infanterişti marini. După doar o săptămână de acomodare 
în Centru, soldaţii au început deja pregătirea pe terenul de instrucţie 

al Şcolii de Aplicaţie şi au învăţat elementele de bază ale oricărui militar, mânuirea 
armamentului din dotare. Provocările nu s-au oprit aici însă, au urmat şedinţele 
de tragere cu armamentul individual şi exerciţii de aruncare a grenadei. (O.B.)

Noi militari în Forţele NavaleNoi militari în Forţele Navale

În perioada 23-26 septembrie a avut loc în garnizoana Constanţa, „Convocarea consilierilor 
juridici din Forţele Navale şi Forţele Aeriene”. Activitatea a făcut parte din seria întâlnirilor 
periodice ale consilierilor juridici, în vederea aplicării unitare a prevederilor actelor normative 
în Ministerul Apărării Naţionale. În deschiderea lucrărilor, au susţinut alocuţiuni colonelul 
Viorel Torcescu, consilierul juridic şef din Statul Major al Foţelor Navale 
şi colonelul Florin Băbău, consilierul juridic şef din Statul Major al Foţelor Aeriene.
Pe parcursul convocării au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai principalelor direcţii din 
Ministerul Apărării Naţionale, precum şi cu judecători de la Curtea de Apel Constanţa şi 
procurori ai Secţiei parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate şi dezbătute aspecte specifice pentru 
îmbunătăţirea procedurilor de lucru pe domenii care vizează relaţiile ierarhice şi funcţionale 
dintre unităţile asistate juridic şi structurile/instituţiile menţionate mai sus. Un obiectiv 
important al convocării a fost acela de a informa participanţii despre noutăţile din domeniul 
penal/procesual penal, civil/procesual civil, răspunderii materiale, 
managementul proprietăţii imobiliare şi auditului public intern. 
O concluzie a acestui obiectiv a fost aceea că se impune o colaborare mai apropiată 
între comandanţi şi procurorii militari, în principal prin acţiuni preventive organizate periodic, 
atât la nivelul categoriilor de forţe, cât şi la nivelul tuturor unităţilor militare. 
Convocarea şi-a îndeplinit obiectivul major propus, perfecţionarea pregătirii de specialitate 
a consilierilor juridici din cele două categorii de forţe cu specific aparte. (V.T.)

Convocarea consilierilor juridiciConvocarea consilierilor juridici

Instrucţie marinărească – 
tras la rame în bărcile de 10+1.
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Chiar dacă prin definiţie, militarii se 
pregătesc pentru a fi capabili să desfăşoare 
în bune condiţii acţiuni militare, există nu 
de puţine ori situaţii în care aceştia intervin 
pentru sprijinul, ajutorarea sau salvarea 
populaţiei civile. Şi nu trebuie decât să ne 
amintim de intervenţiile la inundaţii, căderi 
masive de zăpadă sau de sprijinul populaţiei 
afectate de îngheţarea Dunării.

O misiune reală de salvare e executat 
în dimineaţa zilei de miercuri 8 octombrie, 
un elicopter IAR-330 Puma Naval. Acesta 
a intervenit pentru evacuarea echipajului 
cargoului Fortuna, sub pavilion Republica 
Moldova, care a eşuat la intrarea pe braţul 
Sulina al Dunării. Misiunea de salvare a 
fost executată la solicitarea Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, şi cu 
aprobarea tuturor structurilor implicate în 
astfel de intervenţii. Era trecut de miezul 
nopţii când echipajul elicopterului care 
asigura serviciul de salvare-avarii a fost 
alarmat şi s-a prezentat în timpul cel mai 
scurt la Tuzla. Datele iniţiale nu erau foarte 
multe, dar esenţial era faptul că trebuiau să 
salveze 12 vieţi aflate în pericol într-o misiune 
reală cu un grad mare de risc. Chiar dacă la 
antrenamente au executat de nenumărate 
ori procedurile de salvare a oamenilor căzuţi 
în mare, prin diferite procedee, realitatea 
misiunii a adus o notă de emoţie în plus.

La manşa elicopterului s-au aflat 
comandorii Tudorel Duţă şi Puiu-Florian Vlad, 
iar din echipaj au făcut parte Mm III Cristian-
Petruţ Boiangiu, mecanic de bord, Mm I Ioan-
Cătălin Huchitu, trolist şi Mm II Stan Daniel-
Ion, salvator. 

Intervenţia a fost îngreunată de faptul că 
s-a desfăşurat noaptea, de faptul că nava se 
putea scufunda în orice moment şi de condiţiile 
meteorologice dificile. Vântul puternic a făcut 
imposibilă acţiunea cu ajutorul salvatorului, 
alegându-se soluţia salvării cu ajutorul 
coşului de la bordul elicopterului. MmII Stan 
Daniel-Ion, salvator: „S-a intervenit cu coşul 
de salvare din elicopter. Am recuperat cele 
12 persoane aflate pe comandă. Timpul a 

Aviaţia
navală Misiune de salvare Misiune de salvare 

                          pe mare                          pe mare

fost destul de îndelungat, au fost condiţii 
meteorologice dificile, am făcut 2 drumuri; a 
fost un consum fizic şi psihic foarte mare. Au 
contat foarte mult antrenamentele executate 
de-a lungul timpului în reuşita misiunii”. 
Mm I Ioan-Cătălin Huchitu: „Misiunea a fost 
dificilă din cauza condiţiilor meteo, vânt în 
rafale, valuri, nava nu era stabilă. Important 
este că misiunea s-a desfăşurat în bune 
condiţii, iar datorită antrenamentelor pe care 
le executăm 12 oameni au fost salvaţi”.

Se luminase de ziuă când elicopterul 
Puma Naval a terminat de dus cele 
12 persoane din echipajul navei Fortuna pe 
uscat, lângă farul de la Sulina, de unde au 
fost preluate de Căpitănia Portului Sulina. 
Misiunea fusese un succes, iar elicopterul 
a revenit în siguranţă pe aerodromul Tuzla. 
Comandorul Puiu-Florian Vlad, pilot: „Toată 

misiunea a fost dificilă, deoarece a presupus 
o intervenţie pe timp de noapte. Echipajul se 
afla în repaos, mobilizarea a fost exemplară 
şi toţi au fost prezenţi la unitate în barem; apoi 
misiunea s-a desfăşurat cu succes. Orice zbor 
deasupra mării este dificil; condiţiile meteo au 
fost dificile, dar s-a demonstrat încă o dată 
viabilitatea acestei structuri din compunerea 
Forţelor Navale şi misiunea s-a desfăşurat 
cu bine. Oamenii de pe nava eşuată au 
fost cooperanţi, deoarece am simţit la ei că 
noi suntem pluta lor de salvare; era singura 
posibilitate a fi fost salvaţi. A fost o misiune 
reală cu o mare încărcătură emoţională”.

Prin reuşita acestei misiuni, Grupul de 
Elicoptere a demonstrat încă o dată că este 
pregătit şi poate executa orice tip de misiuni, 
de luptă sau umanitare.

Decorarea marinarilor salvatoriDecorarea marinarilor salvatori
În semn de apreciere 

pentru înaltul profesionalism 
şi contribuţia deosebită 
avută la salvarea echipajului 
unei nave sub pavilion 
moldovenesc eşuată pe 
timpul unei furtuni în apele 
româneşti ale Mării Negre, 
domnul preşedinte Traian 
Băsescu a semnat miercuri 
5 noiembrie, decretul de 
decorare a mai multor 
militari. Astfel a fost conferit 
Ordinul „Virtutea Militară” - în 
grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari, domnului 
co mandor Tudorel Duţă, domnului comandor Puiu-Florian Vlad, domnului căpitan-
comandor Daniel Popoacă şi domnului căpitan-comandor Vasile Vrabie şi Medalia 
„Virtutea Militară” - clasa a-III-a, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar 
clasa I Ioan-Cătălin Huchitu, domnului maistru militar clasa a II-a Daniel-Ion Stan, 
domnului maistru militar clasa a III-a Cristian-Petruţ Boiangiu şi domnului plutonier 
major Tănase Scupra.  Marţi, 11 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la 
Statul Major General, ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, a înmânat ordinele şi 
medaliile echipajului care a efectuat misiunea de salvare de la Sulina. (C.D.)
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În intervalul de timp scurs de la aderarea 
la structurile europene de impunere a legii 
(ex.: FRONTEX - Agenţia Europeană pentru 
Gestionarea Cooperării Operaţionale la 
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene, Forumul de Cooperare 
la Marea Neagră) Poliţia de Frontieră 
Română a parcurs în paralel mai multe 
procese care au avut ca obiectiv obţinerea 
compatibilităţii cu structurile similare din 
celelalte state membre, cât şi creşterea 
nivelului de interoperabilitate operaţional, 
tehnic şi administrativ necesar participării 
forţelor în cadrul exerciţiilor de impunere a 
legii sau dislocarea acestora în cadrul unor 
operaţiuni comune sub egida organizaţiilor 
europene cu atribut de coordonare.

Experienţa operaţională ne-a arătat 
că sunt totuşi situaţii când nivelul de 
interoperabilitate operaţional este necesar 
să fie ridicat şi la nivel naţional. Avem în 
vedere aici evenimentele (cazuri SAR, 
cazuri de migraţie sau urgenţe legate de 
platformele de foraj marin) care pot apărea 
în zona de competenţă a României la 
Marea Neagră.   

Înscrierea Poliţiei de Frontieră Române 
în proiectele comune legate de cooperare 
şi interoperabilitate menţionate la nivel 
european este condiţionată în acelaşi 
timp de o bună cooperare şi gestionare a 
resurselor la nivel naţional, de susţinerea 
iniţiativelor regionale. De multe ori aceste 
iniţiative au subsumate tocmai gestionarea 
a parte din evenimentele menţionate la 
paragraful anterior. Totodată, o rezolvare a 
acestora (fără pierderea de vieţii omeneşti) 
şi cu riscuri cât mai mici pentru echipajele/ 

Interoperabilitate operaţională Interoperabilitate operaţională 
cu elicopterele ambarcatecu elicopterele ambarcate

navele sau aeronavele proprii înseamnă 
înscrierea în eforturile ţărilor riverane Mării 
Negre de a întări încrederea, prietenia şi 
buna înţelegere între statele riverane, de a 
dezvolta cooperarea şi interoperabilitatea 
între forţele lor navale.

Contextul geopolitic şi geostrategic 
actual, cu implicaţii deosebite în domeniul 
securităţii şi siguranţei maritime, în domeniul 
gestionării fluxurilor migratorii, precum şi 
în realizarea protecţiei vieţii omeneşti, a 
impus acordarea unei importanţe deosebite 
creşterii gradului de interoperabilitate, atât 
cu forţele din sistemul naţional de apărare 
şi ordine publică, cât şi cu cele aparţinând 
structurilor de cooperare.

În condiţiile realizării compatibilităţii 
şi interoperabilităţii în domeniul naval se 
desfăşoară activităţi de standardizare 
cu implicarea structurilor deţinătoare de 
capabilităţi aero-navale din Ministerul 
Afacerilor Interne (Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră – Garda de Coastă 
şi Inspectoratul General pentru Aviaţie) şi 
din Ministerul Apărării Naţionale (Statul 
Major al Forţelor Navale - Flotila de 
Fregate,care integrează fregatele Regina 
Maria, Regele Ferdinand, Mărăşeşti, 
Grupul de Elicoptere şi Nava-Şcoală 
de Suport Logistic pentru Fregate 
Constanţa). În acest sens implementarea 
standardelor impune realizarea de activităţi 
de pregătire comune activităţi în care 
trebuie compatibilizate rolurile membrilor 
de echipaj, echipamentele folosite în 
îndeplinirea misiunilor, procedurile de 
operare standard, precum şi constituirea 
abilităţilor practice ale celor care sunt direct 
implicaţi în execuţie. 

Principalele activităţi, legate de 
impunerea legii sau salvarea vieţii pe 
mare, care implică folosirea elicopterelor 
ambarcate sau cu capabilităţi de zbor 

Comisar-şef de poliţie 
Adrian SBARCEA
Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră

deasupra mării în relaţia cu nava sunt 
definite sintetic, astfel:

 VERTREP - vertical replenishment/ 
aprovizionare pe calea aerului - folosirea 
unui elicopter pentru transferul de materiale 
la sau de la o navă.

 MEDEVAC - aeromedical evacuation/
evacuare medicală pe calea aerului 
deplasarea cu mijloace de transport aerian 
a pacienţilor către şi între facilităţile de 
tratament medical.

Aceste defi niţii sunt desigur cunoscute 
de către cititorii revistei. Au rolul de a face 
trecerea către familiarizarea cititorului cu 
istoria activităţilor procedurilor VERTREP. 

Avantajul VERTREP rezidă din faptul că 
aceasta se poate realiza fără conexiunea 
directă navă-navă. Flota a şasea a Statelor 
Unite a dezvoltat proceduri, activităţi şi 
exerciţii VERTREP în 1962 cu elicoptere 
SH-3 Sea King între USS Mississinewa 
şi USS Altair. Fiecare dintre nave aveau 
la bord câte un elicopter SH-3. USS Altair 
a efectuat prima activitate VERTREP pe 
timp de noapte la un portavion în 1965. 
Procedurile moderne VERTREP au fost 
iniţiate în marina Statelor Unite de la USS 
Sacramento în noiembrie 1964. USS 
Sacramento a folosit două elicoptere CH-
46 Sea Knight pentru a permite transferul 
simultan de muniţie cu elicopterul, în timp 
ce alături era pompat combustibil prin 
conexiune convenţională - furtun. Muniţia 
a putut fi livrată la alte nave de până 
la 100 de mile de la USS Sacramento. 
Navele care primesc materialele au, 
privitor la transferuri, o mai mare libertate 
de manevră, în timpul VERTREP, decât la 
transferurile convenţionale, iar pierderea 
de timp este minimă în comparaţie cu 
manevrarea bord în bord sau cu ajutorul 
liniilor de transfer între nave. 

Elicoptere care execută VERTREP 
sunt echipate cu un cârlig de marfă de 
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care pot fi suspendate fie curele speciale 
pentru diferite transporturi cu grad de risc 
sau plase convenţionale pentru sarcini mai 
puţin sensibile. O sarcină normală este de 
2 - 4 paleţi, în funcţie de greutate.

Navele fără punţi mari de zbor sau 
echipamente suport (stivuitoare) sunt de 
multe ori în imposibilitatea de a descărca 
sarcini paletizate şi a le transfera de pe 
puntea de primire cât mai rapid pentru ca 
elicopterul să poate livra o altă sarcină. 
Navele de aprovizionare care transportă 
mai mult de un elicopter pot face simultan 
prin VERTREP livrări la mai multe nave 
dintr-un grup de forţe. Alimentele pot 
fi manipulate oarecum mai rapid decât 
muniţiile din cauza necesităţilor de 
siguranţă reduse.

Totodată, folosind zonele marcate/ 
testate pentru VERTREP se pot efectua şi 
acţiuni MEDEVAC de la nava sau la nava 
care are capacităţi în primirea / gestionarea 
din punct de vedere medical a cazurilor de 
persoane aflate în dificultate.

Elicopterele IAR-330 PUMA Naval 
(clasa B), EC-135 (clasa D), MI – 8/17 
(clasa A) au în dotare sistemele necesare 
pentru a acţiona, de la/la bordul navei, 
pentru îndeplinirea celor două tipuri de 
misiuni prezentate, sau alte misiuni în 
concordanţă cu cerinţele operaţionale 
formulate de structurile deţinătoare. 
Soluţiile tehnice alese permit executarea 
misiunilor de transport şi evacuare medi-
cală, ziua şi noaptea, misiuni de căutare şi 
salvare – SAR, ziua şi limitat noaptea.

Elicopterele navalizate, ambarcate sau 
nu, constituie un sistem de senzori care au 
rolul să mărească capacitatea operaţională 
a acesteia acţionând, de pe navă şi în 
folosul acesteia, pentru executarea, în 
principiu, a următoarelor misiuni:

Pe timp de pace: cercetarea spaţiului 
maritim, funcţie de raionul de manevră al 
navei; căutarea şi salvarea personalului 
navelor/aeronavelor aflat în pericol pe mare; 
participarea la misiuni în sprijinul Poliţiei de 
Frontieră; transportul/recuperarea forţelor 
speciale; transport aerian de personal şi 
materiale de la/între navele aflate pe mare 
(VERTREP), precum şi în zone de litoral 
greu accesibile.

În situaţii de criză: cercetarea, 
identificarea şi raportarea navelor în 
scopul respectării embargoului maritim; 
transportul şi debarcarea echipelor 
de inspecţie la bordul navelor supuse 
embargoului;  transport de personal şi 
materiale umanitare în sprijinul populaţiei 
civile sinistrate sau refugiate; transportul/
recuperarea forţelor speciale; căutarea şi 
salvarea personalului navelor/aeronavelor 
aflat în pericol pe mare; cercetarea unor 
raioane din deltă şi zona lagunară.

În sensul celor prezentate având în 
vedere capabilităţile existente la bordul 
navelor Gărzii de Coastă în baza aprobării 
conducerilor Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului 
General pentru Aviaţie s-au executat 
aplicaţii practice de transfer persoane 
între nava maritimă de supraveghere 

nr. MAI 1105 „Ştefan cel  Mare” şi elicopterul 
EC- 135 nr. MAI 290 în cursul lunii iulie 
2014. Aplicaţiile au avut ca obiectiv testarea 
practică a posibilităţilor de aplicare la nivelul 
M.A.I, respectiv a structurilor subordonate 
a standardului „FN 3.10, Instrucţiuni 
privind reaprovizionarea pe verticală 
(VERTREP) cu elicopterele, marcarea 
zonei, delimitări şi iluminare cu ajutorul 
elicopterelor” (STANAG 1162 Vertical 
Replenishment (VERTEP) operating area 
marking, clearances and lighting).

Transferurile/reaprovizionarea s-a 
materializat prin: Realizarea de comunicaţii 
navă – elicopter prin sistem TETRA/grup 
„Cooperare MAI”; Manevre şi evoluţii cu 
nava şi elicopterul pentru recunoaşterea 
zonei VERTREP a navei, evaluarea 
riscurilor şi familiarizarea cu condiţiile de 
executare a reaprovizionării pe verticală; 
Ambarcare/debarcare la/de la elicopter 
a unui salvator atestat (21.07.2014); 
Ambarcare/debarcare de la/la elicopter 
a unui salvator atestat împreună cu un 
membru de echipaj al navei (22.07.2014) 
atestat şi instruit cu ham şi apoi cu plasă; 
Testarea rolului navei pentru VERTREP/ 
MEDEVAC creat în baza OMAI 307/2009 
Regulamentul Serviciului la Bordul 
navelor MAI, IAMSAR vol. 3 (International 
Aeronautical and Maritime Search and 
Rescue Manual) şi  FN 3.10.; Verificarea 
regulilor de protecţie a muncii pentru  
prevenirea accidentelor ce pot apărea pe 
timpul manevrei VERTREP/MEDEVAC.

În cadrul acestor aplicaţii practice s-a 
efectuat doar transferul pe verticală de 
persoane (MEDEVAC), considerându-se 
că prin verificarea funcţionalităţii şi testării 
acestui tip de misiune cu cel mai ridicat 
risc de accidente, transferul pe verticală 
materiale (VERTREP) va reprezenta o 
reuşită sigură. Imaginile anexate vorbesc 
de la sine.

Având în vedere prevederile instruc-
ţiunilor mai sus-menţionate, în urma 
testărilor efectuate de specialişti s-a 
specificat că: aeronavele MAI/aeronavele 
MApN/aeronavele civile omologate pentru 
misiuni deasupra mării pot fi folosite 
pentru transferul materialelor la, sau de la, 
navă; după realizarea marcajelor pentru 
operaţiuni VERTREP, în baza reperelor 
vizuale furnizate se pot efectua operaţiuni 
cu elicopterul pe timp de zi şi de noapte 
(noaptea marcajele vor fi dublate de lumini); 
în cazul operaţiunilor SAR în care nava 
este desemnată de către MRCC (Centrul 
Maritim Regional de Coordonare), aceasta 
poate acţiona în condiţii de siguranţă 
cu elicopterul din clasa D (ex: elicopter 
EC 135) pentru realizarea MEDEVAC; şi au 
fost identificate necesităţi logistice constând 
în: echipamente de protecţie; echipament 
pentru marcare şi salvare; echipament 
pentru plutire şi salvare; achiziţionarea 
unui ham, a unei plase sau coş pentru 
transfer rapid a unei persoane de la navă 
la elicopter; achiziţionarea unei nacele 
acroşabile pentru transport materiale 
(capacitate max. între 700 - 3000 kg) la navă 
cu elicopterul; omologarea tărgilor de la 

bord pentru transport persoane pe verticală 
şi înlocuirea/completarea inventarului de 
medicamente, echipamente medicale de 
unică folosinţă şi dezinfectante al navei.

Este de precizat faptul că la bordul 
navelor maritime ale Gărzii de Coastă 
se află membrii de echipaj pregătiţi ca 
paramedici şi aceştia pot avea roluri în 
cazul efectuării procedurilor VERTREP/ 
MEDEVAC. De asemenea, la bordul navei 
maritime de supraveghere MAI 1105 
„Ştefan cel  Mare” (proiect OPV 6610) se 
află, din construcţie, o sală de operaţii cu 
capabilităţi necesare pentru efectuare de 
intervenţii medicale de urgenţă. În dotarea 
acesteia se află nu mai puţin de 57 de 
instrumente şi subansamble medicale. 

Apreciem că adoptarea, pe viitor, în 
Ministerul Afacerilor Interne a standardelor 
legate de MEDEVAC va creşte nivelul de 
interoperabilitate între cele două flote şi va 
permite şi gestionarea cazurilor de urgenţă 
medicală la bordul navei maritime de 
supraveghere cu ajutorul paramedicilor din 
echipaj sau a medicilor de la bordul navelor 
Flotei.

Astfel, prin efortul tuturor specialiştilor 
implicaţi, se pot planifica şi executa aplicaţii/
exerciţii comune. În aceste exerciţii pot 
fi implicate nave ale Gărzii de Coastă din 
clasa navelor maritime de supraveghere 
(ex.: proiect OPV 6610) şi a navelor 
maritime de patrulare (ex.: proiect P-157) 
şi nave din dotarea Flotei Maritime din 
clasa corvetelor, fregatelor sau din clasa 
puitoarelor de mine şi plase.

O bună cooperare şi gestionare a 
resurselor la nivel naţional va marca 
realizarea obiectivelor de interoperabilitate 
între forţele proprii şi va ajuta atât la 
rezolvarea evenimentelor din zona de 
competenţă a României la Marea Neagră, 
cât şi în cadrul exerciţiilor/aplicaţiilor 
comune.

VERTREP cu elicopterul Inspectoratului General al Poliţiei.
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Deschidere de an universitar

Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a organizat miercuri, 

1 octombrie, festivitatea de deschidere 
a anului universitar 2014-2015. Au fost 
prezenţi şeful Statului Major al Forţelor 

Navale, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, comandanţi de mari unitati şi 
unităţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Apărării Naţionale, personalităţi ale 

vieţii publice şi universitare constănţene, 
reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul 

naval, rude şi prieteni ai studenţilor, dar 
şi ca un lucru inedit, promoţia 1958 de 

absolvenţi ai Şcolii Navale. 
Debutul anului de învăţământ 

reprezintă, pentru o nouă generaţie de 
studenţi militari şi civili, începutul de drum 

în profesia de ofiţer-inginer de marină, 
astfel încât, printr-o bună pregătire 

teoretică şi practică, la sfârşitul anilor 
de studii, bobocii de astăzi să se alăture 
cu mândrie profesioniştilor din domeniul 

naval. În acest an universitar, cursurile 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” vor 
fi frecventate de peste 2000 de studenţi şi 

cursanţi, în cadrul celor 13 programe de 
studii de licenţă şi de masterat acreditate 

de către Agenţia Română de Asigurare 
a Calităţii  în Învăţământul Superior. 

Le dorim studenţilor Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” mult succes şi să 

încheie anul universitar la fel de optimişti 
cum l-au început. (C.O.)

31

În conştiinţa noastră urbană s-a 
împământenit faptul că orice început este 
dificil şi că adaptarea necesită măcar un 
minim de efort. Fie că ajungem într-un alt 
ciclu de învăţământ sau descoperim un alt 
loc de muncă ori doar ne întoarcem dintr-o 
vacanţă sau un concediu, avem nevoie de 
timp – mai mult sau mai puţin – pentru a ne 
intra în ritm. De ce? Cred că răspunsul este 
specific fiecăruia dintre noi şi se bazează, 
în general, pe obişnuinţa şi cotidianul de 
până în momentul schimbării.

Pe data de 1 octombrie studenţii 
se aliniază la startul anului universitar. 
Studenţii militari de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” nu fac excepţie. Eu 
tocmai ce păşesc în cel de-al treilea an 
de academie şi, la prima vedere, parcă nu 
mă mai poate surprinde nimic. Emoţiile, 
însă, sunt inerente, consider eu, dar şi 
constructive. După o vacanţă în care am 
stat deoparte de tot ceea ce înseamnă 
viaţă academică, a venit momentul să-mi 
reintru în mână şi să încep (cu dreptul) un 
nou an universitar.

Cred că este normal să mai visez 
puţin la zilele când încă mă aflam acasă 
şi nimeni şi nimic nu-mi perturba liniştea; 
cred că fiecare din noi se mai pierde în 
gândurile către cei dragi. Şi, oricum, orice 
vacanţă este, parcă, prea scurtă, pentru 
noi - studenţii. Cu forţe proaspete, aşa 
cum ne-am obişnuit cu toţii să spunem, am 
revenit pe plaiurile dobrogene pentru a 
intra în jocul complex conturat de tot ceea 
ce înseamnă viaţa de student militar. 
Până acum fiecare moment petrecut aici 
a reprezentat pentru mine întâlnirea cu 
oameni frumoşi, cu lucruri noi şi cu situaţii 
interesante. Şi îmi doresc ca perioada ce 
se aşterne în faţa mea să mă surprindă 
cu lucruri şi clipe, măcar, la fel de plăcute 
precum cele trăite în primii doi ani 
de academie.

GÂNDURI DE ÎNCEPUTGÂNDURI DE ÎNCEPUT
Gândindu-mă la viitor, şi chiar la cel 

apropiat şi foarte apropiat, nu pot să nu îl 
privesc cu optimism, deoarece mă aflu 
într-o perioadă de învăţare în care încerc 
să acumulez şi să asimilez lucrurile bune 
care apar. Ca planuri pentru acest nou an 
universitar îmi pot trece pe listă să nu ratez 
nicio şansă de a cunoaşte oameni noi şi 
de a-i provoca să îmi transmită şi mie din 
experienţele lor. Îmi propun să profit de 
fiecare eveniment care m-ar putea ajuta să 
mă dezvolt şi să evoluez şi să nu pierd nicio 
clipă în care aş putea face şi „...altceva”.

Consider că fiecare etapă pe care este 
clădită existenţa noastră ne poate surprinde 
printr-o frumuseţe specifică şi nu ar trebui 

să trecem prin timp fără a ne lăsa amprenta 
asupra lui într-un mod sau altul. Îmi place 
să cred că suntem conştienţi cu toţii de 
valoarea timpului şi de rolul important 
pe care acesta îl joacă în viaţa noastră. 
Începutul ar fi bine să îl privim cu o doză 
de curiozitate şi o notă de fericire; începutul 
reprezintă un nou capitol ai cărui actori 
principali suntem chiar noi.

Doresc tuturor studenţilor militari ca în 
noul an universitar balanţa dintre partea 
militară şi cea academică să păstreze 
cel mai benefic echilibru şi timpul să se 
dovedească a fi un prieten, nicidecum un 
inamic. Sper să ne găsim cu toţii un scop 
şi să reuşim să îl atingem şi chiar să ne 
depăşim obiectivele. (D.S.)
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15 septembrie a fost prima zi de şcoală pentru cei 85 de 
elevi care se pregătesc să devină maiştri militari. Festivitatea 
deschiderii noului an de învăţământ preuniversitar 2014-
2015 a avut loc la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” în prezenţa reprezentanţilor 
Statului Major General, ai Statului Major al Forţelor Navale, 
comandanţilor de mari unităţi şi unităţi, ai unor asociaţii a 
cadrelor militare în rezervă şi retragere, dar şi a părinţilor şi 
rudelor. Au fost citite ordinele ministrului Apărării Naţionale, 
şefului Statului Major General şi şefului Statului Major al 
Forţelor Navale, iar comandantul instituţiei de învăţământ, 
comandorul Gheorghe Balagiu, a transmis elevilor mesajul său 
de încurajare şi susţinere pe parcursul anilor de studii. A fost 
oficiat un ceremonial religios, iar elevii din anul al II-lea au fost 

avansaţi, în funcţie de rezultatele obţinute, la 
gradul de elev caporal. 

Unii dintre boboci erau deja familiarizaţi 
cu ceea ce înseamnă a fi militar în Forţele 
Navale. Au fost soldaţi gradaţi profesionişti, 
dar şi-au dorit mai mult. Şi-au dorit să continue 
cariera militară şi să devină maiştri militari. 
Ne-au mărtirisit cum a fost prima zi de şcoală, 
de ce au ales cariera militară, dar şi ce 
şi-au propus pe mai departe? Elevul Iulian 
Sipatchin: „A fost bine. Sunt obişnuit cu astfel 
de ceremonii, am fost soldat gradat voluntar. 
Am vrut să continui, să avansez şi Şcoala 
Militară de Maiştri Militari mi s-a părut cea mai 
bună soluţie. Îmi doresc să termin şcoala cu 
bine şi sper să am o carieră cât mai frumoasă 
pe parcurs”. Eleva Elena Daniela Drugă: 
„Emoţii au fost chiar dacă sunt în sistemul 
militar de la 19 ani. Am fost soldat gradat 
profesionist. Este o meserie frumoasă, sunt 
mândră de această meserie. Îmi place cariera 

militară şi sunt mândră că port haina militară. Mi-am propus 
să termin cu nota cu care am intrat, pe primul loc la fete, să 
continui cariera militară şi să ajung cât mai sus”. 

Atmosfera a fost specifică primei zi de şcoală. În timp 
ce bobocii erau cuprinşi de emoţia începutului devenirii lor 
profesionale, elevii din anul al II-lea erau pregătiţi pentru a 
experimenta lucruri noi şi a continua, responsabili, drumul pe 
care l-au ales. Pe parcursul celor doi ani de studii, cei 52 de 
boboci ai instituţiei militare de învăţământ cu o existenţă de 
peste 115 ani, se vor iniţia şi îşi vor desăvârşi competenţele 
profesionale în următoarele specialităţi: timonier şi tehnică de 
navigaţie navală, comunicaţii navale şi observare semnalizare, 
radiolocaţie navală şi motoare şi maşini navale. (O.B.) 
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La Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” din Constanţa s-a desfăşurat, în perioada 
13-14 noiembrie, cea de-a cincea ediţie a sesiunii de comunicări 
ştiinţifice a elevilor din şcolile militare de maiştri militari şi 
subofiţeri din cadrul M.Ap.N. şi din liceele civile din judeţul 
Constanţa şi nu numai.

La activitate, pe lângă elevii şi cadrele didactice ale 
instituţiei de învăţământ organizatoare, s-au prezentat elevi şi 
cadre didactice din următoarele unităţi de învăţământ militar şi 
civil: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor 
Terestre „Basarab I“ din Piteşti; Şcoala Militară de Maiştri 

Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian 
Vuia“ din Boboc; Colegiul Tehnic Energetic, 
Constanţa; Liceul Tehnologic de Electrotehnică 
şi Telecomunicaţii, Constanţa, Colegiul Tehnic 
de Marină „Alexandru Ioan Cuza“, Constanţa; 
Liceul teoretic „Ştefan cel Mare“, Râmnicu Sărat; 
Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu“, 
Medgidia.

În total au fost prezenţi 80 de elevi, însoţiţi 
de 41de cadre didactice, iar în cadrul celor cinci 
secţiuni au fost prezentate 67 de lucrări pe 
următoarele domenii: Electronică, informatică 
şi navigaţie – 12 lucrări, Armament - 13 lucrări, 
Mecanică şi electromecanică - 21 lucrări, 
Ştiinţe Socioumane – 10 lucrări, Limbi străine – 
11 lucrări.

Lucrările prezentate în faţa comisiilor au fost 
foarte bune, au avut conţinuturi interesante, de 
actualitate, dar mai ales au fost bine pregătite 
şi prezentate de către elevii participanţi. De 
asemenea, sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

constituit şi un bun prilej pentru elevii şcolilor militare de a se 
familiariza cu astfel de situaţii, deoarece la sfârşitul anului şcolar 
elevii de anul II, an terminal, vor avea de susţinut prezentarea 
lucrării de maistru, în cadrul examenelor de absolvire.

Pe parcursul celor două zile, elevii şi cadrele didactice 
participante au făcut schimb de experienţă, au socializat, au 
schimbat păreri şi impresii, astfel încât, la sfârşit, părerea 
unanimă a fost că activitatea s-a dovedit a fi o reuşită din toate 
punctele de vedere. Activitatea va fi continuată şi în anul de 
învăţământ 2015-2016. (V.N.)

F
ot

o:
 V

al
en

tin
 N

ae

A cincea ediţie a sesiunii A cincea ediţie a sesiunii 
de comunicări ştiinţificede comunicări ştiinţifice

Prima zi la SMMMFNPrima zi la SMMMFN

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

lă
sc

ea
nu

33www.navy.ro

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

lă
sc

ea
nu

În ziua premergătoare aniversării Armatei României am fost 
martori la un eveniment important cu o deosebită încărcătură 
emoţională, dar şi o înaltă semnnificaţie patriotică în viaţa 
studenţilor din anul I ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi a 
elevilor Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”. Cei mai tineri membri ai Armatei României au 
depus jurământul de credinţă faţă de ţară şi neam, vineri, 
24 octombrie, la sediul academiei constănţene, în cadrul unei 
ceremonii militare. 

Viitorii ofiţeri şi maiştri militari ai Forţelor Navale au rostit 
legământul faţă de ţară în prezenţa contraamiralului dr. Alexandru 
Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, reprezentanţilor 
conducerii Ministerului Apărării Naţionale, comandanţilor de 
mari unităţi şi unităţi, membrilor asociaţiilor şi ligilor de marină, 
cadrelor militare în rezervă şi retragere, dar şi a părinţilor, rudelor 
şi prietenilor. 

Jurământ militar Jurământ militar 
în instituţiile de învăţământîn instituţiile de învăţământ

Jurământul a fost un moment solem, rostit cu emoţie şi 
hotărâre, un pas important în viaţa oricărui militar, consfiinţind 
legământul sacru faţă de patrie. Studentul Ion Severin: „Am avut 
emoţii, dar am reuşit să le controlez. Este un moment foarte 
important pentru mine şi cred că este un moment foarte important 
în viaţa oricărui militar să juri credinţă patriei, să juri că-ţi vei apăra 
ţara chiar cu preţul vieţii şi viaţa nu este un lucru cu care să te 
joci şi, tocmai, un militar nu este un om care se joacă. Calitatea 
cea mai importantă a unui militar este seriozitatea şi astăzi a 
trebuit să dăm dovadă de seriozitate şi să arătăm celorlalţi că nu 
suntem obişnuiţi“. Studentul Valeriu Atomei: „Jurământul militar a 
însemnat pentru mine legământul faţă de ţară şi faţă de armată şi 
este cel mai important moment în viaţa noastră de militari”.

Pentru studenţi faptul că au intrat la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” şi au îmbrăcat uniforma militară rămâne un 
vis împlinit. Au planuri mari cu viaţa lor de acum înainte şi îşi 
doresc să devină cei mai buni. Studentul Ion Severin: „Motivele 
pentru care am ales cariera militară sunt plăcerea pentru ţinuta 
militarilor, pentru tot ceea ce fac ei zi de zi, să ne apere pe noi, 
pe noi ceilalţi, pentru că şi eu înainte să depun jurământul eram 
obişnuit, nu puteam să spun că sunt un militar adevărat, acum 
sunt şi vreau să fac ceva cu viaţa mea. Vreau să însemne ceva, 
vreau să mă formez ca om, să ajung ca mulţi alţii pe care îi admir”.

Cu mari emoţii au trăit această zi şi elevii Şcolii Militare de 
Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”. Eleva Ana Maria Nichifor: 
„A însemnat un moment foarte important în cariera mea, un lucru 
pe care nu pot să-l exprim în cuvinte. A fost un sentiment foarte 
puternic pe care nu îl voi uita niciodată şi sper să rămână veşnic 
acest moment”. Elevul Mihai Dumitru: „Mi-am dorit foarte mult să 
intru aici şi am ales acest lucru pentru că este o carieră frumoasă şi 
foarte respectată. Jurământul militar în primul rând este o legătură 
faţă de ţară şi un mare respect pe care îl purtăm ţării noastre. Au 
fost multe emoţii, dar sperăm că totul a fost bine”.

Olivia BUCIOACĂ

Foto: Cristian Vlăsceanu

Studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în timpul ceremoniei 
de depunere a jurământului militar.
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Doi studenţi militari din anul IV, plutonier Paul Damian şi 
sergent major Radu-Emanuel Chişcariu de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Inginerie Marină, au participat 
la un modul educaţional intitulat „Leadership & Agility in Complex 
Enviroments” organizat de Academia Forţelor Aeriene din 
Pozzuoli, Italia, în perioada 6-10 octombrie. Alături de cadeţii 
români au fost prezenţi cadeţi din instituţiile militare de învăţământ 
superior aparţinând tuturor categoriilor de forţe din Italia, Cehia, 
Franţa, Grecia, Germania, Polonia, Portugalia, Olanda şi Spania. 
Proiectul realizat de studenţii români în cadrul modulului a fost 
apreciat şi premiat cu locul II. 

Studentul sergent-major Radu-Emanuel Chişcariu, specia-
lizarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale: „A fost o 
experienţă foarte interesantă pentru că pentru prima dată am 
avut şansa să fiu într-un mediu în care să cunosc mentalităţi noi, 
persoane din alte ţări. Activitatea a fost foarte bine organizată, 
programul foarte stâns, nu am avut foarte mult timp liber pentru 
noi. Am avut cursuri, majoritatea dintre ele cu domnul Francesco 
Cotti, comandantul academiei, de la care am învăţat foarte multe 
lucruri. Am avut, de asemenea, ocazia să strâng prietenii cu 
studenţii din celelalte ţări”. 

Una dintre temele importante a fost crearea unui proiect cu 
titlul „O experienţă personală de leadership”, în care studenţii au 
trebuit să prezinte experienţa proprie în care au experimentat 
leadershipul şi modul în care acesta şi-a pus amprenta asupra 
dezvoltării lor. „În urma punctajului obţinut lucrarea noastră s-a 
situat pe poziţia a doua. Niciodată nu am experimentat un lucru 
în echipă atât de puternic ca acolo. Ajută foarte mult cu legarea 
de conexiuni, cu încrederea în celălalt şi cu respectul de sine 
până la urmă, pentru că simţi cum este să lucrezi în echipă şi 
cât este de eficient. Metodele de predare au fost foarte diferite 
pentru că s-a stimulat şi s-a reuşit să se creeze zona aceea de 
confort necesară pentru ca discuţiile să se desfăşoare pe tema 
studiată. A fost frumos, foarte interactiv şi complex. Mi-a plăcut 
modul în care s-au îmbinat partea teoretică cu cea practică. 
Ne-am împărţit în trei echipe care au cooperat sau au fost în 

Studenţi români premiaţi în ItaliaStudenţi români premiaţi în Italia
competiţie”. Un alt proiect, comun de această dată, pe care 
studenţii au trebuit să-l realizeze a presupus din nou experienţa 
personală, dar şi experienţa câştigată acolo. Proiectul trebuia 
să prezinte problemele cu care s-au confruntat în primii ani de 
studii în şcoală şi să găsească posibile alte proiecte, idei şi soluţii 
pe care să încerce să le implementeze la întoarcerea în ţară în 
cadrul instituţiei de învăţământ.

În anii I şi II de studii, studenţii Academiei Forţelor Aeriene 
din Pozzuoli participă la sailingship-uri şi, astfel, cadeţii noştri au 
avut ocazia să experimenteze lucrul în echipă, de data aceasta pe 
mare. Studentul sergent-major Radu-Emanuel Chişcariu: „Am ieşit 
în Golful din Napoli cu patru nave şi s-a creat un joc. Trebuia să 
fim foarte atenţi şi să încercăm să ne folosim de resursele noastre. 
M-am gândit foarte bine să îmi aloc resursele, astfel încât, să 
eficientizez acest joc şi ne-am descurcat foarte bine, am obţinut 
locul I. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experienţă nouă pentru mine 
şi chiar m-aş bucura nespus dacă aş avea ocazia să mai particip 
într-un mediu internaţional pentru că este foarte stimulant”.
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Chişinăul ne-a primit cu bulevardele 
sale largi, flancate de arbori falnici, cu 
imobile proporţionate, cele vechi amintind 
că timp de două veacuri ţinutul s-a aflat 
sub stăpânire rusească. Însăşi clădirea 
ce adăposteşte Universitatea Tehnică a 
Moldovei, situată pe Bulevardul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, are mai bine de un secol. 
Trecem pe lângă Arcul de Triumf, iată şi 
statuile Marelui Voievod Ştefan, a lui Mihai 
Eminescu, îmbrăcată cu flori proaspete, 
în parcul aurit de toamnă se văd turlele 
Catedralei. Citim nume de străzi şi ne 
credem în oricare alt oraş românesc.

Păşim în Universitatea Tehnică a 
Moldovei – suntem, căpitan-comandorul 
Mircea Târhoacă şi eu, adoptaţi în grupul 
celor veniţi de la Iaşi, care reprezintă 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova”. 
Ne cunoaştem gazdele: prof.dr.hab 
Valerian Dorogan, vicerector, prof. dr. 
hab. Valeriu Dulgheru, şef Departament, 
dr. Vasile Cartofeanu, decan, dr. Sergiu 
Zaporojan, şef Departament, Zinaida 
Stratan, director Bibliotecă. Cei veniţi de 
peste Prut, ne grupăm, în sala de festivităţi. 
Au venit de la Academia Română, 
Universitatea şi Universitatea Politehnică 
din Bucureşti, Universitatea „Al. Ioan 
Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Universitatea „Transilvania” 
din Braşov, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, Universitatea din Craiova, 
Universitatea „C.Brâncuşi” din Tg. Jiu, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, 
Universitatea Vasile Alecsandri” - Bacău. 
Din Franţa, a sosit domnul prof.univ.dr. 
Alexandru Herlea, de la Universitatea 
Tehnologică Belfort, Preşedintele Casei 
Române din Paris. În prezidiu recunoaştem 
personalităţi ale ştiinţei şi culturii române, 
domnii academicieni Gleb Drăgan, 
Nicolae Dabija, Ion Bostan, Gheorghe 
Duca, Valeriu Canţer, Ion Tighineanu, 
Gheorghe Ghidirim şi domnul prof.univ.
dr.ing. Lorin Cantemir, iniţiatorul, alături de 
domnul Primarul de Cucuteni, Mihai Tun, 
a Simpozionului Internaţional CUCUTENI 
5000 REDIVIVUS. Ştiinţe exacte şi mai 
puţin exacte, aflat acum la cea de-a IX-a 
ediţie, ce avea să se desfăşoare aici, la 
Chişinău.

După cuvântul domnului vice-rector 
Valeriu Dorogan, urmează urările şi 
salutările instituţiilor mai sus-amintite. 
Din partea rectorului Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, dau citire unui cuvânt 
plin de simţire frăţească, de înaltă ţinută 
academică. Dăruim lucrările editate anul 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
A MOLDOVEI (1964-2014)A MOLDOVEI (1964-2014)

acesta la Editura Academiei cu prilejul 
sărbătoririi celor trei sferturi de veac de 
către nava-şcoală Mircea şi monografia 
„Forţele Navale Române. 150 de ani de 
istorie modernă”.

În continuarea şedinţei festive i se 
acordă titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii Tehnice a Moldovei domnului 
Mircea Snegur, primul Preşedinte al 
Republicii Moldova.

În pauza de masă prelungită, profităm 
de timp şi vizităm a altă instituţie de cultură 
ce-şi serbează tot astăzi aniversarea: 
Muzeul de etnografie şi ştiinţele naturii ale 
Moldovei. O clădire construită în urmă cu 
125 de ani cu destinaţia de muzeu, şi care 
de tot atâţia ani găzduieşte două muzee 
pe cel de etnografie şi pe cel de ştiinţele 
naturii. În haine de sărbătoare, artiştii 
populari îşi etalează obiectele lucrate 
cu migală şi talent, iar alţii, pe o scenă 
improvizată ne încântă pe noi, vizitatorii, 
cu un superb spectacol folcloric, dar şi cu 
înfloritul port popular.

Festivităţile se mută după-amiaza 
la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”, 
unde oficialităţile statului conferă înalte 
distincţii Universităţii Tehnice şi dascălilor 
ei. Sunt evocate realizările în domeniul 
învăţământului tehnic şi al cercetării 
ştiinţifice obţinute de Universitate în cei 
50 de ani de existenţă. Suntem părtaşi la 
momente unice din viaţa instituţiei-gazdă, 
suntem emoţionaţi şi onoraţi în acelaşi 
timp. Atmosfera se destinde, devenim mai 
deschişi, pe timpul cinei festive.

Cea de-a doua zi debutează cu 
vizita Parcului Muzeu al Tehnicii în aer 
liber, situat în Campusul Râşcani. Mai 
întâi, ospitalierele noastre gazde ne 
fac prezentarea Universităţii Tehnice, 
trecând în revistă facultăţile ce o compun: 
Facultatea Energetică, Facultatea Inginerie 
Mecanică şi Transporturi, Facultatea 
Inginerie şi Management în Construcţia 
de Maşini, Facultatea de Calculatoare, 
Informatică şi Microelectronică, Facul-
tatea de Inginerie şi Management în 
Electronică şi Telecomunicaţii, Facultatea 
Tehnologie şi Management în Industria 
Alimentară, Facultatea de Industrie 
Uşoară, Facultatea Cadastru, Geodezie 
şi Construcţii, Facultatea Urbanism 
şi Arhitectură, Facultatea Inginerie 
Economică şi Bussines.

Tot acum aflăm că între anii 1966 – 
1992, la Politehnică au funcţionat cursuri 
de pregătire militară a studenţilor. 
Fondatorul Catedrei a fost colonelul 
de artilerie Cozma M. Gumeniuc. 
Pe parcursul celor 25 de ani au fost 
pregătiţi peste 12 mii de ofiţeri rezervişti 
(în domenii de tehnică militară). Tot în 
acelaşi interval de timp a funcţionat şi 

ciclul „Apărarea Civilă”. În anul 2002, la 
Politehnică, a fost deschisă o catedră 
militară ce asigură pregătirea rezerviştilor 
la patru specialităţi. Catedra este condusă 
de un general de brigadă.

Vizita în parc o începem cu Aleea 
Cosmonauţilor. Iată pomii sădiţi spre 
amintirea celor doi cosmonauţi-coechipieri 
– Dumitru-Dorin Prunariu şi Vladimir 
Nicolaevici Dejurov - şi a astronautului 
american Frank Lee Culberston jr., toţi trei 
Doctori Honoris Causa ai U.T.M. din ziua 
de 12 aprilie 2012, Ziua Internaţională 
a zborului omului în cosmos. Turbinele 
eoliene ne atrag atenţia cu silueta lor 
zveltă. Tot aici se află Staţia terestră 
cu antenă parabolică şi Observatorul 
astronomic. Admiraţia noastră se 
îndreaptă către un ingenios grup statuar 
ingenios realizat de către studenţii de la 
sculptură din diverse componente „date la 
fier vechi” - Tramvaiul tras de cai. 

Lucrările simpozionului „Cucuteni” 
continuă în plen, iar la prânz,  suntem 
oaspeţii unei localităţi situate aproximativ 
la 35 km de Chişinău, pe apa râului Răut, 
Oheiul Vechi. Mânăstirea cu chilii rupestre 
ne aminteşte de cele de la Nămăieşti, de 
la Corbii de Piatră, din Muntenia. De aici 
coborâm în sat, unde vizităm o gospodărie 
ţărănească bine conservată şi dotată.

Pe aceeaşi uliţă, mai la vale, suntem 
aşteptaţi într-o locuinţă tradiţională, devenită 
pensiune, intrată in circuitul turistic, de Omul 
cu chitară şi muzica sa melodioasă, pe 
versuri semnate de Nicolae Dabija, Grigore 
Vieru, Marin Sorescu, Nichita Stănescu şi 
din folclorul basarabean.

Ne despărţim cu greu de gentilele 
noastre gazde, către seară, promiţând că 
vom fi prezenţi la ediţia jubiliară, a X-a, ce 
va avea loc anul viitor la Iaşi – Bacău.

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân“
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La Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” s-a desfăşurat miercuri, 12 noiembrie, 
cea de-a V-a întâlnire a reprezentanţilor liceelor şi colegiilor 
tehnice din oraşul şi judeţul Constanţa, ai instituţiei militare de 
învăţământ şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, parteneri ai 
unui Protocol de Colaborare încheiat în data de 10 decembrie 
2008 la iniţiativa comandorului Marian Bardan, fostul 
comandant al instituţiei gazdă.

Scopul principal al colaborării între instituţiile de învăţământ 
liceal şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale îl 
constituie implicarea elevilor în activităţi şi concursuri tematice 
istorice, culturale, sportive şi de socializare, direcţii concrete 
ale strategiilor educaţionale comune pentru tinerii elevi, pe 
de o parte, şi promovarea ofertei educaţionale proprii, pe 
de altă parte. Dezbaterea a cuprins validarea şi accederea 
noilor parteneri în cadrul protocolului de colaborare, trecerea 
în revistă şi analiza activităţilor comune desfăşurate în anul 
anterior de învăţământ, precum şi propunerile pentru noul an 
de învăţământ. De asemenea, a fost evidenţiat, pe lângă alte 
activităţi comune şi proiectul instituţiei gazdă „O zi în şcoala 
militară”, ajuns la ediţia a IV-a, un proiect important, adresat 
elevilor din anii terminali de liceu, care doresc să cunoască 
din interior, chiar şi numai pentru o zi, programul şi specificul 
pregătirii în dobândirea competenţelor profesionale ale 
viitorilor maiştri de marină. 

Comandantul şcolii, comandorul Gheorghe Balagiu: 
„Obiectivele pe care ni le-am propus şi le avem permanent 
în atenţie sunt promovarea ofertei educaţionale a instituţiei 
noastre, în licee şi colegii tehnice, prezentarea factorilor 
motivaţionali ai alegerii carierei militare, asigurarea unei 
prezenţe active a şcolii noastre în comunitatea locală 
educaţională, iniţierea şi participarea la activităţi comune 
cu liceele şi colegiile liceale partenere la activităţi culturale, 
educative, sportive, umanitare, precum şi de protejare a 
mediului înconjurător şi, nu în ultimul rând, activităţi specifice 
de comemorare a unor evenimente istorice naţionale şi de 
promovare a tradiţiilor specifice dobrogene. De menţionat, 
faptul că activităţile desfăşurate în comun nu implică, din punct 
de vedere material, nicio parte semnatară, precum şi faptul că 
până la această dată am reuşit să cooptăm în acest parteneriat 
alte 20 de licee şi colegii din Constanţa şi din judeţ”.

Gabriela Neagu, inspector pentru învăţământul profesional 
şi tehnic ISJ Constanţa: „Inspectoratul judeţean Constanţa 
a fost alături de Şcoala Militară de Maiştri Militari încă de la 
primele semne de colaborare, în sensul dezvoltării acestei 

Parteneriat de bun augurParteneriat de bun augur

colaborări, în sensul multiplicării parteneriatelor reprezentate 
de unităţile de învăţământ, în principal tehnologic din judeţul 
Constanţa. Sunt din ce în ce mai mulţi elevi care au înţeles că o 
astfel de relaţie, de dezvoltare până la urmă şi a competenţelor 
personale, nu numai profesionale, nu poate să le facă decât 
bine şi să contribuie la conturarea drumului lor în viaţă, a 
carierei eventual într-un domeniu sau altul. Suntem bucuroşi 
şi pentru numărul acesta mare de parteneriate şi în fiecare an 
mai găsim câte un motiv de a adăuga la lista parteneriatelor 
încă o unitate şcolară care s-a implicat într-un mod sau altul. 
Astfel, elevii au înţeles faptul că o vizită pur şi simplu la Şcoala 
Militară de Maiştri le aduce o experienţă în plus”.

Întâlnirea de la Şcoala Militară de Maiştri Militari este o 
dovadă în plus a faptului că protocolul funcţionează şi este 
meritul celor care l-au iniţiat, al directorilor instituţiilor de 
învăţământ şi, bineînţeles, al profesorilor şi elevilor implicaţi în 
activităţi de-a lungul celor 5 ani, de când a fost semnat pentru 
prima dată acest parteneriat. Elena Sturza, inginer electronist, 
şef catedră electronică la Liceul tehnologic de Electrotehnică 
şi Telecomunicaţii Constanţa: „Parteneriatul între instituţiile 
noastre este unul fructuos în beneficiul elevilor în mod 
special. Elevii de la liceul nostru au participat la foarte multe 
activităţi în cadrul Şcolii de Maiştri. Am participat cu lucrări la 
simpozion, la sesiunile de comunicări ştiinţifice, secţiuni de 
electronică şi de limbi străine, atât cu elevii cât şi cu profesorii. 
Reprezentanţii Şcolii de Maiştri au participat la activităţile din 
cadrul liceului nostru la simpozionul internaţional, la Ziua 
Porţilor Deschise, au prezentat oferta educaţională în cadrul 
şedinţelor cu părinţii şi au participat şi la activităţi împreună cu 
elevii noştri, legând o prietenie care mai departe sperăm să 
se fructifice prin opţiunea elevilor noştri de a fi viitori studenţi 
în această instituţie”.

În urma activităţilor întreprinse în comun cu Şcoala 
Militară de Maiştri Militari unii elevii şi-au schimbat opţiunea 
şi se gândesc să urmeze o carieră militară. „În general elevii 
noştri fiind un liceu tehnic îşi doresc o instituţie de învăţământ 
superior tot cu profil tehnic şi este o opţiune a lor, nu atât ca 
instituţie cu caracter militar, cât faptul că este o instituţie care 
continuă pregătirea lor în domeniul electronicii şi care oferă o 
perspectivă pentru viitor”, ne-a declarat Elena Sturza.

Definitivarea şi derularea agendei comune a activi-
tăţilor instituţiilor partenere aferente anului de învăţământ 
2014/2015, prin susţinere reciprocă, reprezintă continuarea 
cu succes a celor cinci ani de strategie educaţională pentru 
elevii din liceele şi colegiile constănţene, iniţiată de instituţia 
militară de învăţământ. 

Olivia BUCIOACĂ
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Nava Şcoală Mircea produce de şaptezeci şi cinci de ani o rezonanţă 
unică în sufletele tuturor celor care şi-au şlefuit deprinderile de marinar 
şi tăria de caracter pe timpul voiajelor de practică. Trei sferturi de veac, 
precedate şi ele de altă jumătate de secol de serviciu al vechiului bric, 
au fost dedicate educaţiei şi instruirii tuturor generaţiilor de marinari 
care au slujit apoi în marina militară sau comercială a României. Este 
normal ca noţiunea concretă a activităţilor de practică şi viaţă la bordul 
navei să se transforme apoi - căci fugit irreparabile tempus, nu-i aşa? - 
într-un concept abstract, adresat sinelui lăuntric al fiecăruia dintre 
foştii cadeţi. Acest concept abstract, şi idealizant, şi motivant, este 
Spiritul „Mircea“. Tradiţie, profesie, camaraderie, aventură, sunt 
doar câteva dintre faţetele acestui icosaedru sufletesc aidoma unui 
diamant şlefuit, radiind lumină.

De cele mai multe ori, toate amintirile depănate vreodată de cei 
ce şi-au călit tinereţile la bordul lui Mircea se leagă de firul epic al 
întâmplărilor de zi cu zi, asezonate cu picanterii pe care numai o 
aventură excepţională le poate cauza. Ritmul febril în care toţi cei 
aflaţi pe Nava Şcoală Mircea – echipajul navei, instructorii şi cadeţii 
celor două şcoli navale – muncesc şi se instruiesc ceas de ceas, pe 
întreaga durată a zilei, este evocat cel mai adesea. Acţiunea este un 
element permanent la bord. De aceea, noi toţi care ne-am perindat 
în viaţa noastră la bord, vedem cu ochii minţii aproape tot din cele 
întâmplate, orele de antrenamente intense, studiul aprofundat al 
instalaţiilor navei, carturile şi efemerele clipe de răgaz, imagini care 
creează împreună savuroase poveşti marinăreşti ad litteram. Cu toate 
acestea, v-aş propune să observăm şi ceea ce nu se vede pe timpul 
activităţilor de instruire a cadeţilor la bordul navei. De la Odiseea 
lui Homer încoace, pe lângă epicul oricărui voiaj pe mare există şi 
liricul dat de reflexia acţiunilor în sufletele îndrăzneţilor marinari. 
De exemplu, în cazul nostru, faptul că ofiţerii şi maiştrii militari din 
echipajul bricului Mircea sunt în priză necontenit, purtându-ne în 
siguranţă şi în cele mai bune condiţii pe apele mai liniştite sau mai 
învolburate ale mărilor Europei sau chiar ale Atlanticului, denotă 
profesionalismul şi experienţa dedicate respectului pentru meseria 
cu totul specială pe care ne-am ales-o.  

Adică responsabilitatea
Sau altceva. Există tradiţia la bordul NS Mircea ca cei care 

împlinesc un număr de ani în perioada marşurilor de instrucţie să 

Spiritul „Mircea”Spiritul „Mircea”
fie felicitaţi în faţa întregului echipaj. La raportul de după-amiază, 
comandantul navei înmânează celui aniversat sau celei aniversate o 
felicitare din partea tuturor camarazilor. După toate activităţile dimineţii, 
marcate de efort intens, depus la antrenamentele în arboradă ori 
în compartimentele unde se desfăşoară lecţiile practice, faptul că 
primeşti un gând bun şi o dovadă de respect – de la comandanţi 
şi până la colegul cel mai apropiat – îţi dă încredere crescândă în 
echipa din care faci parte. Urmând ca a doua zi, la rându-ţi, să fii 
tu printre cei care felicită pe ceilalţi colegi care s-au mai maturizat 
cu un an. Respectul şi – de ce nu? – grija faţă de aceia cu care 
împarţi bucurii şi necazuri pe timpul unei aventuri marine solicitante 
stau la fundamentul Spiritului „Mircea”. Se formează astfel acel liant 
care uneşte atât pe cei care se află la un moment dat la bord, cât şi 
generaţiile de practicanţi, peste ani şi ani.

Adică respectul reciproc
În fine, noi, cei mai in vârstă, observăm transformarea de 

atitudine care se petrece în conştiinţa cadeţilor Academiei Navale 
şi ai Şcolii de Maiştri Militari. Odată cu acumularea de tot mai multe 
cunoştinţe şi deprinderi practice dar şi mentale, tinerii marinari se 
desprind definitiv de comportamentul propriu copilului dependent de 
părinţi, de persoană neajutorată care trebuie să atragă toată atenţia 
celorlalţi. Dimpotrivă, ei încep să se considere a fi câte o rotiţă mică, 
dar importantă, poate esenţială, din întregul mecanism uman care 
constituie echipajul navei. Aşa apare, iată, o nouă trăsătură a Spiritului 
„Mircea”. Cadeţii sunt impregnaţi pe nesimţite cu acea valoare 
umană care pune mai presus interesul comunităţii faţă de cel al 
individului, în folosul tuturor. 

Adică sacrificiul de sine
Nu-i mai puţin adevărat că am putea analiza pe toate feţele, 

în cel mai mic detaliu, ansamblul trăirilor care compun acest spirit 
diamantin, iniţiatic, pe care numai cei care şi-au adus prinosul de 
sudoare venerabilului Mircea îl cunosc. Iar specialiştii ar putea face 
mai departe o analiză psihologică, fundamentată ştiinţific, cu care ar 
mai putea scrie vreun tratat. Dar poate fi această analiză întru totul 
comprehensivă? Şi, mai ales, are rost ea oare? Farmecul Spiritului 
„Mircea”, ca trăire şi conştiinţă proprie numai iniţiaţilor care s-au 
transformat la bord, stă şi în inexplicabil. Spiritul „Mircea” nu poate fi 
disecat şi privit la micros cop. 

Doar îl simţi. În străfundul inimii.

Comandor conf. univ. dr. Octavian TĂRĂBUŢĂ,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân“
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
principalul exponent al învăţământului 
superior de marină, a aniversat pe 
17 noiembrie, 142 de ani de la data semnării 
actului prin care a luat fiinţă prima instituţie 
de învăţământ a Marinei Militare, Şcoala 
Flotilei de la Galaţi, actuala Academie 
Navală „Mircea cel Bătrân”. 

În spiritul onorării îndelungatei tradiţii 
educaţionale şi a oamenilor care au creat-o, 
în perioada 10-17 noiembrie, au fost 
organizate manifestări ştiinţifice şi culturale 
din care amintim: seminarul „Formarea 
ofiţerului de marină militară în contextul noilor 
transformări în Forţele Navale” şi expoziţia 
de carte „Dascăli de ieri şi de azi”. De 
asemenea, Asociaţia Studenţilor Academiei 
Navale a organizat seminarul „Puntea dintre 
generaţii - Bune Practici”, în cadrul căruia 
ofiţeri din Forţele Navale au împărtăşit din 
experienţele lor studenţilor pentru a-i ghida 
în cariera lor viitoare, concursul de eseuri 
denumit „De ce Academia Navală” pentru 
cei talentaţi la scris, cel mai sugestiv flyer 
şi logo, prin care studenţii au avut ocazia 
de a-şi demonstra talentul de graficieni în 
crearea unui flyer de promovare a instituţiei, 
iar pentru cei pasionaţi de istorie, concursul 
„Ce ştim despre şcoala noastră”, precum 
şi expoziţii de creaţii artistice - grafică şi 
fotografie cu titlul „Peisaje marine şi Toamna 
la malul mării”.

Nu au lipsit nici concursurile sportive, 
studenţii de anul I militari şi civili ai 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

142 de ani de învăţământ de marină142 de ani de învăţământ de marină

Vivat Crescat Floreat, Vivat Crescat Floreat, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”!Academia Navală „Mircea cel Bătrân”!

întrecându-se la volei, handbal, baschet şi 
nataţie în cadrul competiţiei „Cupa Mircea”. 

Seria manifestărilor a culminat, 
marţi, 18 noiembrie, cu organizarea unei 
festivităţi sub egida „142 ani de învăţământ 
de marină” la care au participat studenţii şi 
cadrele didactice ale academiei. Şi pentru 
că un astfel de moment este un bun prilej 
de a aminti atât realizările academiei, 
cât şi planurile pentru viitor, în cuvântul 
de deschidere, contraamiralul de flotilă 
prof. univ. dr. ing. Vergil Chiţac, rectorul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
a prezentat un scurt istoric, a amintit 
realizările din ultimii ani şi a mulţumit 
tuturor acelora care au sprijinit instituţia de 
învăţământ.

Anul acesta pe data de 17 mai, Nava 
Şcoală Mircea a împlinit 75 de ani de 
la intrarea în serviciul Forţelor Navale 
Române, ocazie cu care prof.univ.dr. 
Valentin Ciorbea a publicat lucrarea 
„Istoricul Bricului Mircea”, lansată la Salonul 
de carte Polemos şi prezentată de autorul 
însuşi la festivitatea academiei navale. Un 
alt moment important al festivităţii a fost 
cel al acordării diplomelor de performanţă 
ştiinţifică pentru cei mai buni studenţi din 
anul universitar 2013-2014. De asemenea, 
au fost oferite diplome de merit studenţilor 
pentru implicarea în activităţiile Asociaţiei 
Studenţilor, activităţi de cercetare ştiinţifică, 
dar şi activităţi sportive. 

Ce perspective oferă studenţilor 
celor două Facultăţi din cadrul academiei 
navale? Comandorul prof. dr. Vasile Dobref, 
decanul Facultăţii de Inginerie Marină: 

„Vorbim despre posibilităţile de dezvoltare 
a carierei. Absolvenţii secţiei Marinei 
Militare după ce sunt repartizaţi la sfârşitul 
pregătirii în Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale, fie în unităţi ale Forţelor Navale pot 
urma cursuri de nivel, cursuri de carieră şi 
pot candida pentru ocuparea prin concurs 
a unor funcţii pe linia specialităţii sau în 
domenii conexe, aceasta presupunând 
un standard de bază a însuşirii limbii 
engleze, presupunând desigur şi obţinerea 
unor calificative «foarte bine» în fiecare 
an şi perspectivele de a ocupa funcţii în 
structurile naţionale şi internaţionale sunt 
deschise şi sunt accesibile practic tuturor 
absolvenţilor noştri”. Ce înseamnă 142 de 
ani de învăţământ de marină? „O apăsare 
grea pe care ne-o lasă istoria”, a continuat 
comandorul prof. dr. ing. Vasile Dobref, 
„pentru că este o tradiţie dacă ne gândim 
bine la momentul în care Şcoala Flotilei 
a fost înfiinţată, Dobrogea nici măcar nu 
era pământ românesc. Instituţia a parcurs 
etape importante şi s-a dezvoltat, a intrat 
în 1954 în rândul instituţiilor de învăţământ 
superior politehnic din România. Ulterior 
în 1969 a primit numele patronului navei 
şcoală «Mircea». Apoi a fost transformată 
din şcoală superioară în Institut de marină 
şi după Revoluţie, în 1990 în Academia 
Navală. Deci un parcurs extraordinar şi 
o dezvoltare continuă care a permis să 
ajungem astăzi la o tradiţie care pur şi 
simplu ne obligă să mergem înainte şi să 
facem paşi şi progrese în fiecare an. Practic 
încercăm să-i conştientizăm pe studenţii 

Olivia BUCIOACĂ
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„Astăzi ocupăm un loc bine definit în rândul instituţiilor de învăţământ superior din România. Avem circa 2000 de studenţi, un 
portofoliu de 13 specializări de licenţă acreditate, trei specializări acreditate pentru studiile masterale care sunt o continuare a studiilor 
de licenţă cu valoare explicit adăugată, peste 25 de programe de formare continuă prin centrul de formare continuă a resurselor 
umane. Suntem clasificaţi ca universitate cu grad de încredere ridicat, suntem conducători sau parteneri în derularea unor proiecte 
finanţate din fonduri europene, avem rezultate premiate în cercetarea ştiinţifică de profil, suntem membri plini ai mai multor asociaţii 
de universităţi regionale şi internaţionale. Studenţii noştri execută stagii (intership-uri) de practică la companii de navigaţie străine 
şi româneşti şi stagii de studiu la academii navale şi universităţi maritime din Europa în cadrul programelor ERASMUS şi EMILIO. 
Ne-am reorganizat structura academică din octombrie 2013 pentru a eficientiza asigurarea calităţii programelor de studii. Avem un 
management profesionist, flexibil şi axat pe o cultură a calităţii. Avem un corp de cadre didactice titulare şi asociate foarte valoros, 
deţinem o infrastructură de învăţământ şi cercetare modernă, într-un cuvânt avem toate condiţiile pentru a face performanţă”.

Contraamiral de flotilă prof. univ. dr. ing. Vergil Chiţac, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
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noştri că există această tradiţie încărcată 
în spate, încercăm să le oferim modelele 
înaintaşilor şi încercăm să le oferim şi 
motivaţia pentru a se pregăti cât mai bine”.

Comandorul conf. univ. dr. ing. Florin 
Nicolae, decanul Facultăţii de Navigaţie 
şi Management Naval: „Facultatea de 
Navigaţie şi Mana gement Naval asigură, 
în noua structură a Academiei Navale, 
pregătirea studenţilor care desfăşoară 
activităţi în domeniul transportului maritim 
şi a activităţii portuare. Din această 
perspectivă, instituţia noastră este foarte 
bine conectată la mediul economic şi social 
din spaţiul dobrogean, oferim programe de 
studii care sunt acreditate de către Agenţia 
Română pentru Asigurarea Calităţii pentru 
Învăţământul Superior şi totodată, avem un 
parteneriat foarte bun cu mediul economic 
constănţean şi nu numai. Referitor la 
programele de studii, acestea se desfăşoară 
atât pentru domeniul de studii de licenţă, cât 
şi pentru programul de studii de masterat. 
Important este să menţionăm că avem o bază 
materială la un standard foarte ridicat, mă 
refer la simulatorul integrat pentru navigaţie, 
la laboratoarele pentru disciplinele de bază 
în domeniu sau la cele de specialitate. 
Venim în întâmpinarea atât a studenţilor, 
cât şi a elevilor din liceele constănţene, atât 
prin programele de pregătire, cât şi printr-un 
program de susţinere a elevilor pentru 
pregătirea la bacalaureat. Referitor la acest 

subiect Academia Navală promovează 
din luna noiembrie oferta educaţională în 
liceele constănţene şi, chiar începând cu 
această săptămână, Academia Navală 
oferă un program de pregătire gratuită 
pentru elevii din Constanţa, program de 
pregătire la matematică, pentru examenul 
de bacalaureat”.

Asociaţia Studenţilor a premiat cu 
diplome studenţii de la secţia Marinei 
Civile pentru contribuţia deosebită adusă 
în promovarea imaginii asociaţiei în cadrul 
evaluării ARACIS, dar şi studenţii care 
au obţinut primele locuri la concursurile 
organizate cu ocazia aniversării academiei 
navale. Ce înseamnă pentru ei 142 de 
ani de învăţământ de marină, dar şi ce 
aşteptări au pe mai departe, ne spune 
studentul plutonier adjutant Andrei Zamfir: 
„Este un motiv de mândrie şi îmi reconfirmă 
faptul că am ales o universitate de prestigiu 
şi cu tradiţie bineînţeles, 142 de ani chiar 
înseamnă ceva în învăţământul românesc 
de marină. Îmi dă speranţa pentru o carieră 
de succes ca ofiţer în Marina Militară. 
Acum, după patru ani în Academia Navală, 
sincer vă spun că niciun moment nu am 
regretat faptul că am ales Academia 
Navală. A fost o decizie personală şi sunt 
pe deplin mulţumit de ea. Pornesc mai 
departe cu gânduri optimiste. Cred că toţi 
avem bastonul de amiral în spate şi visăm 
să ajungem cândva cu stelele pe umăr. 

Cum am spus sunt optimist şi sigur de o 
carieră de succes în Forţele Navale”.

Activitatea s-a încheiat cu un program 
artistic de muzică, dansuri şi satiră, 
susţinut de studenţii academiei navale. 
Primul moment, unul muzical a fost oferit 
de studenta Mădălina Apostolescu, din 
anul I, urmat de „Valsul Trandafirilor” 
prezentat de studenţii din acelaşi an, 
Iulia Miron şi Andrei Stănică. Umorul nu 
a lipsit, studenţii Vlăduţ Harapu şi Adrian 
Enache, membri ai Grupului satiric „Răţoii” 
al Asociaţiei Studenţilor au reprodus un 
discurs al preşedintelui Obama, aflat în 
vizită în România. Translator, a fost Ion, 
un fost cioban, actualmente diplomat. 
De asemenea, studenţii talentaţi din 
anul IV au încântat auditoriul cu melodii 
în interpretarea studentei Cătalina Cucu. 
După-amiază, studenţii Facultăţii de Arte a 
Universităţii „Ovidius” au oferit spectacolul 
„Varietăţi cu parfum… Academic”.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a 
organizat vineri, 21 noiembrie, „Ziua Porţilor 
Deschise”, activitate prilejuită de împlinirea 
a 142 de ani de învăţământ de marină, la 
care au participat tineri interesaţi de cariera 
de ofiţer de marină. Cu acest prilej, elevii au 
avut posibilitatea de a vizita infrastructura 
academiei, au primit informaţii despre 
oferta educaţională pentru anul universitar 
2015-2016 şi au interacţionat cu studenţii şi 
cadrele didactice din academie.

Foto: Cristian Vlăsceanu
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Ridicarea pavilionului în cadrul festivităţii 
sub egida „142 ani de învăţământ de marină”.

Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea prezentând lucrarea „Istoricul Bricului Mircea“.

Contraamiralul de flotilă prof. univ. dr. ing. Vergil Chiţac, 
premiat de Asociaţia Studenţilor din ANMB.

Program artistic susţinut de studenţii academiei navale la finalul festivităţii 
sub egida „142 ani de învăţământ de marină”.

Foto: Cristian Vlăsceanu



Traversăm o perioadă în care puternici se pot numi acei 
oameni ce deţin informaţii cât mai vaste şi, pe cât posibil, din 
domenii cât mai variate. Informaţia a ajuns cea mai importantă 
„armă” în zilele noastre. Acest aspect este privit cu un interes 
deosebit şi ar trebui să fim conştienţi de el încă de pe băncile 
şcolii.

În acest sens, o mare parte din ceea ce înmagazinăm în 
bagajul nostru de cunoştinţe se datorează anilor petrecuţi în 
instituţiile de învăţământ. O altă parte cred că se bazează pe 
ceea ce reuşim să facem în plus, pe lângă şcoală; orice activitate 
desfăşurată în paralel cu forma de pregătire pe care o urmăm, 
indiferent de domeniul acesteia, nu poate fi decât binevenită 
şi, în acelaşi timp, un prilej în plus de a cunoaşte oameni noi, 
de a ne confrunta cu situaţii deosebite şi de a descoperi lucruri 
interesante. 

„Mari comandanţi care 
au schimbat războiul pe mare”

Pe data de 31 octombrie la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” s-a desfăşurat 
simpozionul „Mari comandanţi care au schimbat războiul pe 
mare”. Au fost prezentate, în ordine cronologică, 13 personalităţi 
deosebite care au contribuit într-un mod remarcabil la tot ceea 
ce înseamnă navigaţia pe mările şi oceanele lumii. Eu am 
ales să aduc în atenţia auditoriului cartografia, prezentând un 
renumit amiral otoman care a adus o contribuţie nepreţuită în 
realizarea hărţilor de navigaţie – Piri Reis. Deşi izvoarele istorice 
nu sunt atât de darnice în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea 
cartografului Reis, am reuşit să descopăr şi să prezint aspecte 
inedite şi interesante despre acesta. 

...ŞI ALTCEVA...ŞI ALTCEVA

Student sergent Dora-Elena SIMION
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

EMING 2014

În perioada 20-22 noiembrie am participat, împreună cu alţi cinci 
colegi de an, la Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING, organizat 
de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. Iată o altă experienţă 
care se încadrează în categoria „... şi altceva”. Deşi timpul a fost 
scurt, ne-am făcut mulţi prieteni şi ne-am simţit extraordinar de 
bine. Sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor reprezintă 
cele mai bune prilejuri de a ne cunoaşte colegii din ţară şi chiar 
din străinătate, de a face schimb de experienţă, de a ne îmbogăţi 
cunoştinţele. 

Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni: „Inginerie 
Electrică şi Informatică”, „Inginerie Economică şi Management” 
şi „Inginerie Industrială”, acestea fiind divizate în alte subsecţiuni. 
Noi am participat la primele două secţiuni. Lucrările noastre au 
fost apreciate cu multe premii de către comisiile de jurizare. 
Ne-am întors acasă cu două premii I, un premiu II, un premiu III şi 
o menţiune.
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Studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, prezentându-şi lucrarea 
la Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2014.
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Am asistat la prezentări interesante, ale unor studii de 
caz ingenioase şi lucrări practice deosebite. Am întâlnit cadre 
didactice care au reuşit să le insufle studenţilor pasiunea către 
tehnică, informatică şi dorinţa de a fi mereu la curent cu ceea ce 
înseamnă noutatea. Am reuşit, într-o oarecare măsură, să cunosc 
modul de gândire al locuitorilor Banatului montan, oameni foarte 
primitori, deosebit de prietenoşi şi cu o manieră nonconformistă 
de a privi lucrurile. Cu acest prilej am descoperit şi o părticică 
din geografia locurilor, ajungând şi pe Semenic, care se află în 
„contradicţie” cu tot ceea ce înseamnă mare şi relief litoral. 

Pasiuni şi pasionaţi în ANMB

În Academia Navală „Mircea cel Bătrân” există mulţi studenţi 
talentaţi şi pasionaţi de desen, poezie, fotografie, sport şi lista 
poate continua. Aceşti tineri, pe lângă programul orar pe care 
îl respectă cu stricteţe, pe lângă atribuţiile specifice armatei pe 
care le au, pe lângă cursurile pe care le desfăşoară la fel ca 
orice student civil, plusând cu materii specifice marinei militare, 
îşi fac timp şi pentru ... „altceva”. Am ales trei studenţi militari 
din anul III de la programul de studii Navigaţie, Hidrografie şi 
Echipamente Navale, care îşi împart cu succes timpul între 
şcoală şi pasiune.

Student sergent Andreea Nan-Marinescu susţine că dacă 
nu ar fi ales Academia Navală, ar fi optat, cu siguranţă, pentru 
o facultate de arte sau design. Ea este un talent înnăscut în 
ceea ce priveşte arta desenului şi a graficii. Desenează de 
când se ştie şi o face chiar foarte bine, fără să fi avut parte 
de vreo îndrumare în acest sens. Încă de la începutul anului I, 
ea a devenit cunoscută, atât în rândul studenţilor, cât şi în 
rândul cadrelor militare şi didactice, prin portretele uluitoare pe 
care le poate creiona. De Crăciun sau de Ziua Academiei ea 

a realizat expoziţii tematice însă, de menţionat este expoziţia 
intitulată „Femeia”, dedicată Zilei de 8 Martie, desenele care 
au fost incluse în această expoziţie rămânându-ne în memorie, 
mai ales nouă, studentelor.

Un alt personaj care îşi dedică o parte din timpul său şi pentru 
alt gen de preocupări este tot o studentă din anul III, Lavinia-
Georgiana Pascu. Uşurinţa cu care Lavinia „împleteşte“ cuvintele 
este remarcabilă. Creaţiile sale au fost premiate de Cercul Militar 
Constanţa şi nu încetează să surprindă, putându-se observa o 
oarecare tendinţă către „feminitate” şi partea mai romantică a 
existenţei noastre. Scrisul reprezintă pentru ea o evadare din 
cotidian; se regăseşte în acest gen de artă şi, prin slove bine 
alese, reuşeşte să transmită multe celor care „o citesc”.

Al treilea la care m-am gândit este studentul sergent Mihai 
Vlad. Mai cocheta el cu fotografia, dar a început să îi placă în 
adevăratul sens al cuvântului în momentul în care i-a fost pus 
în mână un aparat foto profesional. Acest lucru s-a întâmplat 
în timpul practicii desfăşurate la bordul Navei Şcoală Mircea la 
finele anului II de studii. O parte din fotografiile sale, unele chiar 
foarte reuşite, au apărut şi în numărul anterior al acestei reviste. 
De atunci a mai avut ocazia să-şi pună în valoare acest talent; un 
astfel de exemplu este vizita pe distrugătorul american USS Cole, 
în perioada în care nava a făcut o escală în portul Constanţa.

Desigur că exemplele pot continua şi sunt convinsă că oricare 
student are o pasiune, o activitate deosebită în care se regăseşte, 
dar oare fiecare dintre noi îşi alocă timp pentru acestea? 

Toate cunoştinţele pe care le acumulăm, indiferent de 
natura lor şi de domeniul în care se găsesc ne fac mai puternici 
aşa că vă invit să vă reorganizaţi puţin timpul (asta dacă nu aţi 
făcut-o deja) pentru a vă centra atenţia şi asupra altor elemente 
componente ale vieţii.  

Desene realizate de student sergent Andreea Nan-Marinescu.

www.navy.ro
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Adio
Arme!

Vineri, 21 noiembrie, comandorul 
dr. Vergil Moraru a spus la revedere 
celor 42 de ani de carieră militară, 
trecând în rezervă din funcţia de 
comandant al Centrului 39 Scafandri.

La ceremonia de trecere în 
rezervă au participat reprezentanţi 
ai Statului Major al Forţelor Navale, 
comandanţi de mari unităţi şi unităţi 
din Forţele Navale, reprezentanţi ai 
ligilor şi asociaţiilor de marină, ofiţeri, 
maiştri militari de marină şi subofiţeri 
în activitate şi în rezervă.

Născut pe data de 1 mai 1957 în 
localitatea Sinoe, judeţul Constanţa, 
comandorul dr. Vergil Moraru a 
păşit încă de la vârsta de 15 ani, pe 
frumosul drum de marinar şi militar 
în acelaşi timp: „În 1972 probabil 
că viaţa aşa a vrut ca eu să devin 
marinar. În vară eram intrat la liceul 
de chimie din Bucureşti, dar pentru 
că gândurile mele erau legate de 
mare am învăţat pentru sesiunea a 
doua şi am luat examenul devenind 
elev al liceului de marină «Alexandru 
Ioan Cuza». Şi acum, la 42 de 
ani de activitate instituţionalizată 
pentru marină, spun la revedere 
din această extraordinară funcţie 
părăsind cariera armelor din postul 
de comandant al Centrului 39 
Scafandri“.

Care au fost factorii ce l-au 
determinat să urmeze această carieră: 
„Marea şi iubita! Cum marea, cum 
iubita?! ...marea pentru că am devenit 
marinar şi probabil că niciodată nu voi 
avea ştearsă din memoria sufletului 
meu această profesie şi militar pentru 
că mi-am cunoscut iubita care mi-a 
imple mentat şi nu m-a lăsat să aleg 
altă carieră decât cariera militară... 
iubita de care vorbeam îmi este 
acum soţie“.

De-a lungul carierei a ocupat 
diverse funcţii în Marina Militară, 
dar două sunt entităţile care şi-au 
pus amprenta foarte puternic asupra 
profilului său de militar şi comandant: 

„Nu regret niciun moment că am ales 
să îmbrac uniforma de marină”

„Cea mai frumoasă funcţie - funcţia 
de comandant de navă - mi-a dat 
cele mai mari împliniri, iar cea pe 
care cumva întâmplător am ajuns 
să o îndeplinesc până în ziua de 
astăzi este funcţia de comandant al 
Centrului 39 Scafandri, fiind cea care 
mi-a creat locul unde am putut să îmi 
manifest capacitatea de conducere 
şi management al unor situaţii 
extrem de diverse. Am avut momente 
extraordinare: am comandat nave în 
situaţii limită, am navigat pe mare 
şi fluviu, am salvat de la înec chiar 
prin contribuţie directă viaţa unui 
om nevinovat, mi-am asumat riscuri 
care la un moment dat puteau fi 
considerate de alţii nu tocmai în 
concordanţă cu ceea ce aveam de 
făcut dar am rezolvat de fiecare dată 
situaţiile limită, am fost aproape de 
oameni, am conştientizat că numai 
împreună cu ei puteam rezolva, în 
condiţii foarte bune, ceea ce aveam 
de rezolvat”.

Care au fost principiile care au 
stat la baza succesului pe care l-a 
avut în funcţia de comandant? „În 
viaţa mea nu a fost un om care să 
îmi traseze cariera sau care să îmi 
direcţioneze viaţa profesională, au 
fost în schimb oamenii, toţi, am avut 
consideraţia cea mai mare pentru 
toate gradele militare şi pentru tot 

personalul, indiferent că au fost 
militari sau civili, bărbaţi sau femei, 
în vârstă sau mai tineri. Am pornit 
de la premiza că se pot rezolva 
chiar cu rezultate mai bune anumite 
sarcini atunci când, cu maiestrie, 
combini puterea instituţională a 
comandantului cu sufletul unui om 
bun. Cred că cea mai mare satisfacţie 
am avut-o atunci când nu se dădeau 
şanse mari de reuşită anumitor 
situaţii sau îndeplinirii unor obiective 
şi cu resursele avute la dispoziţie, 
de cele mai multe ori limitate, 
am dus la bun sfârşit misiunile. 
Nu mi-a plăcut să ies în faţă şi să 
îmi arog multe drepturi şi multe 
calităţi. Consider că sunt un om 
obişnuit, un om normal şi numai 
studiul, implicarea profesional-
afectivă, dorinţa puternică de 
a rezolva o problemă a dus la 
rezolvarea cu succes a acesteia”.

Comandorul dr. Vergil Moraru 
nu regretă niciun moment alegerea 
făcută în urmă cu 42 de ani şi 
este mândru că a făcut parte din 
Marina Militară: „Satisfacţia  este 
mare acum după atâţia ani de 
purtat uniforma de marină, este o 
satisfacţie copleşitoare; nu regret 
niciun moment că am ales să îmbrac 
uniforma de marină şi nu regret 
niciuna din funcţiile pe care le-am 
îndeplinit cu voinţă directă sau 
indirectă, asumate sau ordonate. 
A fost un joc frumos al vieţii; să nu 
credeţi că mi-a fost totul extraordinar 
de uşor, mi-a fost destul de greu 
de-a lungul timpului, dar am reuşit 
să găsesc cheia succesului şi să nu 
am probleme extraordinare. Sunt 
mândru că am lucrat cu oameni 
minunaţi în marina militară şi sunt 
mândru că am avut subordonaţi care 
astăzi sunt în unele dintre cele mai 
importante funcţii din marina militară. 
Sunt convins că şi în viitorul apropiat 
va fi valabil şi pentru alţii, dar nu 
pentru că eu am fost comandant 
sau şef s-a întâmplat asta, ci pentru 
că am contribuit şi eu cu un gram 
de suflet şi profesional la creşterea 
acestora”.

Locotenent 
Consuela-Florina CONSTANTINESCU
Centrul 39 Scafandri
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Pentru a sărbători, aşa cum se cuvine, Ziua Armatei României, 
Forţele Navale Române au organizat o serie de manifestări menite 
să popularizeze în rândul publicului această importantă zi. Astfel, 
pe lângă evocări ale eroilor la Cercul Militar Constanţa, depuneri 
de coroane de flori şi standuri de prezentare la Maritimo Shopping 
Center, la nivelul garnizoanei Constanţa a fost organizată Ziua 
Portilor Deschise în Portul militar, la instituţiile de învăţământ de 
marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară 
de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu” şi Centrul de Scafandri. 
Acţiunea s-a înscris şi în cadrul proiectului Armata - o şcoală altfel 
ajuns la a treia ediţie şi iniţiat de către Ministerul Apărării Naţionale. 

Centrul de Scafandri
Centrul de Scafandri din Constanţa şi-a deschis porţile joi, 

23 octombrie, pentru a fi vizitat de elevii din şcolile şi liceele 
constănţene, în scopul promovării profesiei de scafandru militar. 
Activitatea a avut loc cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la luptele 
pentru eliberarea teritoriului naţional, purtate de Armata României în 
cel de-al Doilea Război Mondial şi sărbătoririi Zilei Armatei României, 
25 octombrie. Despre cum s-a pregătit Centrul de Scafandri 
pentru primirea oaspeţilor, elevii şcolilor şi liceelor din Constanţa, 
comandorul Aurel Puichiliţă, şeful de stat major al instituţiei gazdă: 
„Activitatea de pregătire s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni 
şi a constat în alcătuirea unei expoziţii cu principalele elemente, 
materiale şi armamente folosite de Centrul de Scafandri prin 
luptătorii pe care îi are şi stabilirea unei succesiuni de prezentare 
a acestora, un traseu bine organizat. Nu este prima activitate de 
acest gen. Suntem bucuroşi să vedem copiii, suntem chiar mândri 
că există copii interesaţi de ceea ce facem noi şi sperăm să-i avem 
viitori angajaţi”.

Sute de elevi s-au familiarizat cu tehnica şi echipamentele 
folosite de scafandri militari în misiunile naţionale şi internaţionale. 
De asemenea, le-au fost prezentate sălile de cursuri şi laboratoarele 
în care se pregătesc viitorii scafandri. Noi am aflat care sunt 
impresiile la sfârşitul incursiunii în lumea oamenilor din adâncuri, de 
la elevii de clasa I de la Şcoala 30 „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa: 
„A fost interesant, ne-a plăcut. Armele ni s-au părut interesante. Ne 

Armata - o şcoală altfelArmata - o şcoală altfel

dorim să fim şi noi pe viitor la fel”, „Mi-a plăcut foarte mult. Sunt 
foarte pasionat de armată, de scufundări şi m-am gândit să mă 
fac scafandru militar”, „Mie mi-au plăcut bărcile, pistoalele şi să fiu 
scafandru îmi place.”

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
În paralel cu ceremonia de depunere a jurământului militar, 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi-a deschis porţile, pe 
24 octombrie, pentru elevii din instituţiile de învăţământ dobrogene. 
Tinerii au avut ocazia să viziteze infrastructura academiei ce 
cuprinde laboratoare şi simulatoare de ultimă generaţie, să 
interacţioneze cu studenţii şi cadrele didactice din academie şi 
să primească informaţii despre oferta educaţională pentru anul 
universitar 2015-2016. au fost entuziasmaţi, curioşi şi interesaţi de 
tot ceea ce academia navală constanţeană le poate oferi, precum 
şi de profesia de ofiţer de marină. În aceeaşi zi, elevii au avut 
oportunitatea să viziteze şi Nava Şcoală Mircea din Portul militar 
Constanţa.

De Ziua Armatei Romaniei, 25 octombrie, în cadrul aceluiaşi 
proiect Armata - o şcoală altfel, studenţii Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” au prezentat oferta educaţională pentru anul universitar 
2015-2016 şi au organizat jocuri marinăreşti în centrul comercial 
Maritimo Shopping Center din Constanţa.

Olivia BUCIOACĂ
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M a r i n a
şi comunitatea

Elevi de la şcolile constănţene, în simulatorul de navigaţie cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, 
la Academia Navală.
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Începând cu ultima decadă a lunii august, militari din mai 
multe garnizoane au donat sânge în centrele de transfuzii 
sanguine locale, în cadrul campaniei „Sacrificiul impune 
respect!” derulată de Ministerul Apărării Naţionale. Luni, 
8 septembrie, militari din Forţele Navale au donat sânge la 
Centrul de Transfuzii Sanguine din Constanţa. Prin această 
campanie, desfăşurată până la sfârşitul anului 2014, militarii 
Armatei României au dorit să conştientizeze publicul asupra 
nevoii de respect şi preţuire care se cuvin veteranilor, răniţilor, 
invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării 
la acţiuni militare, precum şi să promoveze voluntariatul 
şi creşterea coeziunii sociale în jurul unor proiecte care 
vizează valori fundamentale ale statului. Campania nu a 
fost una singulară, militarii donând voluntar sânge cu ocazia 
zilelor armelor, cu ocazia aniversării unităţilor din care fac 
parte sau în momentele când au dorit să sprijine camarazi 
aflaţi în dificultate. (C.O.)

„Sacrificiul impune respect!“

31 octombrie nu mai reprezintă de mult o dată oarecare pentru Corpul 
Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu şi Şcoala Militară de Maiştri Militari 
„Amiral Ion Murgescu”. 31 octombrie a fost desemnată Ziua Internaţională 
a Mării Negre în anul 1996, când toate cele şase ţări riverane, 
Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina, au 
semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia 
Mării Negre împotriva Poluării. Astfel, în fiecare an, este celebrată cea 
mai izolată mare de pe glob.

Evenimentul, aşa cum ne-au obişnuit deja de 6 ani, a avut loc la 
Maritimo Shopping Center, zona de colectare a materialelor reciclabile a 
magazinului Auchan, locul binecunoscut în care voluntarii obişnuiesc de 

Ziua Internaţională a Mării NegreZiua Internaţională a Mării Negre

câţiva ani să organizeze acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei 
asupra importanţei protejării mediului. Sâmbătă, 1 noiembrie, preţ de 
câteva ore, voluntarii alături de elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari 
„Amiral Ion Murgescu” şi simpatizanţi ai evenimentului au participat intens 
pentru susţinerea şi sensibilizarea impactului pe care omul îl are asupra 
naturii. Astfel, într-un ambient artistic, prin bunavoinţa domnului Niculae 
Găgeanu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, şi prieten de 
suflet al organizaţiei, au prins viaţă pe simeze, cele 26 de faruri de la 
Sulina şi până la Mangalia, alături de fotografii cu peisaje marine pregătite 
cu sârg de voluntari şi împărţite oamenilor în încercarea de a-i conştientiza 
cu privire la sărbătorirea Zilei Mării Negre şi a importanţei acesteia.

Elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu” şi-au 
testat cunoştinţele într-un concurs tematic despre Marea Neagră, 
premierea fiind dublată şi de invitaţia lansată câştigătorilor la petrecerea 
din decembrie a sărbătorilor de iarnă, organizată de voluntari. Salutăm 
evenimentul şi sperăm ca în viitor să fim în număr cât mai mare! (O.B.)

Marina Română nr. 5 septembrie – decembrie 201444

Studenţii militari de anul I din Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, membrii ai Asociaţiei Studenţilor 
instituţiei de învăţământ, au iniţiat proiectul intitulat 
„O zi fericită”. Acesta a constat în donarea de 
sânge la Centrul de Hematologie Constanţa şi 
folosirea bonurilor valorice obţinute din donare 
pentru asigurarea unei zile de distracţie celor mici 
din Centrul de Primire a Copilului în Regim de 
Urgenţă Constanţa în preajma Sărbătorilor de Iarnă. 
Donarea de sânge a avut loc în perioada 3-14 
noiembrie. Vizitele s-au desfăşurat în zilele de 12 şi, 
respectiv, 13 decembrie. Pe 12 decembrie au vizitat, 
acompaniaţi de studenţi, Portul militar Constanţa, iar 
pe 13 decembrie au mers la Microrezervaţie, Acvariu, 
Muzeul de Marină, Cinema City şi McDonald's. (A.Z.)

„O zi fericită”
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Aniversările de unităţi constituie de 
fiecare dată momente speciale în care 
dincolo de discursurile formale, accentul 
cade pe discuţiile informale între persoane 
care împărtăşesc aceleaşi valori, care şi-
au desfăşurat activitatea pe aceeaşi navă 
sau în aceeaşi unitate. 

O aniversare specială a avut loc 
vineri, 3 octombrie, la Mangalia, unde 
rachetiştii navali au sărbătorit cei 50 de 
ani de la înfiinţarea primei unităţi. A fost 
o aniversare specială, poate nu datorită 
organizării şi desfăşurării evenimentului – 
care a avut şi mici stângăcii sau orgolii, 
inerente acestor momente – ci pentru că 
toată activitatea s-a desfăşurat pe dana 
Divizionului de Rachete Navale, unitatea 
mea de suflet. Şi nici nu ar putea fi altfel 
când în urma absolvirii Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” am ales la repartiţie o 
funcţie în Statul Major al Divizionului de 
Nave Purtătoare de Rachete din Mangalia. 
Ştiam la acel moment doar că era una 
din unităţile de elită ale marinei, cu nave 
noi şi că eram primul aspirant „aterizat” 
în acea unitate. Ce nu ştiam şi am aflat 
chiar din prima zi este că în acea unitate 
nu ajungeai din promoţie (eram excepţia 
la acel moment), ci după un eventual 
stagiu la vedetele purtătoare de rachete 
sau vedetele torpiloare. Am petrecut 
şase ani la Divizionul de Nave Purtătoare 
de Rachete, pendulând între funcţia 
pe care venisem şi cea de comandant 
SL1 la nava purtătoare de rachete 
Pescăruşul, alternând ieşirile pe mare cu 
actualizarea documentelor specifice sau 
pregătirea operaţionalizării unităţii, proces 
desfăşurat la orizontul anilor 2000, când 

Aniversările
  marinei

NAVIGÂND PRINTRE AMINTIRI NAVIGÂND PRINTRE AMINTIRI 
la sărbătoarea rachetiştilorla sărbătoarea rachetiştilor

conceptul de operaţionalizare avea multe 
necunoscute. Am trăit, ca şi comandant 
SL1, pregătirea şi executarea lansării de 
rachete P21 de NPR Pescăruşul după 
mulţi ani în care navele purtătoare de 
rachete nu executaseră această misiune – 
şi am simţit acea atmosferă încordată din 
comanda de marş a navei. I-am aşteptat 
pe colegii de la nave pe Nava Bază 
Olăneşti după lansările de rachete reuşite 
din anii următori şi am organizat, în 
calitate de ofiţer de relaţii publice (ORP) 
prin cumul la divizion, împreună cu ORP 
SMFN (locotenentul Florin Popoacă) în 
iulie 2004, prima ieşire a unei nave militare 
cu presa civilă la bord, într-o perioadă în 
care politica de comunicare a MApN şi a 
marinei era încă în faza incipientă şi puţini 
doreau să înţeleagă că presa are rolul ei. 

La NPR am învăţat ce înseamnă 
marina, lucrul în echipă, la NPR am văzut 
ce înseamnă tensiunea momentului 
startului rachetei şi cât de mult se pot 
dilata secundele din momentul în care 

s-a auzit „START!” până când am văzut 
racheta zburând pe deasupra cabinei de 
comandă a navei, la NPR am văzut cum 
este un zbor pe mare cu peste 35 Nd sau 
cum este să stai la ancoră pe o mare puţin 
prietenoasă, am văzut că există oameni 
care te ajută dezinteresaţi; la NPR am 
fost încurajat să scriu ca şi ORP şi tot de 
aici am plecat după şase ani spre alte 
orizonturi sprijinit de un fost rachetist, 
căruia îi mulţumesc şi acum pentru 
încredere şi pe care trebuia să-l fi ascultat 
şi să fi plecat puţin mai devreme. Dar, 
ne ataşăm de oameni şi locuri şi uneori 
ratăm oportunităţi. 

După acest periplu printre amintiri, 
este normal să fi simţit şi trăit altfel decât 
impersonal jubileul rachetiştilor. Da, cu 
siguranţă, pe dana de la Mangalia nu am 
avut nici experienţa celor de pe vedetele 
purtătoare de rachete, nici amintirile celor 
care au făcut parte din primul echipaj al 
NPR Zborul instruit în URSS, prezenţi cu 
toţii la început de octombrie la Mangalia, 
dar amintirile legate de această armă, de 
oameni şi navele purtătoare de rachete 
şi respectul pentru „rachetişti” nu aveau 
cum să mă lase indiferent. 

Dincolo de toate aceste sentimente 
personale, rămân trăirile acestor oameni 
pregătiţi pentru lansarea rachetelor, 
pasiunea lor pentru aceste nave; şi cum 
aş putea caracteriza mai bine un rachetist 
naval decât amintindu-mi de dramul de 
pasiune amestecată cu responsabilitatea 
şi „nebunia” celui care a intrat în hangarul 
VPR 198 să decupleze circuitul de tragere 
al rachetei P15, atunci când racheta nu a 
plecat nici la startul de avarie. 

Vineri, 3 octombrie, la Mangalia 
„Startul a avut loc!”. Misiunea a fost 
îndeplinită!

Locotenent-comandor 
ing. Mihai EGOROV
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Locotenentul (rtr) Constantin Anca, 
adresându-se participanţilor la jubileul rachetiştilor.
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Vineri, 3 octombrie, pe dana militară 
situată în imediata apropiere a navelor 
purtătoare de rachete – garnizoana 
Mangalia – a avut loc un eveniment 
deosebit pentru cei care şi-au dedicat 
ani buni din viaţă sau care se implică în 
activitatea de zi cu zi a rachetelor navale. 
Eu am fost prezentă la această activitate 
din postura studentului militar, viitor ofiţer 
de marină. 

Cu această ocazie am avut şansa de 
a pătrunde fugitiv, ce-i drept, în universul 
rachetelor navale. Am resimţit puţin 
din parfumul istoriei lăsat de vedetele 
purtătoare de rachete şi am putut realiza 
o comparaţie ipotetică între acestea şi 
actualele nave purtătoare de rachete. 
Oameni care şi-au dedicat întreaga 
carieră acestui capitol al marinei militare 
au fost prezenţi în portul militar pentru a 
sărbători 50 de ani de la înfiinţarea unuia 
dintre cele mai respectate divizioane. 
Am avut norocul să asist la întâlniri 
emoţionante între foşti colegi; cred că 
totuşi este greşit să mă exprim astfel 
pentru că, din unghiul în care privesc 
eu lucrurile, cei care îşi dăruiesc o 
parte din suflet unei nave rămân pentru 
toată viaţa legaţi de nava respectivă şi, 
implicit, de colegii de muncă pe care îi 
dobândesc acolo. Am putut lua parte 
şi la istorisirea câtorva poveşti, câtorva 
amintiri ce păreau desprinse din gânduri 
bine păstrate de mulţi ani.

Echipajele care au deservit instalaţiile 
mobile de lansare au fost, şi ele, prezente 
la această sărbătoare. Am putut realiza 

În Sala de festivităţi a Statului Major al Forţelor Navale a avut 
loc marţi, 21 octombrie, un simpozion dedicat împlinirii 
a 154 de ani de la constituirea, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 173 
din 22 octombrie 1860, semnat de domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, a Forţelor Navale Române.
Cu acest prilej, specialişti ai Muzeului Marinei au susţinut 
următorele comunicări: „Colonel Constantin Petrescu, primul 

FORŢELE NAVALE ROMÂNE – 154 DE ANI DE ISTORIE MODERNĂ
comandant al Corpului Flotilei“, „Comandor Nicolae 
Ionescu Johnson, pionier al scafandreriei româneşti“ 
şi „Contraamiralul Nicolae T. Cristescu şi trecutul 
Marinei Române“.
Activităţile aniversare au continuat cu prezentarea 
dr. Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei, 
a albumului: „Mircea, Voievodul Velelor. 
1882-2014“, autori dr. Marian Moşneagu, 
Gabriel Octavian Nicolae, Editura Ex Ponto, 2014.
La acest eveniment a participat şi dr. Florian BICHIR, 
membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) şi şeful Structurii 
de Securitate din CNSAS, membru fondator al Asociaţiei 
Jurnaliştilor Români (AJR), al Asociaţiei Jurnaliştilor 
Generaţia ’90 (AJG ’90) şi al Asociaţiei Române a 
Profesioniştilor Mass-Media (ARPM), care şi-a prezentat 
cea mai recentă carte - „Corsarii uitaţi ai adâncurilor: 
Delfinul, Rechinul şi Marsuinul“, Editura Militară, 2014.
Semnificaţia acestui moment pune în evidenţă 

profunzimea valorilor istorice ale Forţelor Navale Române, 
acestea recunoscându-se în hotărârea abordării misiunilor 
prilejuite de marile evenimente istorice la care România 
a fost parte, în personalităţile care au slujit Marina 
cu cel mai înalt profesionalism şi în nenumăraţii eroi 
şi martiri marinari, toate acestea făcând cinste acestei 
arme de elită a armatei române. (C.K.)

şi o comparaţie între modul în care îşi 
exprimă emoţiile şi sentimentele cei 
care şi-au încheiat cariera sau care au 
în spate o experienţă considerabilă în 
ceea ce priveşte acest gen de nave şi 
felul de a vorbi despre munca lor în cazul 
cadrelor militare tinere. Dacă cei dintâi 
par a fi oarecum nostalgici şi îşi amintesc 
cu plăcere de exerciţiile sau misiunile pe 
care le-au îndeplinit, cei din urmă vorbesc 
cu entuziasm despre activitatea lor, 
despre ce înseamnă a fi ofiţer la bordul 
unei asemenea nave sau în ce constă 
potenţialul instalaţiilor mobile de lansare. 
M-am întâlnit cu mare plăcere cu foşti 
colegi din academie care, în prezent, îşi 
desfăşoară activitatea în acest divizion. 

Acea zi s-a dovedit a fi deosebită 
din mai multe puncte de vedere: am 
putut intra în contact cu lumea navelor 
purtătoare de rachete, despre care 
aveam foarte puţine informaţii până în 
acel moment, am cunoscut oameni noi, 
oameni interesanţi, am revăzut oameni 
dragi. În plus, am vizitat Muzeul Marinei 
din Mangalia – un frate mai mic şi mai 
tânăr al Muzeului Marinei din Constanţa.

Din amintirile rachetiştilor navali 
am aflat cât de impresionantă poate fi 
lansarea de rachete; imaginea unei nave 
în flăcări, sentimentul şi adrenalina pe 
care ţi le oferă un astfel de spectacol, mai 
ales dacă este trăit din interiorul navei, 
nu cred că poate avea termen de 
comparaţie. (D.S.)

Jubileul Rachetiştilor NavaliJubileul Rachetiştilor Navali
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În fiecare an, Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” reprezintă locul de întâlnire al promoţiilor 
de absolvenţi ai acestei prestigioase instituţii 
de învăţământ de marină, veniţi să navige prin 
amintirile anilor studenţiei. 

Un astfel de moment a avut loc vineri, 
12 septembrie, când a fost rândul promoţiei 
1984 a Institutului de marină „Mircea cel Bătrân”, 
secţia militară, ofiţeri de punte, să sărbătorească 
30 de ani de absolvire. Din cei 81 de absolvenţi 
au fost prezenţi mai mult de jumătate. Unii 
dintre ei, au ajuns în poziţii de vârf în ierarhia 
militară, dacă amintim doar de cei trei amirali 
din promoţie, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, contraamiralul de flotilă Tiberiu Frăţilă 
şi contraamiralul de flotilă Cătălin Dumistrăcel; 
alţii, sunt comandanţi de nave comerciale sau 
îşi desfăşoară activitatea în diverse domenii ale 
vieţii civile sau în instituţii ale sistemului naţional 
de apărare. Emoţionaţi de momentul revederii, 
absolvenţii din promoţia 1984 şi-au prezentat 
realizările ultimilor ani, nu înainte de a ţine un 
moment de reculegere în memoria colegilor 
care au trecut în lumea celor drepţi. 

La 30 de ani de la absolvirea Institutului de 
marină „Mircea cel Bătrân”, absolvenţii promoţiei 
1984 au vizitat baza materială a academiei şi 
au navigat printre amintiri ajutaţi de Muzica 
Reprezentativă a Forţelor Navale. (M.E.)

47www.navy.ro

48 de ani în slujba cercetării ştiinţifice48 de ani în slujba cercetării ştiinţifice

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale a 
sărbătorit, pe data de 16 octombrie, 48 de ani de la înfiinţare 
şi a marcat momentul festiv prin organizarea unui workshop 
cu tema „Realizări şi perspective ale cercetării în Centrul de 
Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale”. Deşi nu este o 
structură subordonată Statului Major al Forţelor Navale, principalul 
beneficiar al produselor realizate sunt Forţele Navale, astfel că 
la manifestarea ştiinţifică a fost prezent comandorul Tiberiu Liviu 
Chodan, comandantul Flotei, reprezentanţi din unităţile Forţelor 
Navale care au ca domeniu de activitate, cercetarea, amintim 
aici Direcţia Hidrografică Maritimă şi Centrul de Scafandri, dar şi 
instituţiile de învăţământ de marină, Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”. 
De asemenea, printre participanţi s-au numărat reprezentanţi 

din mediul academic şi economic, reprezentanţi ai Agenţiei de 
Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, ai instituţiilor de 
cercetare-dezvoltare din Ministerul Apărării Naţionale şi mediul civil.  

În deschiderea workshop-ului, cei prezenţi au vizitat expoziţia 
de produse militare, moment urmat de susţinerea lucrărilor în 
plen. Comandantul Centrului, comandorul conf. univ. dr. ing. 
Georgică Slămnoiu, a prezentat un scurt istoric al instituţiei şi 
a trecut în revistă realizările deosebite ale cercetării ştiinţifice 
militare şi proiectele în derulare. 

Cele 14 lucrări ştiinţifice, prezentate în plen, au evidenţiat 
preocupările cercetătorilor din Centrul de Cercetare Ştiinţifică 
pentru Forţele Navale şi din celelalte instituţii de cercetare sau din 
învăţământul superior, axându-se în mare parte pe problematica 
de marină. (O.B.)

Foto: Cristian VlăsceanuFoto: Cristian Vlăsceanu

Promoţia 1984
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Vineri, 31 octombrie a fost Ziua Arhivelor Naţionale ale 
României. Cu acest prilej, Muzeul Marinei Române în colaborare 
cu Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale şi 
Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor, „Ovidius” Constanţa, 
a organizat joi, 30 octombrie, în Sala de conferinţe „Clio” a 
muzeului, Masa rotundă cu tema: „Informatizarea - o nouă 
provocare” pentru Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor 
Naţionale. Legislaţia europeană din ultimii 10 ani prevede 
crearea unei serii întregi de baze de date având în atenţie în mod 
special crearea librăriilor digitale, dar şi a unor platforme digitale, 
care să faciliteze accesul publicului larg la bunurile de patrimoniu 
cultural. Una dintre probleme o reprezintă lipsa unei platforme 
digitale care să adune la un loc toate aceste arhive online. Există 
o platformă europeană care a ajuns astăzi la circa 19 milioane 
de bunuri culturale şi la care România participă cu 0,17%, adică 
tradus în cifre, aproximativ 17-18 mii de bunuri digitizate la nivelul 
întregii ţări, ceea ce înseamnă foarte puţin.  

În acest context au avut loc şi dezbaterile privind 
informatizarea, un proces dificil şi de durată care implică aspecte 
pozitive - salvarea în format digital a documentelor, pentru că 
vorbim în mod special de arhive, astfel încât, toţi cei interesaţi să 
poată accesa foarte repede arhivele de pe site, dar şi negative, 
pornind de la resurse financiare limitate (problemă rezolvată 
parţial prin atragerea/accesarea de fonduri naţionale şi externe, 
în baza realizării unor proiecte, întrucât spaţiul de depozitare 
online este destul de costisitor), lipsa unei platforme digitale care 
să adune la un loc toate aceste arhive online, a personalului 
şi a tehnicii, a aparaturii necesare, şi până la condiţiile precare 
de lucru. Iniţiativa Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor 
Naţionale a fost salutată de istorici, muzeografi, bibliotecari 
şi arhivişti din municipiul Constanţa, care s-au confruntat cu 
problema informatizării, fiind puşi în faţa unei astfel de provocări, 
şi care au împărtăşit din experienţa personală, naţională şi 
internaţională. Îi amintim aici pe Corina Apostoleanu, de la 
Biblioteca Judeţeană, Delia Cornea, coordonator al unui astfel 
de proiect la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc, Magdalena Tiţă, director al 
Direcţiei de Cultură sau Costin Scurtu, directorul Muzeului Militar 
Naţional „Regele Ferdinand I”, filiala Constanţa. Prin organizarea 

acestei dezbateri s-a dorit să se evidenţieze importanţa 
administrării centralizate informatizate a serviciilor oferite de 
Arhivele Naţionale către cetăţeni, cercetători şi instituţii, prin 
implementarea unui proiect unitar la care să se poată ralia 
toate instituţiile de cultură din Constanţa. Despre importanţa 
păstrării patrimoniului arhivistic şi digitalizarea arhivelor şeful 
Direcţiei Judeţene a Arhivelor Statului, Constanţa, domnul 
Virgil Coman: „Anul acesta la Muzeul Marinei Române ne-am 
propus să dezbatem o serie de teme de actualitate referitoare 
la acest proiect de informatizare a arhivelor, un proiect pilot 
derulat începând cu anul 2011 şi până în 2014, practic perioadă 
de implementare şi acum efectiv lucrăm pe acest proiect. Prin 
urmare la Constanţa din 2014 efectiv am început să încărcăm 
în format electronic informaţii din fondurile şi colecţiile pe care le 
gestionăm pentru a le pune la dispoziţia celor interesaţi, mai exact 
clienţii arhivelor naţionale ale României, cum sunt menţionaţi în 
proiect. Sigur pentru noi reprezintă o provocare, este un proiect 
pilot, suntem la început de drum, însă sperăm ca rezultatele să 
fie pozitive şi în interesul cetăţeanului. La eveniment au participat 
oameni care au legătură oarecum cu cercetarea şi cu arhivele, 
mă refer la istorici, arhivişti, bibliotecari, muzeografi care la 
rândul lor au trecut printr-un astfel de proces, dacă ne gândim, 
spre exemplu, că bibliotecile sunt înaintea noastră în ceea ce 
priveşte informatizarea, este şi mai uşor aş spune comparativ cu 
situaţia cu care ne confruntăm noi, tocmai pentru a ne împărtăşi 
această experienţă, să învăţăm unii de la alţii şi să vedem cât de 
pozitive sunt concluziile şi să le punem în practică. Sigur, este 
un proces început acum şi va fi clar unul de durată, pentru că 
am început cu încărcarea în format electronic a listei fondurilor 
şi colecţiilor date în cercetare la sala de studiu a Serviciului 
Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, apoi cu inventarele 
fondurilor şi colecţiilor, pentru că sunt foarte importante, sunt 
instrumente de evidenţă fără de care atât noi arhiviştii, cei 
care lucrăm în sistem, cât şi cercetătorii, nu pot avea acces la 
documente, lista principalilor creatori de documente din arealul 
judeţului Constanţa.  Sigur suntem la început, ne-am gândit şi 
la o serie de parteneri care să vină în sprijinul nostru pentru 
că, cu cât încărcăm în format electronic mai multe informaţii cu 
atât ele sunt mai repede disponibile pentru cei interesaţi, pentru 
persoanele fizice şi juridice”. 

Ziua Arhivelor Naţionale ale RomânieiZiua Arhivelor Naţionale ale României

Informatizarea - o nouă provocareInformatizarea - o nouă provocare
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Cercul Militar Constanţa, coordonat de Statul Major al Forţelor 
Navale, a organizat ediţia a II-a a Concursului Naţional de 
Creaţie Literară „Fascinaţia Mării”, în perioada 16 iunie – 14 
septembrie, împreună cu Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu”. 
Concursul cu tema „Marea şi oamenii ei” s-a desfăşurat pe două 
secţiuni: poezie şi proză scurtă. La fiecare secţiune, alături de 
tema impusă, autorul a dispus de o temă liberă. La competiţie 
au participat cei pasionaţi de literatură din cercurile militare, 
instituţiile militare de învăţământ şi casele de cultură. Juriul a 
avut, în componenţa sa, personalităţi marcante ale literaturii în 
domeniile abordate în concurs. Evaluarea creaţiilor trimise s-a 
făcut independent, de către fiecare membru al juriului, rezultatul 
final fiind cel conform mediei obţinute. 
În sala de concerte a Cercului Militar Constanţa a avut loc 
sâmbătă, 4 octombrie, festivitatea de premiere. Statul Major 
al Forţelor Navale a fost reprezentat de comandorul Vasile 
Gheorghieş, ocazie cu care a dat citire mesajului transmis 
participanţilor de şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu. 
Marele trofeu al Concursului Naţional de Creaţie Literară 
„Fascinaţia Mării“ a fost câştigat de Florentina Loredana Dalian 
care a obţinut şi cea mai mare medie 9.50. Ocupanţii primelor 
3 locuri la secţiunea poezie au fost: locul I, Vali Slavu, locul II, 
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„Fascinaţia Mării” – ediţia a II-a

Ottilia Ardeleanu, locul III fiind obţinut de Any Dragoianu. 
La secţiunea proză ocupantul primului loc a fost Lică Pavel urmat 
de Puiu Ioan Marinescu şi de Anastasia Dumitru. De asemenea, 
Cercul Militar Constanţa a conferit prin conducătorul instituţiei, 
maistru militar principal Liviu Tănase două premii lui Mihai Boboc 
şi Neculai Vicol iar Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu” a acordat 
două premii speciale lui Liviu Băiţel şi Laviniei Georgiana Pascu. 
Această ediţie a Concursului Naţional de Creaţie Literară 
„Fascinaţia Mării” a fost un real succes, chiar dacă 
acest gen de activităţi culturale cu greu îşi mai găsesc loc 
în tumultul vieţii noastre cotidiene.(C.O.)

Ziua Veteranilor a fost  sărbătorită 
pentru prima dată în ţara noastră, 
printr-o ceremonie care a avut loc 
marţi, 11 noiembrie, la Monumentul 
eroilor căzuţi în teatrele de operaţii 
şi pe teritoriul României, din Parcul 
Tineretului. Participanţii la activitate, 
au purtat cocarde reprezentând un 
bujor românesc, au ţinut un moment de 
reculegere şi au depus coroane de flori 
în memoria eroilor căzuţi la datorie, iar 
mai mulţi veterani ai teatrelor de operaţii 
au fost  înaintaţi în grad şi au primit 
distincţii. De asemenea, la ora 11.00 
au fost trase clopotele în toate 
bisericile şi capelele construite 
în incinta unităţilor militare.
Ziua Veteranilor a fost instituită prin 
Legea nr. 150 din 22 octombrie 2014, 
privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat. Semnificaţia 
acestei zile pentru Armata României 
este legată şi de faptul că, pe data 
de 11 noiembrie 2003, a căzut la 
datorie sublocotenentul p.m. Iosif 
Silviu Fogoraşi, primul militar decedat 
în teatrul de operaţii din Afganistan. 
România s-a alăturat, astfel, Australiei, 
Canadei, Statelor Unite ale Americii, 
precum şi altor state din Europa care, 
la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa 
pentru militarii întorşi din misiuni 
şi îşi comemorează eroii. Ziua de 
11 noiembrie a fost aleasă pentru 
simbolistica ei, intrarea în vigoare, 
la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a 
Armistiţiului între Puterile Antantei şi 
Germania, în urma căruia se punea 
capăt Primului Război Mondial şi se 
creau condiţiile necesare realizării, în 
ţara noastră, a Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918.(C.O.)

Să ne respectăm veteraniiSă ne respectăm veteranii
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„Şi noi avem dreptul la fericire“„Şi noi avem dreptul la fericire“

Teatrul de Copii şi Tineret „Magic” al 
Cercului Militar Mangalia, a câştigat locul I 
la Gala Societăţii Civile Tinere desfăşurată 
la Covasna, pentru prima dată, în perioada 
21-22 noiembrie. Tinerii artişti au participat 
la secţiunea „Dezvoltare socială” cu teatrul 

de atitudine „Şi noi avem dreptul la fericire”, 
scenariu şi regia aparţinând poetei Emilia 

Dabu, membră a Uniunii Scriitorilor din 
România. Nominalizarea a fost făcută de 

Organizaţia Comitetul Naţional Român 
pentru Drepturile Copilului, filiala Constanţa. 

Competiţia a fost acerbă. Au fost nominalizate 
123 de proiecte pe 6 secţiuni, iar la secţiunea 

„Dezvoltare socială” care a adus marele premiu 
Teatrului de Copii şi Tineret „Magic” al Cercului 

Militar Mangalia au fost alte 20 de proiecte 
înscrise. Juriul a considerat teatrul „Şi noi 

avem dreptul la fericire” ca fiind cel mai frumos 
proiect din concurs. (O.B.)
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Muzeul Marinei Române şi Asociaţia 
Română pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii, filiala Constanţa (ARPIA), au 
organizat sâmbătă, 4 octombrie, vernisajul 
unei expoziţii inedite de caricatură, 
„Aviaţia râde”. Au fost expuse peste 100 
de caricaturi care fac parte din colecţii 
personale ale unor foşti şi actuali aviatori 
sau sunt realizate chiar de aceştia, iar 
tematica se întinde pe o perioadă de 100 
de ani, de la Primul Război Mondial până 
în zilele noastre. Comandorul de aviaţie 
(r) Liviu Popa, secretar ARPIA, filiala 
Constanţa: „Sunt surpinse o mulţime de 
aspecte ale războiului, sigur o perioadă 
în care lumea nu prea avea chef  să râdă 
sau să zâmbească şi totuşi spiritul acestor 
ofiţeri aviatori a învins ororile conflagraţiei. 
O multitudine de caricaturi, dar şi lucrări 
de artă, practic tablouri, toate cu temă de 
aviaţie militară. Până şi zborul în cosmos 
al singurului cosmonaut român este prins 
în câteva caricaturi, sigur dincolo de glumele care circulau la 
vremea aceea. Lucrările stârnesc zâmbete şi cei care sunt 
caricaturizaţi se pot recunoaşte în diferite ipostaze în care 
au fost surprinşi. O expoziţie inedită care a necesitat un efort 
deosebit. Publicul a rămas uimit pentru că nu mai văzuse 
asemenea caricaturi şi nici nu se gândeau că unui pilot sau unui 
aviator, căruia i se pretinde să fie foarte calculat, strict în reacţii, 
să obţină maximum din toate situaţiile în care se află, poate 
ajunge în situaţii care să stârnească râsul şi mai ales 
să fie caricaturizat de un coleg talentat”.
Dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, muzeograf în cadrul instituţiei de 
cultură, ne-a precizat: „Este a treia întâlnire a Muzeului Marinei 
cu ARPIA, filiala Constanţa, din acest an. O întâlnire extrem de 
frumoasă şi de veselă în acelaşi timp, vernisajul unei expoziţii 
de caricatură. Ceea ce surprinde în primul rând este faptul că 

Joi, 20 noiembrie, la Muzeul Marinei 
Române a avut loc vernisajul expoziţiei 

dedicate marinei turce şi lui Piri Reis, 
celebrul amiral/cartograf al lui Suleyman 
Magnificul. Evenimentul a fost organizat 

de Muzeul Marinei Române împreună cu 
„Yunus Emre” Enstitüsü-Centrul Cultural 
Turc Constanţa şi Consulatul General al 

Republicii Turcia la Constanţa.
Într-o expunere modernă, plină de 

informaţie şi culoare, Piri Reis şi epoca sa 
s-au putut face cunoscuţi publicului larg 

prin cele 25 de planşe de mari dimensiuni 
etalate în salonul expoziţional. Au putut 

cei care abordează o astfel de meserie atât de serioasă şi de 
drastică îşi găsesc timp să şi râdă şi să se şi autocaricaturizeze. 
Vreau să readuc în atenţia publicului faptul că, în acestă vară, 
noi ne-am mai întâlnit cu ARPIA chiar de Sfântul Ilie cu prilejul 
unei expoziţii de tehnică militară şi, de asemenea, cu prilejul 
vernisării expoziţiei despre misiunea SIRIUS din Angola. 
Colaborarea noastră nu se va opri aici, noi ne bucurăm însă, 
că, iată şi pe plan cultural marinarii şi aviatorii îşi dau mâna şi 
reuşesc să facă lucruri frumoase împreună, aşa încât, pentru 
anul 2015 am antamat deja cel puţin două întâlniri cu publicul 
constănţean, umăr la umăr cu ARPIA, filiala Constanţa, este 
vorba de o extindere a acestei expoziţii de caricatură, se 
doreşte o expoziţie de mai mare amploare care să depăşească 
chiar 150 de caricaturi, şi sperăm noi să avem în program 
şi câteva lansări de carte de istoria aviaţiei pe care 
le promovează ARPIA.”  (O.B.)

Marina Turcă şi Piri ReisMarina Turcă şi Piri Reis
fi admirate hărţi şi diagrame întocmite 
de marele cartograf, piese de artilerie, 

instrumente de navigaţie şi chiar şi 
elemente de îmbrăcăminte marinărească 

a secolului al XVI-lea.
În faţa unei săli arhipline au luat 

cuvântul: dr. Andreea Atanasiu-Croitoru, 
din partea Muzeului Marinei Române, 

directorul Centrului Cultural Turc „Yunus 
Emre” din Constanţa, Ali Oguzhan Yuksel 
şi consulul general al Republicii Turcia la 
Constanţa, Ali Bozçalişkan. Personalitate 

mai puţin cunoscută publicului român, 
Piri Reis (sau Căpitanul Piri) a fost unul 
din cei mai importanţi oameni de ştiinţă 

otomani ai epocii medievale. Amiral, 
geograf şi cartograf otoman, contemporan 

cu Suleyman Magnificul, (sultanul în 
timpul căruia Imperiul Otoman ajunge 

la maxima lui înflorire), Piri Reis s-a 
născut între 1465 şi 1470 (nu se ştie 

exact) şi a decedat în 1553. Piri Reis a 
fost un căpitan, apoi amiral turc-otoman, 

geograf şi cartograf născut în Gallipoli, 
pe coasta Mării Egee a Turciei. El este 

cunoscut, în primul rând, pentru hărţile şi 
diagramele adunate în lucrarea Kitab-ş 

Bahriye (Carte de navigaţie), o carte care 
conţine informaţii detaliate cu privire la 

navigaţie, precum şi diagramele extrem 
de precise care descriu porturile şi oraşele 

importante ale Mării Mediterane. El a 
creat prima hartă a lumii în anul 1513. 

Aceasta reprezintă un document istoric 
valoros care cuprinde numeroase 

informaţii geografice despre marinarii 
europeni şi musulmani din sec. al XVI-lea 
şi care a fost întocmit pe baza a nu mai 

puţin de douăzeci de hărţi, dintre care şi 
una care îi aparţine  lui Cristofor Columb. 
Piri Reis a rămas în istorie ca fiind acela 

care în anul 1528 a întocmit cea de-a 
doua hartă a lumii care include şi America.

Expoziţia „Marina Turcă şi Piri Reis” a 
putut fi vizitată în perioada 20 noiembrie – 
5 decembrie, în Salonul expoziţional „Clio” 

al Muzeului Marinei Române. (A.A.C.)

„Aviaţia râde!”„Aviaţia râde!”
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Clopotul [sl. klopotu], poate fi, conform 
„Dicţionarului marinăresc” publicat în 
1982 la Editura Albatros de Ilie Manole 
şi Gheorghe Ionescu, clopot de bord sau 
clopotul navei, clopot de ceaţă şi clopot 
de scafandru sau clopot de scufundare. 
„Dicţionarul enciclopedic de marină” ediţie 
2010, coordonat de comandorul (rtr) Anton 
Bejan, adaugă şi clopotul de geamandură, 
respectiv clopotul submarin, acesta din 
urmă fiind montat, de obicei, pe o navă-far, 
care emite semnale sonore sub apă pentru 
avertizarea navigatorilor.

Simbolismul clopotului este legat 
îndeosebi de perceperea sunetului. În 
India, de pildă, clopotul simbolizează 
auzul, adică sunetul, care este reflectarea 

Simboluri
marinăreştiCLOPOTUL NAVEICLOPOTUL NAVEI

vibraţiei primordiale. În China, zgomotul 
clopotului este pus în legătură cu tunetul 
şi în mod frecvent asociat cu cel al tobei, 
muzica creată de clopote fiind şi criteriu 
al armoniei universale. El are pretutindeni 
putere de exorcism şi de purificare şi este, 
de asemenea, asociat cu înţelepciunea. 
Clopotul simbolizează fără îndoială 
chemarea divină la studierea legii, 
supunerea faţă de cuvântul lui Dumnezeu 
şi, în orice caz, o comunicare între cer şi 
pământ.

Clopotul Libertăţii (Liberty Bell) este 
unul dintre simbolurile de referinţă ale 
independenţei Statelor Unite. Aflat în 
Philadelphia, Pennsylvania, se crede că a 
fost tras pentru a marca citirea în public a 
Declaraţiei de Independenţă, la 8 iulie 1776.

În trecut, clopotele erau utilizate în 
principal, pentru semnalizarea poziţiei, 
salutul şi comunicarea între nave, semnale 
pentru echipajul navei, marcarea trecerii 

timpului şi alertare. Când se ancorează, 
bătăile clopotului anunţă lungimea lanţului 
filat, iar în mod obişnuit jumătăţile de oră şi 
orele scurse de la începutului schimbului 
de cart. Bătăile repezi anunţă incendiu 
la bord, iar pe timp de ceaţă avertizează 
navele din jur despre existenţa navei 
proprii.

De regulă, clopotul trebuie să aibă la 
gură un diametru de cel puţin 30 cm şi să 
fie instalat într-un loc din care sunetul să se 
propage omnidirectiv.

De obicei, pe clopotul navei se înscrie 
numele acesteia şi anul lansării la apă.

În prezent, „Regulamentul internaţional 
pentru prevenirea abordaje pe mare” 
prevede că o navă având o lungime de 
12 m sau mai mare trebuie să fie prevăzută 
cu un fluier şi cu un clopot, iar o navă a 
cărei lungime este de 100 m sau mai 

mare trebuie sa aibă în plus un gong al 
cărui sunet sau timbru nu trebuie să poată 
fi confundat cu acelea ale clopotului. 
Clopotul sau gongul, sau ambele, pot 
fi înlocuite cu un alt echipament având 
respectiv aceleaşi caracteristici sonore, 
cu condiţia ca să fie posibilă întotdeauna 
acţionarea manuală pentru producerea 
semnalelor prescrise.

O navă aflată la ancoră trebuie să 
bată clopotul rapid, timp de aproximativ 
5 secunde, la intervale de cel mult un minut. 
La o navă cu lungimea de 100 metri sau 
mai mult se va bate clopotul la prova navei 
şi imediat după aceea se va bate rapid 
gongul timp de aproximativ 5 secunde la 
partea din pupa a navei. O navă aflată la 
ancoră poate, în plus, să emită trei sunete 
consecutive şi anume, un sunet scurt, unul 
lung şi unul scurt pentru avertizarea unei 
nave care se apropie, asupra poziţiei sale 
şi posibilitatea unei coliziuni.

O navă eşuată trebuie să bată clopotul 
şi, dacă este nevoie, să bată gongul, şi în 
plus, imediat înainte şi după bătăile rapide 
de clopot va emite 3 lovituri de clopot 
separate. 

Clopotele navelor se confecţionau de 
obicei din bronz, un aliaj mai rezistent faţă 
de corodarea produsă de aerul de mare. 
În mod tradiţional, sarcina de numire a 
carturilor muşilor la clopot, ca şi îngrijirea 
clopotelor, revenea bucătarului-şef, în timp 
ce responsabilitatea fluierului sau, ulterior, 
a sirenei, revenea gornistului.

Ulterior, administrarea clopotelor de pe 
o navă a revenit unor membri ai echipajului 
nominalizaţi pe posturi şi pe servicii în 
diverse puncte ale acesteia, lor revenindu-le 
şi sarcina marcării intervalelor orare sau 
semnalizarea unor evenimente distincte. 

Reververaţiile trecutului

Clopotele navale au o istorie milenară. 
Navigatorii din zona Indochinei ar fi fost 
printre primii care le-au adoptat. Se pare 
însă că şi navigatorii fenicieni, greci, 
romani sau vikingi foloseau avertismente 
sonore în timpul deplasărilor pe mare, la 
trecerea prin strâmtori sau la intrarea în 
porturi, în special pe timp de ceaţă, furtună 
sau viscol.

Unele dintre cele mai vechi atestări 
scrise despre clopotele de pe nave se 
înregistrează destul de târziu si provine 
din documentele navei britanice Grace 
Dieu la 1485, sau 10 ani mai târziu, 
dintr-un inventar al bunurilor navei engleze 
Regent, care enumeră două clopote 
pentru marcarea timpului.

De obicei, pe clopotul navei se înscria 
numele acesteia sau anul lansării la apă. 
Ele erau utilizate, în principal, pentru  

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei

Clopotul Bazei Navale Maritime, 1938. Clopotul vedetei fluviale nr. 3 Căpitanul Mihail Romano.
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Clopotul vedetei fluviale nr. 5 Maiorul Gheorghe Şonţu.
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semnalizarea poziţiei, salut şi comunicare 
între nave, semnale pentru echipajul navei 
şi marcarea trecerii timpului şi alertare. 
Aceste funcţionalităţi le-au conferit un rol 
considerabil şi o simbolistică aparte în 
viaţa navigatorilor din toate timpurile.

Ele au fost utilizate şi după introducerea 
propulsiei mecanice a navelor, care au 
determinat apariţia sirenelor care foloseau 
aburul, sau a soneriilor electrice şi a 
mijloacelor optice moderne.

Clopotele au deservit în principal 
navigaţia în timpul deplasărilor pe vreme 
nefavorabilă sau vizibilitate redusă. În 1676, 
un anume Henry Teonage, care servea în 
flota britanică din Mediterana, nota: „Era o 
ceaţă atât de densă încât am fost nevoiţi să 
sunăm toate clopotele, să batem tobele, să 
descărcăm muschetele în aer ca să putem 
menţine distanţa între noi”.

Avertizarea cu clopote a devenit 
obligatorie din anul 1858, când Regu-
lamentul Naval britanic a inclus-o ca normă. 
Până în zilele noastre, legislaţia maritimă 
internaţională obligă navele sub orice 
pavilion să se doteze cu clopote eficiente. 

Numărul şi mărimea clopotelor era 
direct influenţat de mărimea navelor, 
ajungându-se la mijlocul secolului al XVIII-
lea la o diferenţiere a acestora pe tipuri de 
servicii: marcarea timpului, semnalizarea 
sonoră şi intercomunicarea între nave, 
alertare sau ceremonii.

Navele americane din perioada 
Războiului de Independenţă au adoptat 
practicile şi tradiţiile British Royal Navy, 
inclusiv pe cele referitoare la clopote. Un 
exemplu îl constituie turnarea, în 1798, a 
unui clopot de 242 pounds (110 kg) pentru 
dotarea fregatei Constitution şi care s-a 

păstrat până astăzi sub numele de Old 
Ironsides.

Folosirea clopotelor la bordul navelor a 
determinat obţinerea uneia dintre cele mai 
mari capturi de către Flota americană în 
timpul Războiului de Independenţă. Astfel, 
într-o dimineaţă cu ceaţă foarte deasă din 
iulie 1779, escadra de nave nordiste de 
sub comanda comandorului Whipple a 
auzit sunetul necunoscut al unui clopot de 
navă. S-au apropiat la o distanţă sigură, 
iar când ceaţa s-a risipit, americanii au 
constatat că încercuiseră flota jamaicană, 
cu încărcătură extrem de bogată la bord 
destinată trupelor sudiste. 10 nave au fost 
luate prizoniere, valoarea capturii fiind 
estimată la mai mult de un milion de dolari-
aur la valoarea de atunci.

Măsura timpului

Înaintea apariţiei cronometrelor, timpul 
era măsurat la bordul navelor cu ajutorul 
clepsidrelor de sticlă, încărcate cu nisip 
care se scurgea la fiecare jumătate de oră. 
Unul dintre muşii de pe navă avea obligaţia 
să urmărească scurgerea nisipului. După 
ce întorcea clepsidra, musul suna un 
clopot o singură dată, ca semnalizare a 
faptului că şi-a îndeplinit această sarcină 
vitală pentru echipaj. El continua apoi 
marcarea fiecărei jumătăţi de oră scurse, 
mărind şi numărul bătăilor de clopot, astfel 
că la sfârşitul cartului de patru ore marca 
trecerea celei de-a opta jumătăţi de oră 
cu opt bătăi de clopot. Aceeaşi procedură 
trebuia repetată identic de către fiecare din 
servanţii de cart următori.

O asemenea practică s-a perpetuat 
până în zilele noastre. Conform „Abece-

darului marinarului” elaborat în 1938 de 
locotenenţii Călin Botez şi Constantin 
Copaciu, pe mare „Ziua începe la ora 8. În 
acest moment clopotele de la bordul navelor 
bat 4 lovituri duble, la 8.30 o lovitură simplă, 
la 9 o lovitură dublă, la 9.30 o lovitură dublă 
şi una simplă, la 10.00, 2 lovituri duble, la 
10.30, 2 lovituri duble şi una simplă şi aşa 
mai departe. La ora 12 se bat 4 lovituri 
duble şi se ia iar, de la început pentru că 
ora în mare se dă pe carturi, adică pe timp 
de 4 ceasuri. Loviturile duble înseamnă ore, 
loviturile simple jumătăţi de oră.”

Clopotele de alarmă

Transmiterea de semnale prin 
intermediul clopotului este o verigă 
procedurală esenţială în alertarea la 
incendiu a echipajului unei nave. În situaţia 
declanşării unui incendiu la bord, alerta se 
face prin lovirea rapidă a clopotului timp 
de cel puţin 5 secunde, urmată de una, 
două sau trei lovituri mai rare, care indică 
locaţia incendiului astfel: pentru incendiu la 
prova (1), la centru (2), sau la pupa (3), fapt 
care permitea orientarea şi mobilizarea 
mai rapidă a celor care trebuiau să 
intervină. Tot prin intermediul clopotului 
mare, comandanţii navelor dădeau ordinul 
de abandonare a navei în situaţii-limită. 

Ceremonie la bordul NS Mircea. În plan apropiat, clopotul navei.

Clopotul de bord de pe torpilorul Zmeul, 
construit la Şantierul Naval Fiume, Austro-Ungaria.
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Clopote de ceremonie

În afara utilizărilor reglementate 
internaţional, rolul clopotelor la bordul 
navelor s-a restrâns la acela de a marca 
ceremoniile legate de activităţile navei 
sau comemorarea membrilor echipajului 
pierduţi pe mare.

Un obicei instaurat de British Royal 
Navy arăta că botezul unui copil făcut sub 
clopotul unui vas nou sau chiar folosind 
clopotul plin cu apă de mare ca vas de 
botez, urmat de inscripţionarea numelui 
copilului în interiorul clopotului, aducea 
noroc şi copilului şi navei. Uneori acest 
botez se făcea simultan pentru copil şi 
navă, iar nava purta apoi acest nume pe 
toată durata existenţei sale. 

Acest fapt crea o strânsă legătură 
între cetăţenii oraşului care armau nava 
şi angajau echipajul său, ca un fel de 
jurământ de fidelitate. Obiceiul s-a pierdut 
odată cu acordarea pentru nave a unor 
nume legate de locuri, localităţi, nume 
faimoase din istoria navigaţiei sau al unor 
personaje şi evenimente istorice. 

Piese ale patrimoniului naval

Majoritatea ţărilor cu o puternică tradiţie 
maritimă preiau după retragerea din serviciu 
a navelor comerciale, dar mai ales militare, 
clopotele care le-au deservit. Acestea sunt 
păstrate în muzee specializate pe lângă 
căpităniile unor porturi sau în muzeele 
navale, ca parte a patrimoniului naţional. 

De exemplu, Lutine Bell este un clopot 
care a aparţinut unei nave franceze, 
asigurată la Lloyd's, care s-a scufundat 
în anul 1799. Epava a fost recuperată în 
1859 şi, în virtutea dreptului de subrogare, 
ea a devenit proprietatea asiguratorului, 
care a plătit la vremea respectivă dauna 
totală. Clopotul a fost recuperat şi se 
află în sala de underwriting la parterul 
clădirii, aproape de intrare, pe piaţa asigu-
rărilor maritime, deasupra Rostrum-ului 
Caller-ului. La început, el era folosit pentru 
a anunţa naufragiile pe mare, dând pieţii 
veştile rele, deci plata daunelor. Acum 
este folosit pentru veşti importante: bate o 

dată pentru veştile rele şi de două ori pentru 
veştile bune. Desigur, in prezent, valoarea lui 
este simbolică, deoarece toate noutăţile se 
transmit pe căi adecvate perioadei.

La Constanţa, Baza Navală Maritimă, 
unitate principală a Diviziei de Mare, dipunea 
încă din anul 1928 în curtea interioară de 
pe str. Mircea de un clopot utilizat pentru 
semnale sonore.

Muzeul Marinei Române păstrează în 
colecţiile sale mai multe clopote, precum 
clopotul de bord al torpilorului Zmeul, 
construit la Şantierul Naval Fiume (Austro-
Ungaria). Datat 1914, clopotul are înălţimea 
de 40 cm, diametrul de 35 cm şi o greutate 
de 10 kg. 

Alte trei clopote de bord unicat, realizate 
din bronz turnat şi strunjit în formă tronconică, 
cu o înălţime de 27 cm şi cu diametrul mare 
de 15 cm, aparţin vedetelor fluviale de 
siguranţă nr. 3 Căpitan Mihail Romano, nr. 5 
Maior Gheorghe Şonţu  şi nr. 7 Locotenent 
Dimitrie Călinescu, construite de Şantierul 
Naval „Thames Ironworks” din Londra şi 
intrate în serviciu la 19 septembrie 1907.

Clopotele i-au inspirat deopotrivă 
pe istorici, cineaşti, poeţi şi compozitori. 
Filmul de război „Pentru cine bat clopotele” 
bazat pe romanul omonim al lui Ernest 
Hemingway. cu Gary Cooper, Ingrid 
Bergman, Akim Tamiroff şi Katina Paxinou, 
s-a aflat în topul vânzărilor la box-office-ul 
american din 1943, fiind nominalizat pentru 
nouă premii Oscar, câştigând unul. O 
lucrare de referinţă dedicată clopotelor 
navale este „The Ship's Bell: Its History and 
Romance”, apărută la New York în 1972, 
sub semnătura lui Karl Wede. Extraordinarul 
poem simbolist „The Bells” al lui Edgar Allan 
Poe a fost transpus cu acurateţe în cele 
4 părţi ale simfoniei „Clopotele” de Serghei 
Rahmaninov, respectiv „Clopotul de argint”, 
„Clopotul de aur”, „Clopotul de bronz” şi 
„Clopotul de fier”. 

Aşadar, „Prea fericit e-un clopot 
cu gâtul viguros,/ Ce, chiar bătrân, 
tot sprinten rămâne şi vibrează/ Când 
rugător chemarea şi-o strigă credincios,/ 
Ca un ostaş în vârstă din cortu-i 
când veghează…” (Charles Baudelaire, 
„Clopotul dogit”).
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Şeful de cart la clopotul fregatei Regele Ferdinand.

Clopotul fregatei Regina Maria.

Clopotul de pe puntea teugă a NS Mircea.
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Şeful de cart la clopotul NS Mircea.
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Eficienţa soldatuluiEficienţa soldatului

Veteranii
marinei

Când eram copil, pe Jiu erau un fel 
de plute cu care se căra nisip. „Nisipari”, 
aşa am aflat mai târziu că li se zicea. Erau 
aproape goi, pentru că stăteau mai mult în 
apă. Scoteau nisipul cu lopeţile de pe fundul 
apei şi-l puneau pe plută, apoi îl cărau la 
punctele de colectare. Pe atunci, nu ştiam 
toate astea. Noi le spuneam barcagii, iar 
tata, când era bine dispus şi avea chef „să 
mă ia în balon”, cum îi plăcea lui să spună, 
zicea despre mine că o să mă fac „căpitan 
de barcuce”, precum acei barcagii.

Aş zice că, într-un fel, a avut o 
premoniţie, aşa cum avea el chiar şi atunci 
când glumea. Căci, marinar m-am făcut şi 
un fel de „căpitan de barcuce” am ajuns. Mă 
rog, eu m-am dus la marină pentru că-mi 
plăcea uniforma de marinar. Aia cu beretă, 
cu panglici, cu tricou vărgat şi cu guler 
mare. Când am aflat în Şcoala de Cadeţi că 
ne îmbracă în veston, cu cămaşă, cravată 
şi şapcă ofiţerească, mi-a venit să plâng. 
Dacă aş fi ştiut, probabil nu aş mai fi dat 
examen la Marină şi nu s-ar mai fi împlinit 
premoniţia lui tata!

Prima mea ieşire pe mare a fost cu un 
Dragor de bază pe care făceam practică, 
pe când eram cadet. La vreo jumătate de 
oră după ce am ieşit din portul Mangalia, 
eu mi-am şi luat în primire „postul de luptă” 
la care urma să-mi fac „datoria faţă de 
mare” la fiecare ieşire în larg, anume sub 
afetul tunului de la pupa. Acolo zăceam 
întins pe jos, după reprizele de „dat la 
peşte” interminabile, incapabil să mă ţin pe 
picioare. Acolo mă spălau valurile şi mai 
treceau colegii să vadă dacă sunt viu, sau 
dacă nu m-a luat vreun val. 

Din cauza răului de mare foarte 
puternic, după terminarea şcolii am fost 
repartizat la Dunăre, la Tulcea. Am fost 
numit comandant al Navei Fluviale de 
Demagnetizare. Nava fusese construită prin 
modificarea şi reamenajarea unui barcaz. 
De aia zic că tata a avut o premoniţie. 

Fusesem numit comandant, deşi eu 
urmasem specialitatea electromecanică, 
specialitate la care, pe vremea aceea, 
nu se studiau probleme de navigaţie, de 
conducere a navei, de manevre. Cu toate 
astea, eu eram şi comandant şi timonier. 
Mă rog, timonier aş fi putut să nu fiu, dar eu 
mă simţeam ca un copil care se suie într-o 
maşină. Ce face mai întâi? Pune mâna pe 
volan, aşa se simte şi el şofer şi aşa mă 
simţeam şi eu comandant. 

N-am să înşir toate marşurile pe care 
le-am făcut, aşa „navigator după ureche” 
cum eram, dar unul tot îl amintesc. 

Cam de două ori pe an mă duceam pe 
Dunărea Veche, la Mila 8, acolo unde aveam 
amenajat un poligon de demagnetizare. 
Cam două-trei, uneori chiar patru, săptămâni 
stăteam pe acolo, până treceau prin poligon 
toate navele cărora le măsuram câmpul 
magnetic şi le reglam instalaţiile de protecţie 
anti-magnetică. Pentru tinereţea mea, era 
destul de mult, fierbeam de nerăbdare să 
plec acasă. Una dintre activităţile din poligon 
s-a terminat într-o după amiază, spre seară. 
Ar fi trebuit să plec a doua zi, dimineaţa, spre 
Tulcea, dar n-am mai avut răbdare şi am 
plecat seara. Desigur, m-a apucat noaptea 
pe drum. Cine a navigat pe canalul Sulina 
noaptea, ştie ce înseamnă. Era întuneric 
beznă şi n-aveam niciun fel de aparatură 
de navigaţie, singurele instrumente de 
orientare prin beznă fiind ochii şi urechile 
noastre. Pe marinarii din echipaj i-am postat 
la prova să-mi semnaleze când observă un 
epiu, ca să-l ocolesc. Pentru cei care nu 
ştiu, precizez că acel „epiu” este un dig din 
piatră, construit aproximativ perpendicular 
pe malul fluviului, pornind de la mal spre 
şenalul navigabil. Construcţia este menită a 
modifica, oarecum, cursul apei. 

La un moment dat, marinarii mei au 
strigat „Epiu la babord”. Pentru mai multă 
siguranţă, am girat spre tribord, ca să fiu 
sigur că ne îndepărtăm de epiu. Numai 
că, după o vreme, băieţii au strigat „Nu e 
la babord, e la tribord!”. Imediat am învârtit 
timona spre babord, cu toată viteza de 

care eram capabil, însă, cum am terminat 
i-am auzit din nou „Ba nu, era la babord”. 
Iar nava mea, provenită din barcaz, se 
mişca precum un melc. Degeaba am 
învârtit eu timona spre tribord, că ea 
trebuia să-şi termine cursa începută, apoi 
să se oprească şi de-abia după aceea să 
schimbe direcţia. Speriat am dat comanda 
„Toată viteza înapoi” la maşini. Când 
zic „maşini”, a se înţelege un motor de 
150 CP, deservit de un motorist care, de 
obicei, stătea cu capul afară pe tambuchi, 
să se răcorească, în micuţul compar-
timent unde era motorul temperatura fiind 
cam de fierbere. Comenzile la motor le 
transmiteam printr-o sonerie. De cele mai 
multe ori, de când dădeam eu comanda 
şi până reacţiona motoristul trecea ceva 
timp, până cobora el de pe tambuchi şi 
făcea manevrele necesare. De data asta, 
caporalul Boştină, că nu i-am uitat numele 
nici după 44 de ani, a răspuns în aceeaşi 
secundă în care eu am dat comanda prin 
sonerie. Chiar şi aşa, tot am apucat să 
văd câteva secunde cum se ridică prova 
pe epiu, dar imediat ne-am oprit şi nava a 
început să se deplaseze înapoi. 

În noaptea aia am ajuns la Tulcea, 
nevătămaţi. Îmi pare rău că nu mai ţin minte 
ce am făcut când am plecat de la navă, dar 
mi-ar place să ştiu că am tras o beţie. Când 
l-am întrebat, a doua zi, pe Boştină cum 
de a răspuns atât de rapid la comandă, 
mi-a răspuns ca un adevărat filozof: „Era 
beznă, nu vedeaţi nimic, nu puteam să stau 
departe de motor. Şi, dintr-o dată, mi-aţi dat 
comanda pentru toată viteza înapoi. Era 
clar că se ivise un pericol, nu?”. 

Din răspunsul lui m-am convins, încă o 
dată, că eficienţa soldatului nu stă în poziţia 
corectă a bonetei, nici în călcâiele lipite 
şi nici măcar în modul în care îşi salută 
superiorii, ci depinde esenţial de modul în 
care înţelege situaţia în care acţionează. 

Din păcate, chiar nu ştiu de ce, există 
destui oameni care nu înţeleg asta, şi nu 
numai în armată. Oare, numai pentru că nu 
au văzut prova urcându-se pe epiu!?

Contraamiral de flotilă (rtr) 
Marian IOAN

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

lă
sc

ea
nu

www.navy.ro 55

În Uniunea Europeană 20% din cetăţeni 
sunt membri în ONG-uri. În România, 
doar 3%. Este trist, dar sperăm că lucrurile 
se vor îmbunătăţi în această direcţie. 
Şi totuşi acest procent de doar 3% 
reuşeşte să realizeze lucruri cu adevărat 
remarcabile. Orice drum începe cu un pas, 
oricât de mic ar fi! Însă nu despre statistici 
este vorba, ci despre lucrurile importante, 
frumoase, care contează cu adevărat, 
toate reunite sub ceea ce s-a numit Gala 
Voluntarului 2014.

Evenimentul, organizat de Direcţia 
Jude ţeană pentru Sport şi Tineret 
Constanţa în parteneriat cu Asociaţia 
Civicum Voluntaris şi cu sprijinul a 
17 organizaţii neguvernamentale, urmă-
reşte recunoaşterea publică a meritelor 
celor mai activi voluntari din Constanţa. Şi 
în acest an, la fel ca în ultimii 14, Gala s-a 
petrecut în ajun de Moş Nicolae, de Ziua 
Internaţională a Voluntarilor. Astfel, cei mai 
buni şi implicaţi voluntari au fost premiaţi 
la 12 categorii. Printre nominalizaţi s-au 
aflat şi cadre militare, elevi şi studenţi 
de la Şcoala Militară de Maiştri Militari 
„Amiral Ion Murgescu” şi Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” şi personal civil din 
Forţele Navale, care activează de ani buni 
din organizaţia Corpul Voluntarilor Gărzii 
Naţionale de Mediu. 

Printre câştigători s-a aflat eleva 
Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral 
Ion Murgescu”, Laura Rusi, care a obţinut 
premiul III la categoria „Voluntarul anului”. 

Semnatara acestor rânduri, Olivia 
Bucioacă, nominalizată din partea celor 
două organizaţii Corpul Voluntarilor Gărzii 

Împreună transformăm Voluntariatul într-o tradiţie!Împreună transformăm Voluntariatul într-o tradiţie!

Gala Voluntarului 2014Gala Voluntarului 2014
Naţionale de Mediu şi Comitetul Naţional 
Român pentru Drepturile Copilului, filiala 
Constanţa, la categoria „Jurnalistul anului”, 
pentru articolele apărute în revista „Marina 
Română“ şi pe site-ul Forţelor Navale, 
dar şi pentru implicarea în activităţile 
de voluntariat, a câştigat marele premiu 
şi al doilea trofeu obţinut la aceeaşi 
categorie, după cel din 2012. Un premiu 
care înseamnă mult pentru mine, un 
premiu care m-a emoţionat, iar emoţia 
poate transmite mai mult decât o mie de 
cuvinte. Un premiu care mă onorează, mă 
motivează şi mă determină să mă implic 
poate mai mult decât am făcut-o până 
acum. Un premiu care este şi al colegilor 
mei voluntari alături de care am învăţat să 
dăruiesc. Lor le mulţumesc pentru tot ce 
am trăit şi voi trăi alături de ei!

De ce voluntariat? Răspunsul este 
atât de simplu... Nimic nu s-ar fi potrivit 
mai bine sufletului meu. Pentru că bucuria 
oamenilor este cel mai minunat lucru, 
cea mai puternică motivaţie să continui 
ce ai început şi nimic nu cred că îţi înalţă 
sufletul mai mult decât fericirea celor din 
jur. Nu este niciun secret, tot ce faci în 
sensul acesta trebuie făcut cu dragoste, cu 
dăruire, din suflet pentru suflet. 

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. Am ştiut, 
la fiecare implicare, că ajutorul meu 
contează şi am simţit, mai mult decât în 
orice altă activitate, o responsabilitate şi 

Olivia BUCIOACĂ o mare recunoştinţă. Am învăţat că poţi 
lumina ziua unui om cu un simplu zâmbet 
şi un gest mărunt. Am învăţat că bucuria 
unui copil cu care viaţa a fost nedreaptă 
este mai presus de orice, pentru că acolo 
este bucuria sinceră şi neprefăcută. Am 
înţeles foarte bine cât de important este 
să fii parte implicată în proiecte care au 
ca scop protejarea şi salvarea mediului 
înconjurător şi să participi intens pentru 
susţinerea şi sensibilizarea impactului pe 
care omul îl are asupra naturii.   

Să nu uitaţi că oamenii sunt cei mai 
frumoşi când se unesc să facă lucruri 
frumoase! Îmi doresc mult ca societatea 
civilă să aibă mult mai multă expunere,  
eficienţă şi forţă în această direcţie! Îmi 
doresc să rămânem împreună şi în anii 
ce vin pentru că împreună suntem mai 
puternici şi ne facem mai bine auziţi! 

În data de 12 decembrie, Federaţia 
Volum - Federaţia Organizaţiilor care 
Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în 
România - a organizat la Bucureşti Gala 
Naţională a Voluntarilor, ediţia a IV-a, 
prin care s-a dorit continuarea tradiţiei 
de premiere a voluntarilor din România, 
o binemeritată recunoaştere publică a 
oamenilor care dăruiesc în mod constant 
din timpul, energia şi abilităţile lor 
comunităţii din care fac parte. La fel ca 
şi anul trecut, trofeul Voluntarul anului în 
domeniul „Protecţia mediului şi animalelor” 
a revenit doamnei Liana Naum, şeful 
Cercului Militar Mangalia şi preşedintele 
Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de 
Mediu Constanţa, cu proiectul „Parapeţii 
Verzi” prin care s-a reuşit plantarea a 
peste 10.000 de puieţi.
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Anul acesta trei dintre veneraţii noştri veterani-marinari 
ai celui de-al Doilea Război Mondial, au trecut pragul a 90 de 
ani – comandorul (rtr.) Cristea Georgescu, colonelul (rtr.) ing. Radu 
Metz şi contraamiralul de flotilă (rtr.) Ioan Stoica. Clubul Amiralilor 
continuă, la iniţiativa preşedintelui său, viceamiralul (r) Dorin 
Dănilă, sărbătorirea lor într-un cadru evocator, împreună cu cei 
care au slujit şi slujesc Forţele Navale.

13 noiembrie, Teatrul „Jean Bart”, Tulcea. În sală iau loc 
ofiţeri de marină activi şi în rezervă, studenţi ai Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, Muzica Militară a S.M.F.N., notabilităţi ale 
oraşului. Pe scenă urcă viceamiralul (r) Dorin Dănilă, Constantin 
Hogea, primarul municipiului Tulcea, Marin Bădiţă, prefectul 
judeţului Tulcea, Vasile Strat, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Tulcea, comandorul dr. Cristinel Uce, şeful instrucţiei din S.M.F.N. 
şi sărbătoritul, contraamiralul de flotilă în retragere Ioan Stoica. 
După intonarea Imnului de stat al României, Vam. (r) Dorin Dănilă 
ţine o scurtă alocuţiune, anunţând scopul întâlnirii. De asemenea, 
îl felicită pe sărbătorit în numele membrilor Clubului Amiralilor.

Din datele puse la dispoziţie prin bunăvoinţa comandorului (r)
Ioan Zaharia, aflăm că domnul contraamiral de flotilă este originar 
din localitatea Vărsătura-Jariştea, judeţul Vrancea, părinţi fiindu-i 
Safta şi Dumitru. Aici, în satul natal a absolvit şcoala primară, 
urmând cursurile gimnaziale şi liceale la Focşani, după care 
a optat pentru marină, venind la Constanţa în toamna anului 
1942, la Şcoala de Specialităţi a Marinei Militare. Prima practică 
a efectuat-o la bordul N.Ş.Mircea, în vara anului 1943, la Brăila, 
departe de războiul care pârjolea şi pământ şi apă. Dar în anul 
următor, în aprilie, a fost repartizat la bordul canonierei Ghiculescu, 
luând parte, ca elev-sergent, la „Operaţiunea 60.000”, în calitate 
de comandant aruncător grenade anti-submarin. Acţiunile la 
care a fost părtaş în aprilie-mai 1944 i-au rămas vii în memorie, 
evocându-le cu emoţie şi după şapte decenii. În continuare, din 
luna iulie, a acţionat de pe remorcherul Gherdap, la efectuarea 
dragajului magneto-acustic pe fluviu. În septembrie 1944, a revenit 
la şcoală, ale cărei cursuri le-a finalizat la 10 mai 1945, când a 
fost avansat la gradul de submaistru clasa a III-a şi repartizat la 
Batalionul de Geniu Marină Brăila. Aici a fost numit şef al unei 
echipe de deminare, echipă formată din şase marinari. A efectuat 
căutări în sectorul Brăila-Cernavodă şi Tulcea-Sf.Gheorghe, unde 
a distrus cinci mine marine pe plajă. În anul următor, a fost mutat 
la bordul distrugătorului Mărăşti, îndeplinind funcţia de ajutor şef 
torpile. Era deja recunoscut ca specialist arme sub apă (A.S.A.) 
şi drept urmare, în anul 1947, a devenit şeful depozitului A.S.A. 
din cadrul Grupării navelor de mare – Constanţa. Când a început 
dragajul la mare, depozitul a fost dislocat la Sulina, în vederea 
aprovizionării cât mai eficiente a navelor de dragaj ce acţionau  în 
zonă. Aici s-a aflat în subordinea căpitanului Gheorghe Sandu, 
care i-a apreciat munca şi devotamentul.

În anul 1948 a fost avansat la gradul de maistru militar clasa 
a III-a şi mutat la Bucureşti, la Serviciul de Informaţii al Armatei, 
în cadrul căruia a funcţionat timp de doi ani. La 18 iunie 1949, s-a 
căsătorit cu Stavrula Manea, la Cernavodă, şi împreună au doi fii, 
Florin şi Paul, care continuă tradiţia marinărească. 

În anul 1950, a fost selecţionat împreună cu alţi maiştri militari 
pentru a urma cursuri  la Şcoala Militară de Ofiţeri de Marină din 
Constanţa, în vederea obţinerii gradului de sublocotenent, lucru 
înfăptuit doi ani mai târziu, la 7 noiembrie 1952, când a fost primit 
în corpul ofiţerilor. Totodată, a fost numit comandant Unitate de 
luptă III - A.S.A., pe canoniera Ghiculescu, devenită datorită 
necesităţilor, Dragorul de bază 11, navă ce a concurat la curăţirea 
de mine în faţa porturilor maritime Sulina, Constanţa şi Mangalia, 
apărate pe timpul războiului şi de baraje de mine.

La 23 august 1954 a fost avansat la excepţional, în urma 
rezultatelor deosebite obţinute împreună cu întregul echipaj în 
operaţiunile de dragaj, la gradul de locotenent, iar doi ani mai 
târziu la cel de locotenent-major. Tot în anul 1956 a urmat cursul de 
comandanţi de unităţi de luptă (A.S.A), iar la absolvire a fost numit 
comandantul Detaşamentului nave auxiliare Sulina (septembrie 
1957 – septembrie 1958). În luna ianuarie 1958 a fost avansat la 
gradul de căpitan-locotenent, iar opt luni mai târziu a fost mutat la 
Divizionul nave dragoare Constanţa, pentru un an de zile. 

La 1 octombrie 1958 a fost numit comandantul Depozitului 
303 Mixt  situat în oraşul Tulcea, oraş unde locuieşte neîntrerupt, 
împreună cu familia sa, de peste o jumătate de veac. Între anii 
1965 – 1978, a condus Batalionul 325 Deservire Nave, iar  
începând cu 31 august 1978, a fost trecut în rezervă cu gradul 
de căpitan de rangul I.

O perioadă lungă de timp s-a aflat în fruntea Asociaţiei Naţionale 
a Veteranilor de Război, Filiala Tulcea, ţinând cu scrupulozitate, 
dar şi înţelegere frâiele unei filiale cu membri dispersaţi într-un 
judeţ cu un  anume specific, dat de Delta Dunării.

Prin Decretul Prezidenţial nr. 1053 din 7 decembrie 2004, 
comandorul în retragere Ioan Stoica a fost avansat la gradul de 
contraamiral de flotilă.

De-a lungul carierei sale ce se întinde pe mai bine de trei 
decenii şi jumătate, contraamiralul de flotilă Ioan Stoica a fost 
răsplătit cu numeroase ordine şi decoraţii, atât la pace, cât şi la 
război.

Despre cetăţeanul, sau mai bine spus concetăţeanul lor, au 
vorbit cu mult respect şi căldură, cunoscându-l de ani buni şi 
chiar colaborând cu contraamiralul de flotilă în retragere Ioan 
Stoica, primarul oraşului Tulcea, precum şi prefectul judeţului 
Tulcea. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, ofiţer 
de marină în rezervă, i-a creionat în cuvinte puţine, dar clare, 
chipul sărbătoritului.

Legat sufleteşte de ani buni de Tulcea şi marinarii săi, 
comandorul Cristinel Uce i-a adus omagiul său personal şi ca 
semn al recunoaşterii la nivel de S.M.F.N., a dat citire atestatului 
Emblemei de Onoare a şefului S.M.F.N.

Fiecare dintre toţi cei care au elogiat viaţa şi activitatea 
contraamiralului de flotilă în retragere Ioan Stoica, i-au oferit daruri.

În încheiere, Muzica Militară a Forţelor Navale, dirijată de către 
locotenent-colonelul dr. Cornel Ignat, a prezentat un încântător 
mini-concert, în care au precumpănit cântecele marinăreşti, spre 
desfătarea sărbătoritului, dar şi a invitaţilor săi.

În foaierul teatrului s-a închinat o cupă de şampanie în cinstea 
contraamiralului de flotilă în retragere Ioan Stoica, toţi cei prezenţi 
ţinând să-i ureze cele cuvenite la împlinirea a 90 de ani. Vădit 
emoţionat, sărbătoritul a mulţumit celor prezenţi pentru frumoasa 
şi neaşteptata manifestare.

LA MULŢI ANI, DOMNULE AMIRAL!

LA MULŢI ANI, DOMNULE AMIRAL!LA MULŢI ANI, DOMNULE AMIRAL!
Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân“
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Semnal
editorial

„Înarmaţi-vă cu cărţi” a fost îndemnul şi deviza sub care s-a 
desfăşurat cea de-a X-a ediţie a Salonului de Carte „Polemos” – 
Istorie, Ştiinţe Politice, Securitate şi Apărare, eveniment care s-a 
înscris între manifestările prin care Editura Militară a marcat Ziua 
Armatei, 70 de ani de la eliberarea nord-vestului Transilvaniei şi 
100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Desfăşurat 
între 15 şi 18 octombrie, la Galeria Artelor a Cercului Mili tar Naţional 
din Bucureşti, Salonul de carte „Polemos” a fost organizat – sub 
patronajul Comandamentului Logistic Întrunit – de Editura Militară, 
în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, cu sprijinul Cercului 
Militar Naţional, al Bibliotecii Militare Naţionale şi al Societăţii 
Editorilor din România. Au participat la această ediţie aproape 30 
de edituri. Pe lângă cele care aparţin lumii militare am numit aici 
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Editura 
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Asociaţia „Clubul Amiralilor”, 
Revista „Gândirea Militară Românească”, Academia Română – 
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Editura 
Militară, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Societatea 
Scriitorilor Militari, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” 
sau Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, au fost 
prezente şi numeroase edituri de top din România cum ar fi RAO, 
Tritonic, Revista Historia sau Mica Valahie şi multe altele. 

În cadrul salonului au fost lansate lucrări nou apărute, pe teme 
de istorie, politici şi strategii de securitate, studiul conflictelor etc., 
prezentate de personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti. 
De remarcat numărul mare al acestor lansări de carte, un adevărat 
record pentru salonul „Polemos”, şi anume nu mai puţin de 35. Şi 
pentru că am vorbit de lansări, Forţele Navale Române şi Asociaţia 
“Clubul Amiralilor” au avut două evenimente distincte în cadrul 
Salonului. Primul s-a derulat chiar în ziua deschiderii, miercuri 
15 octombrie, când a avut loc lansarea cărţii Veteranii Marinei. 
Careul Marinarilor Căpitan-comandor Alexandru Dumbravă, 
prezentată de autori, doamna Mariana Păvăloiu şi Bogdan Dinu, de 
colonelul ing. Daniel Bucur, comandantul Centrului Tehnic-Editorial 
al Armatei care s-a îngrijit de tipărirea volumului, moderată de 
viceamiralul (rtr) Ion Plăviciosu. Interesul publicului a fost evident, 
atras şi de prezentarea multimedia a „Operaţiei 60000” realizată 
de aspirantul Ionuţ State, mai ales că au fost prezenţi şi au vorbit 
şi câţiva dintre veterani, care se regăsesc şi în volum de altfel, 
contraamiralul de flotilă (rtr) Mircea Caragea, comandorul (rtr) 
Cristea Georgescu sau colonelul (rtr) Radu Metz. 

Al doilea eveniment legat de marină - marea a fost tema 
care a dominat salonul din acest an după cum remarca şi Adrian 
Pandea, directorul Editurii Militare şi organizatorul salonului – 
a avut loc vineri, 17 octombrie, tot sub egida Clubului Amiralilor 

POLEMOSPOLEMOS
O ediţie aniversară O ediţie aniversară 
sub semnul marinarilor şi  măriisub semnul marinarilor şi  mării

(remarcabilă iniţiativa şi perseverenţa asociaţiei, în particular a 
domnului viceamiral (r) Dorin Dănilă, de a fi prezentă la salon cu 
un stand special menit să ofere vizibilitate Forţelor Navale şi în 
spaţiul editorial), când au fost lansate cărţile Nava Şcoală Mircea 
1939-2014-75 de ani, împreună cu albumul Nava-Şcoală Mircea – 
o istorie în imagini, volumele Mircea, voievodul velelor, Despre 
Intelligence …Altfel şi-n mai multe feluri şi, un alt album dedicat 
pictorului marinar Dimitrie Ştiubei. Aşadar multe cărţi cu şi despre 
marinari şi marină. Să amintim şi lansarea volumului Corsarii uitaţi 
ai adâncurilor: Delfinul, Rechinul şi Marsuinul de dr.Florian Bichir, 
apărut la Editura Militară (care a mai beneficiat de o lansare, 
împreună cu volumul Mircea, voievodul velelor, şi pe data de 
21 octombrie la Statul Major al Forţelor Navale în cadrul 
simpozionului Forţele Navale Române – 154 de ani de istorie 
modernă). Au fost multe lansări, vorbitori aleşi, lume bună şi 
cititori inteligenţi. Spaţiul nu ne permite să menţionăm toate cărţile 
noi apărute, am insistat pe cele de marină cum era firesc, dar 
măcar pe cele tipărite de Editura Militară încercăm să le amintim 
aici: România între prieteni şi duşmani de Cristian Bara, The 
Munich Conference (September 1938). The path towards the 
destructuring of democracy in Europe, Eugen Ichim cu volumul 
Generalul Constantin Sănătescu – pentru Ţară şi Tron, Nicolae 
Dăscălescu cu Generalul Nicolae Dăscălescu – sacrificiu, glorie şi 
supliciu, sau pe cele apărute la Editura Muzeului Militar Naţional, 
90 de ani în slujba istoriografiei şi muzeografiei militare, în colecţia 
Studii, Tradiţie, Istorie, Armată, sesiunea de comunicări ştiinţifice 
a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, ediţia I, sau 
Incursiune în lumea lui Clio, apărut în aceeaşi colecţie. 

Bogdan DINU
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Ofiţerii la început de carieră din Forţele Navale au, de la sfârşitul lunii septembrie, 
un nou instrument de lucru care îi va ajuta în pregătire. Este vorba despre lansarea 
unei cărţi care abordează probleme de cinematică navală, apărută sub semnătura 
comandorului Dănuţ Andronie. Evenimentul editorial a avut loc la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia. Au fost prezenţi 
contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, şeful Instrucţiei şi Doctrinei 
la Statul Major al Forţelor Navale, cadre militare din garnizoana Mangalia şi, 
bineînţeles, aspiranţii care desfăşoară cursul de bază pentru prima funcţie la instituţia 
de învăţământ militar, principalii beneficiari ai lucrării de faţă. În cadrul lansării, 
aspiranţii Ştefana Farcaş şi Laurenţiu Roadevin au demonstrat necesitatea apariţiei 
lucrării prin rezolvarea practică a două probleme. Mai multe informaţii despre lucrarea 
nou apărută, ne-a oferit chiar autorul comandorul Dănuţ Andronie, şeful Centrului de 
Instruire al Forţelor Navale: „«Cinematica Navală. Culegere de probleme» 
a fost elaborată ca o necesitate pentru instruirea absolvenţilor Academiei Navale 
«Mircea cel Bătrân», instruirea în Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale. Absolvenţii 
au studiat toate procedeele prevăzute în programă, dar aici în Şcoala de Aplicaţie ei 
trebuie să le exerseze, să-şi perfecţioneze deprinderile în lucru pe hartă şi să simtă 
evoluţia navei pe mare, atât faţă de un obiect fix, cât şi faţă de un obiect mobil, 
ceea ce noi spunem mişcare relativă. Culegerea conţine peste 200 de probleme, 
pe care fiecare ofiţer dacă le parcurge poate fi admis 
la examenul de ofiţer de cart, poate să desfăşoare activitatea la bordul 
unei nave militare, precizez nu este pentru nave civile”. (O.B.)

Un nou instrument de lucru pentru ofiţerii la început de carieră

Vineri, 28 noiembrie, a avut loc în sala Clio a 
Muzeului Marinei Române lansarea carţii Lupte, bătălii 
şi războaie navale în antichitate a comandorului (rtr) 

Gheorghe Chivu. Activitatea a fost organizată de 
promoţia 1957 a Şcolii Superioare de Marină cu sprijinul 

total şi necondiţionat al reprezentantului acestei promoţii, 
contraamiralul de flotilă (rtr) Niculae Ştefan. La activitate 

au participat, pe lângă membrii acestei promoţii şi 
reprezentanţi ai Şcolii de Maiştri Militari de Marină , ai 

Muzeului Marinei Române, invitaţi şi apropiaţi ai autorului 
cărţii. Ca de fiecare dată reunirea acestor vaşnici marinari 

a fost una emoţionantă, iar acum cu atât mai intensă, 
motivată fiind de această activitate culturală. Vizibil 

emoţionat, comandorul (rtr) Gheorghe Chivu a ţinut un 
discurs în faţa audienţei, chiar dacă cu două zile în urmă, 

abia părăsea patul de spital. La final autorul a oferit cu 
generozitate volumul său însoţit de autograf şi cu dorinţa 

exprimată de ai fi citită cartea. (C.O.).

Lansare de carte la Muzeul Marinei Române

Miercuri, 17 decembrie, 
studenţii militari din 
Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” au susţinut 
în aula instituţiei, un 
spectacol de colinde. A 
doua zi, aceştia au colindat 
unităţile Forţelor Navale 
din garnizoana Constanţa, 
aducând mari narilor ceva 
din farmecul sărbătorilor 
de iarnă. Tradiţii, colinde 
şi chiar un pluguşor militar 
au fost ingredientele unui 
spectacol care ne-a adus 
mai aproape de magia 
Sărbătorilor de iarnă. (M.E.)

Colindăm, colindăm iarna…
F

ot
o:

 C
ris

tia
n 

V
lă

sc
ea

nu

F
ot

o:
 C

os
m

in
 O

ch
eş

el

F
ot

o:
 A

N
M

B

Sport

Sporturi şi sportivi – întreaga mass-
media abundă de informaţii, mai mult 
sau mai puţin „sportive” despre acest 
subiect. În prim-plan se situează 
fotbalul. În ceea ce priveşte sporturile 
„de contact“, boxul se detaşează cu 
uşurinţă de toate celelalte. Despre 
artele marţiale unii necunoscători 
afirmă că reprezintă doar un alt gen 
de sport. Artele marţiale reprezintă 
un concept ce înglobează o forţă 
psihică, o pregătire fizică de excepţie, 
o coordonare a mişcărilor şi, în funcţie 
de tipul lor, duritate sau chiar eleganţă.

Arta marţială cu cei mai mulţi 
practicanţi din lume este Taekwondo, 
iar creatorul ei este un militar, generalul 
corean Choi Hong Hi. Acesta a 
dezvoltat un nou stil de luptă rezultat 
din combinaţia între taekyon şi karate 
pentru a nu-şi pierde condiţia fizică în 
închisoarea din Phenian în care fusese 
trimis pentru trădare. După eliberare, 
în 1960, generalul a vizitat Statele 
Unite unde a introdus noul sport. Cu 
un părinte atât de celebru şi puternic, 
Taekwondo s-a extins foarte repede 
atât printre sud-coreeni, cât şi printre 
militarii americani.

ARTĂ , NU DOAR SPORTARTĂ , NU DOAR SPORT

Primul Campionat Naţional Militar 
de Taekwondo s-a desfăşurat în ţara 
noastră în anul 2004, iar cel mai recent, 
între 7 şi 10 noiembrie, în garnizoana 
Dej, cu sprijinul primăriei municipiului.  

Chiar dacă este un sport destul de 
dur, are şi o frumuseţe aparte, lucru 
care atrage din ce în ce mai multe 
reprezentante ale sexului feminin. Ca 
şi în box, primul adversar al sportivului 
este cântarul, menţinerea categoriei de 
luptă fiind dificilă; aceasta se realizează 
treptat, procesul de ajungere la 
greutatea respectivă începând cu cel 

puţin trei-patru săptămâni înaintea 
concursului. Că tot ne aflăm la capitolul 
„adversari”, ajungem şi la partea cea 
mai interesantă a Taekwondo-ului şi 
anume, lupta propriu-zisă. În ciuda 
faptului că toţi sportivii fac eforturi mari 
să câştige fiecare meci din competiţie, 
iar pe saltea atmosfera de luptă este 
foarte tensionată, spiritul de fair play 
domină toate întrecerile. Aspirantul 
Ciprian Harag, component al lotului de 
Taekwondo: „Atmosfera competiţională 
nu îmi este străină, deoarece de-a 
lungul anilor am participat la diverse 
competiţii sportive militare. Acesta este 
al doilea an în care fac parte din lotul 
Forţelor Navale la Campionatul Militar 
de Taekwondo, sport care a început să 
îmi placă din ce în ce mai mult”. 

Toţi membrii lotului Forţelor Navale 
sunt sportivi şi în timpul liber, nu doar la 
serviciu sau în orele special destinate 
antrenamentelor de Taekwondo. Peri-
oada de pregătire centralizată pentru 
acest concurs a fost de trei săptămâni. 
Antrenamentele s-au desfăşurat sub 
conducerea locotenentului Sorin 
Suliman, deţinător al centurii negre 
1 DAN, membru al lotului naţional 
militar şi al lotului marinei de peste 10 
ani. Programul de antrenament a fost 
conceput pentru a aduce sportivul, pas 
cu pas, într-o formă competiţională 

Student sergent Dora-Elena SIMION
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Pregătirea pentru meci.
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bună, drept dovadă rezultatele 
sportivilor noştri, clasaţi pe locul al 
treilea la general – fetele s-au clasat pe 
locul II, general, băieţii pe III, general.

La individual, sportivii marinari au 
obţinut următoarele rezultate: Mm IV 
Ghiţă Gabriel, UM 02159 Constanţa – 
locul III la categoria 63 kg; lt. Sorin 
Suliman, UM 02150 Bucureşti – locul I la 
categoria 68 kg; asp. Ioan Victor Cernat, 
UM 02078 Mangalia – locul III la 
categoria 74 kg; cap. Ciprian Encică, 
UM 02020 Constanţa – locul I la categoria 
80 kg; asp. Ilie Ciprian Harag, UM 02078 
Mangalia – locul III la categoria 87 kg; 
cap. Sorin Isac, UM 02016 Babadag –
locul III la categoria 87 kg plus; asp. 
Olimpia Mirea, UM 02159, Constanţa – 
locul II la categoria 53 kg; MmV. Diana 
Murariu, UM 02078, Mangalia - locul III 
la categoria 57 kg; MmV. Elena Rusu, 
UM 02040, Tuzla – locul I la categoria 
62 kg.

Se spune că în sporturile de contact 
70% din competiţie este câştigată dacă 
există un psihic tare. 

De ce Taekwondo pentru un militar? 
Aspirantul Victor Cernat: „Prima dată 
am aflat despre acest sport în anul I 
de facultate, când, în cadrul Academiei 
Navale «Mircea cel Bătrân» activa 
Clubul Sportiv Marina – Academia 
Navală. Antrenor şi totodată mentor era 
domnul profesor George Ungureanu, 
omul care a format, ani la rând, 
sportivi de performanţă în Judo, Jiu 
Jitsu, MMA, Kempo şi, nu în ultimul 
rând, Taekwondo. Eu, practicând arte 
marţiale încă din timpul liceului, am 
fost atras instantanteu de activitatea de 
pregătire ce se desfăşura în acest club. 
La început părea foarte uşor, asta până 
când am început pregătirea mai intensă 
ce constă în exerciţii complexe de 
mobilitate, viteză, anduranţă, explozie 
şi, foarte important, antrenamente de 

întărire a psihicului sportivului tipice 
domnului profesor Ungureanu, una 
dintre celebrele sale replici fiind «ţine 
luptătorul în priză pentru război». 
Am început să îndrăgesc acest sport 
care îţi pune foarte mult mintea la 
contribuţie, fiind o artă în adevăratul 
sens al cuvântului”. În acelaşi timp, 
la competiţiile sportive reprezintă un 
bun prilej de a cunoaşte şi alţi militari. 
Aspirantul Ciprian Harag: „Participarea 
la astfel de evenimente îmi oferă 
posibilitatea de a vedea locuri noi şi 
oportunitatea de a interacţiona cu 
diferite loturi sportive, având astfel 
ocazia de a lega noi prietenii”. 

În toţi aceşti ani, de când se 
desfăşoară Campionatul Militar Naţional 
de Taekwondo, s-au introdus veste 
elec tronice care avantajează foarte 
mult sportivii din punct de vedere al 
obiec tivităţii arbitrilor şi siguranţei luptă-
torului. Mai mult, de această dată au fost 
utilizate căşti de protecţie cu vizetă. 
Aspirantul Victor Cernat: „Acest lucru 
a îngreunat vizibilitatea sportivilor, dar, 
din punctul meu de vedere, a diminuat 
foarte mult riscul de accidentări”. 

Au fost mulţi sportivi la acest 
concurs, fiecare luptând pentru un 
binemeritat dar obositor loc I. Competiţia 
s-a desfăşurat normal şi, din fericire, nu 
au fost accidente. 

Cred că „Mens sana in corpore 
sano” ar trebui să devină aproape 
un stil de viaţă în zilele noastre când 
sedentarismul şi toate consecinţele 
acestuia, nu ne afectează doar fizicul, 
ci şi psihicul.  

Nevoia de frumos poate fi completată 
şi prin practicarea unei discipline din 
domeniul artelor marţiale care nu 
înseamnă doar sport, poate însemna 
imaginaţie, respect, anticipare, viteză 
de reacţie şi calm. 

Podiumul la proba de fete, categoria 53kg.

Loturile Forţelor Navale participante la competiţia de la Dej.
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In memoriam

Cu profund regret, vă informez că în 
ultimele două luni ne-au părăsit, plecând 
spre ceruri, comandorii Bobârnea Cezar, 
Birceanu Zenovie, Dobre Mihai, Lucaciu 
Mihai, Dumitrescu Marin şi Petrescu Petre.

Să le fie ţărâna uşoară!

Comandorul Mihai Lucaciu 
S-a născut la 18 decembrie 1931, 

la Cernăuţi. În anul 1940 s-a refugiat 
împreună cu familia la Iaşi şi Putna. 
În anul 1941, ca urmare a eliberării 
Bucovinei, familia sa a revenit la Cernăuţi. 
În anul 1944, ca urmare a evenimentelor 
celui de-al Doilea Război Mondial, au 
fost nevoiţi să se refugieze din nou, 
stabilindu-se în localitatea Comlosul 
Mare, jud. Timiş, apoi la Lovrin, Vesneva 
Nouă şi în final la Timişoara. Rămas 
definitiv în ţară, între anii 1944-1948 a 
urmat Liceul Teoretic „Victor Babeş“ din 
Timişoara şi apoi Şcoala Medie Tehnică 
de Statistică, devenind statistician.

De la 24 septembrie 1952 până 
la 16 noiembrie 1953 a îndeplinit 
funcţia de referent tehnic la Uzinele 
„30 Decembrie“ din Cugir. În luna 
noiembrie 1953 a fost însumat ca elev 
la Şcoala Militară Superioară de Marină, 
pe care a absolvit-o în octombrie 1957, 
cu gradul de locotenent. Pe toată durata 
cursurilor a fost apreciat ca fiind un elev 
muncitor, conştiincios şi perseverent 
în muncă, disciplinat, cu rezultate 
remarcabile la învăţătură. În anul 1956, 
pe timpul stagiului la distrugătoare, 
a participat la un marş de instrucţie 
pe itinerarul Varna, Burgas, Odessa, 
Sevastopol şi Constanţa.

De la absolvirea şcolii şi până în 
iunie 1961 a fost comandant Unitate de 
Luptă 4 pe distrugătorul 3 din Divizionul 
418 Distrugătoare al Bazei 214 Maritime 
şi ulterior pe dragoarele de radă 7 şi 27 
din Divizionul 1162 Dragoare de Radă al 
Bazei 258 Maritime, respectiv Divizionul 
19 Dragoare de Radă al Brigăzii 22 
Dragaj. A muncit cu simţ de răspundere 
pentru instruirea subordonaţilor şi în 
întreţinerea tehnicii de luptă, obţinând 
constant calificative superioare.

Din iunie 1961 a îndeplinit timp de două 
luni funcţia de specialist cu transmisiunile 
la Divizionul 19 Dragoare de Radă, de unde 
a fost selecţionat pentru a urma Cursul de 
tehnică specială la Baku şi Kaliningrad, 
în U.R.S.S. Până în septembrie 1964 
a îndeplinit funcţia de lector la Catedra 
Transmisiuni şi electrotehnică din Şcoala 
Militară Superioară de Marină, fiind 
un bun cadru didactic. Din septembrie 
1964 şi până în octombrie 1969 a fost 

Plecaţi la ceruri

specialist cu transmisiunile la Divizionul 
93 Vedete Torpiloare al Brigăzii 29 Vedete 
din Mangalia, iar în continuare, până în 
noiembrie 1970 a activat ca specialist 
transmisionist în Statul Major al Brigăzii 
29 Vedete. 

Din noiembrie 1970 şi până în 
septembrie 1971 a fost lector la Catedra 
Radiotehnică şi Transmisiuni din 
Şcoala Militară de Maiştri de Marină, 
iar în continuare, până în septembrie 
1973, lector la Catedra Radiotehnică şi 
Transmisiuni la Şcoala Militară de Ofiţeri 
Activi de Marină. În calitatea sa de dascăl 
a muncit intens pentru perfecţionarea 
pregătirii de specialitate, fiind apreciat ca 
un ofiţer temeinic pregătit profesional, cu 
o bogată experienţă în munca didactică, 
disciplinat, respectuos, cu o comportare 
ireproşabilă în familie şi societate.

Timp de 10 luni a fost lector la 
Catedra Electrotehnică şi Radiotehnică 
din Facultatea Electromecanică Navală 
şi ulterior, până în iulie 1975, lector la 
Catedra Tactică şi Arme de Marină din 
Facultatea Navigaţie a Institutului de 
Marină „Mircea cel Bătrân“. După ce din 
septembrie 1976 a activat cu succes şi 
prestanţă ca şi conferenţiar la Catedra 
Transmisiuni din Facultatea Navigaţie a 
Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân“.

De la 5 septembrie 1987 şi până la
1 ianuarie 1990, când a fost trecut direct 
în retragere, şi-a desfăşurat cu aceeaşi 
responsabilitate şi dragoste atribuţiile 
de conferenţiar la Catedra Transmisiuni 
şi Radioelectronică din Facultatea de 
Navigaţie a Institutului de Marină „Mircea 
cel Bătrân“, bucurându-se deopotrivă de 
aprecierile comandanţilor, camarazilor şi 
discipolilor săi.

A reprezentat cu onoare promoţia 1957 
a Şcolii Militare Superioare de Marină, în 
marşurile navei-şcoală „Mircea“ din anul 
1976 la concursul de nave veliere „Op 
Sal 76“ şi la marşul din 1979 Constanţa-
Lisabona şi retur. A parcurs întreaga 
ierarhie a gradelor militare, la trecerea 
în rezervă având gradul de comandor. A 

fost decorat cu trei ordine şi şase medalii 
specifice perioadei de activitate în cadrele 
active ale Marinei Militare.

S-a stins din viaţă pe 16 octombrie 
2014. A fost înhumat cu toate onorurile 
militare, fiindu-i alături familia şi colegii de 
promoţie din garnizoana Constanţa. 

Comandorul Marin Dumitrescu 
Fiul Nicoliţei şi al lui Ion Dumitrescu, 

comandorul Marin Dumitrescu s-a 
născut la 29 octombrie 1932 în comuna 
Podari, jud. Dolj. A absolvit şcoala 
primară în comuna natală (1944), Liceul 
Teoretic „Mihai Viteazul” din Craiova 
(1948), Şcoala Profesională Alimentară 
din Craiova (1950) şi Şcoala Militară 
Superioară de Marină din Constanţa, 
specialitatea Arme sub Apă (1957). Iniţial 
a activat ca muncitor la Fabrica de Biscuiţi 
„Spic de Grâu” din Craiova (1951) şi ca 
maistru la Fabrica de paste făinoase 
„9 Mai” din Sibiu (1951-1952). În perioada 
decembrie 1952-mai 1953 a îndeplinit 
serviciul militar la U.M. 03809 Giurgiu şi 
la U.M. 03080 Tulcea. După absolvirea 
Şcolii Militare Superioare de Marină a 
activat în funcţiile de comandant de pluton 
torpilori, chimişti, mineri la Şcoala de 
Specialităţi şi Cartnici (2 octombrie 1957-
7 iunie 1958), ambarcat la Brigada 230 
Nave Fluviale, comandant pluton mineri 
dragori şi torpilori la Corpul 253 Echipaje, 
comandant pluton la Corpul 335 Echipaje 
(1959-1960), ajutor al şefului de stat major 
pentru front şi ofiţer cu evidenţa cadrelor 
la Divizionul 93 Vedete Torpiloare (1960-
1961), comandantul vedetei dragoare 1 
din Divizionul 88 Vedete Dragoare 
(14 iunie 1961-9 februarie 1962).

Ulterior a activat ca ofiţer cu evidenţa 
personalului şi a militarilor în termen 
la Depozitul 303 Arme sub Apă, ofiţer 
cu evidenţa personalului şi a militarilor 
în termen la Divizionul 133 Vedete, 
ofiţer cu evidenţa cadrelor la Brigada 
29 Vedete Mangalia (25 ianuarie 1964-

Contraamiral de flotilă (rtr) 
Niculae ŞTEFAN
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12 septembrie 1966), şeful Secţiei pregătit 
torpile şi grenade antisubmarin la Atelierul 
Reparat Nave, materiale transmisiuni şi 
radiotehnice, auto şi pregătit torpile la 
Brigada 29 Vedete, şeful Secţiei reparat 
armament şi arme sub apă la Atelierul 
337 revizii, reparaţii nave şi tehnică de 
luptă din Brigada 29 Vedete (7 noiembrie 
1966-1 octombrie 1970) şi şeful Secţiei V 
Reparaţii Armament şi ASA la Atelierul 
337 Revizii, reparaţii nave şi tehnică 
de luptă din cadrul Brigăzii 29 Vedete 
(1 octombrie 1970-27 septembrie 1973).

În toamna anului 1973 a fost transferat 
la Comandamentul Trupelor de Grăniceri, 
unde a activat ca ofiţer 3, ofiţer 2 (1 august 
1974-1 iulie 1982) şi ofiţer 1 la şeful 
Navelor Grănicereşti, respectiv ofiţer 1 cu 
organizarea, mobilizarea şi planificarea 
înzestrării (1 februarie 1987-30 iulie 1990) 
şi şef al Secţiei organizare-mobilizare şi 
planificarea înzestrării la şeful Navelor 
Grănicereşti. La 5 mai 1992 a fost trecut în 
rezervă. A fost distins cu Medalia „Meritul 
Militar” clasele a II-a (1958) şi I (1967), 
Ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a 
(1972), a II-a (1977) şi I (1983) şi Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de cavaler.

S-a stins din viaţă pe 4 noiembrie 
2014, fiind înhumat cu onoruri militare din 
partea Regimentului de Gardă în Cimitirul 
Străuleşti 2 din Bucureşti.

Comandorul Petre M. Petrescu 
Fiul Ioanei şi al lui Marin Petrescu, 

comandorul Petre Petrescu s-a născut la 
13 aprilie 1936 în municipiul Bucureşti. 
După absolvirea şcolii generale în anul 
1951, a urmat cursurile Liceului „Gheorghe 
Şincai” din municipiul Bucureşti până 
în anul 1953, când a fost admis elev la 
Şcoala Militară Superioară de Marină. A 
absolvit-o în octombrie 1957 cu calificativul 
bine, acordându-i-se gradul de locotenent. 

După absolvirea Şcolii Militare a fost 
numit la Brigada 258 Maritimă, unde a 
îndeplinit succesiv funcţiile de comandant 
Unitate de luptă artilerie şi arme sub apă 
la vânătorul de submarine 63 şi şef al 
înzestrării cu materiale specifice la Baza 

Plutitoare a Detaşamentului 1020 Nave 
Auxiliare. A fost apreciat ca un ofiţer în 
formare, disciplinat, conştiincios, exigent 
şi principial în munca de instruire şi 
educare a subordonaţilor.

Din aprilie 1960 a îndeplinit succesiv 
funcţiile de ofiţer cu probleme de 
materiale de construcţii, porturi, instalaţii 
încălzire şi electrice, ofiţer III cu evidenţa 
ofiţeri rezervă în secţia cadre din 
Comandamentul Marinei Militare şi ofiţer 
cu evidenţa personal şi militari în termen 
la Detaşamentul 147 Salvare-Avarii. 
A manifestat pasiune pentru instruirea 
şi educarea subordonaţilor, întărirea 
ordinii şi disciplinei militare. În perioada 
decembrie 1961-septembrie 1967 a 
îndeplinit succesiv funcţiile de comandant 
grup echipaje, lector pentru torpile şi 
comandant grup tunari la Şcoala de 
Echipaje a Marinei Militare. A fost apreciat 
ca un ofiţer bine pregătit profesional 
care a întocmit şi expus cursuri bine 
documentate şi de calitate, aducându-şi 
o contribuţie deosebită la instruirea şi 
perfecţionarea cunoştinţelor ofiţerilor, 
maiştrilor militari şi militarilor în termen.

Apoi a fost numit la Baza 342 Tehnică 
unde a îndeplinit funcţiile de comandant 
companie pază, transport şi gospodărie şi 
şeful Laboratorului nr. 5. A obţinut rezultate 
bune şi foarte bune în îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au revenit, dovedind bune 

calităţi de instructor şi educator, iniţiativă 
şi perseverenţă în muncă. În această 
perioadă a absolvit cu rezultate bune şi 
foarte bune cursul de specializare ofiţer 
de marină cu durata de 8 luni.

În septembrie 1971 a fost numit la 
Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” 
unde a îndeplinit succesiv funcţiile de 
comandant companie elevi, asistent 
la Catedra de Ştiinţe sociale, lector la 
Catedra de Filozofie, socialism ştiinţific şi 
economie politică, iar din decembrie 1984 
a îndeplinit funcţia de şef al Catedrei de 
filozofie, socialism ştiinţific şi economie 
politică din Institutul de Marină „Mircea 
cel Bătrân”, respectiv şef al Catedrei de 
Ştiinţe Socio-Umane din Facultatea de 
Comandă, Stat Major şi Tehnică Militară 
din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
de la 15 septembrie 1990.

La 30 iulie 1993 a fost trecut în rezervă. 
Cu o foarte bună pregătire militară, 
politico-ideologică şi de specialitate, şi-a 
îndeplinit cu simţ de răspundere atribuţiile 
funcţionale, obţinând rezultate bune şi 
foarte bune. Preocupat de organizarea 
activităţii cadrelor didactice, de controlul şi 
îndrumarea acestora, a elaborat şi predat 
lecţii de un ridicat nivel ştiinţific, având o 
capacitate de organizare şi conducere, de 
analiză şi sinteză remarcabile, dovedite 
atât în activităţile didactice, cât şi în 
funcţia de şef de catedră.

A manifestat o preocupare deosebită 
pentru perfecţionarea tehnologiei didac-
tice în scopul creşterii caracterului 
formativ şi educativ al cursului de filozofie, 
fiind apreciat constant cu calificativul 
foarte bine. Pentru rezultate bune şi foarte 
bune obţinute în muncă a fost distins cu 
Medaliile „Meritul Militar” clasele a II-a 
(1962) şi I (1967) şi Ordinele „Meritul 
Militar” clasele a III-a (1972), a II-a 
(1978) şi I (1983). În colectivul de muncă, 
familie şi societate a avut o comportare 
demnă. A urmat Facultatea de Filozofie 
la Universitatea din Bucureşti, curs fără 
frecvenţă, pe care a absolvit-o în anul 
1975. S-a stins din viaţă pe 6 noiembrie 
2014 şi a fost înhumat în Cimitirul din 
comuna Cumpăna, cu onoruri militare.

Sâmbătă, 20 septembrie, a avut loc inaugurarea Monumentului 
Eroilor din localitatea Corbu, judeţul Constanţa, în cinstea pilotului 
comandant Constantin Ştefănescu, de numele căruia se leagă prima 
operaţiune de salvare aeriană din Marea Neagră şi a sublocotenentului 
post-mortem Adrian Postelnicu, decedat în urmă cu un an în 
Afganistan. Au fost prezenţi colegi de serviciu, oficialităţi locale, ofiţeri 
din cadrul Forţelor Aeriene, fostul şef al Instrucţiei şi Doctrinei din 
Statul Major al Forţelor Navale, contraamiralul (r) Corneliu Bocai şi 
directorul Regional Air Service Tuzla. Două avioane uşoare au survolat 
zona. Adrian Postelnicu, alături de Vasile Claudiu Popa, militari ai 
Grupului Naval de Forţe pentru Operaţii Speciale au căzut la datorie 
în ziua de 22 septembrie 2013, în valea Tagab din Afganistan pe 
timpul desfăşurării unei misiuni specifice forţelor speciale, executată 
împreună cu efectivele întrunite ale partenerului american şi afgan, în 
urma unui atac al forţelor insurgente. (C.K.)

Cinste si onoare memoriei lor!
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Orizontal: 1) Grupuri de unităţi reunite sub o comandă unică, 
pentru a îndeplini un ordin. 2) Părere la ... roşiori! - ... blindat, sau 
tanc - Arată timpul de instrucţie. 3) Rege al Ţării Galilor (Wales) - 
Înfruntare, bătălie. 4) Munte la Neamţ! - ... - Grup dialectical francez. 
5) Împărat legendar al Chinei - Trecerea prin apă. 6) ... - Secundă! 
7) Uneori - Probă, experiment. 8) În valuri, la şalupă! - ... . 9) Fata 
cu padela! - Abis! - Lac în Finlanda (prov. Turun-Porin). 10) Şi-au dat 
viaţa pentru concepţii susţinute - Uite! (Mold.). 11) MARINA!!! - Aflat 
la pompe funebre.

Vertical: 1) Cale (dar nu fără pulbere) - Festiv, în chip de paradă. 
2). Atacă de sus, în picaj - Câine mare. 3) Ofiţerul din ... dragă! – Şold 
la ... cazarmă! 4) Prinde la plachetă! - Merge învârtindu-se - Ţinute 
pe margini! 5) Lutier italian (1540-1609) - A cânta monoton. 6) În larg, 
la catamaran! - Port pescăresc în sultanatul Oman - Poet naţional. 
7) Instrument optic din mai multe lentile - Ieşire din pirogă! 8) Înlocuit 
de euro - Cinstit. 9) Dragul bunicului - Om ... neclintit. 10) Autori de 
copii - Pasăre ... de noapte. 11) Element component al unui dispozitiv 
de unităţi militare - Era prezent pe culoare (înv.).

Dicţionar: UEL, OIL, IAO, TOIS, SALO.                                                                   
Ion BRINDEA

Rezolvarea careului din numărul trecut, MARITIMĂ:
Orizontal: 1) MATELOT - POD. 2) IAC - ARBORA. 3) MANCARI - PT. 4) A - GEU - AERAT. 5) UPA - RITMICE. 6) RAJA - A - IT - 

M. 7) IR - ZS - LS - CA. 8) AR - MARINAT. 9) EGALI - BIETI. 10) MACADAM - ORC. 11) STIMAT - ANEE.
Vertical: 1) M - MAURI - EMS. 2) AIA - PARAGAT. 3) TANGAJ - RACI. 4) ECCE - AZ - LAM. 5) L - AUR - SMIDA. 6) OAR - IA - 

A - AT. 7) TRIAT - LRBM. 8) B - EMISII - A. 9) POPRIT - NEON. 10) ORTAC - CATRE. 11) DA - TEMATICE.

TRICOLORUL NOSTRUTRICOLORUL NOSTRU

Fiul Anei şi al lui Constantin Ştefan, viitorul amiral Ştefan Ilie s-a 
născut pe 1 septembrie 1928, în comuna Turburea, judeţul Gorj. După 
ce a absolvit Şcoala primară nr. 10 Constanţa în anul 1939, a fost 
admis ca elev la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Timişoara, pe care 
l-a absolvit în anul 1947. A optat pentru cariera de ofiţer de marină, 
absolvind cu succes Şcoala Navală din Constanţa în anul 1949. În 
acelaşi an a urmat Cursul de calificare pe nava-şcoală Mircea şi 
ulterior Cursul de comandanţi de nave pe nava-şcoală Libertatea, 
în 1951, şi respectiv Cursul academic superior din cadrul Academiei 
Militare din Bucureşti, în 1956.

În anul 1966 a dat examenele de diferenţă la Şcoala Militară 
Superioară de Marină, iar în anul 1969 a absolvit Facultatea de 
Energetică din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” 
din Bucureşti, curs seral.

Sobrietatea, eleganţa vestimentară şi în conduită, atitudinea 
conciliantă şi deciziile ferme dar echilibrate i-au facilitat ascensiunea 
constantă în carieră, fiind înaintat de la gradul de sublocotenent, 
acordat la 6 mai 1949, la cel de amiral, la 22 mai 2014.

De-a lungul celor aproape patru decenii de activitate a îndeplinit 
cu succes funcţii de mare responsabilitate, începând cu cea de ofiţer 
cu Navigaţia pe escortorul Zmeul (1 septembrie 1949–1 decembrie 
1950), ofiţer secund pe dragorul de bază 11 din cadrul Apărării 
Raionului Maritim până la cea de comandant al submarinului Delfinul 
din Divizionul 594 Submarine (31 decembrie 1952–13 ianuarie 1955). 
Ulterior a fost ofiţer cu Pregătirea de luptă în Secţia Organizare Front 
din cadrul Şcolii de Specialităţi şi Cartnici, comandantul Divizionului 
319 Vedete Torpiloare din cadrul Bazei 258 Maritime, comandantul 
Divizionului 319 Vedete Torpiloare şi Submarine şi comandant al 
Brigăzii 33 Dragaj (1960–1961).

Datorită calităţilor sale organizatorice şi de comandă deosebite a 
fost numit comandant al Şcolii Militare Superioare de Marină, instituţie 
transformată, în ianuarie 1981, în Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrân”. La comanda acestuia s-a aflat în perioada 26 mai 1961–
17 decembrie 1980, zeci de promoţii de ofiţeri de marină militari şi 
comerciali purtându-i o plăcută şi binemeritată amintire. În perioada 
17 decembrie 1980–30 decembrie 1989 a fost comandantul Centrului 
de Scafandri din Constanţa, după Revoluţia din Decembrie 1989 fiind 

numit locţiitor al comandantului 
Marinei Militare. La 7 mai 1990 
şi-a încheiat cariera militară, fiind 
trecut direct în retragere.

A desfăşurat o remarcabilă 
activitate de cercetare ştiinţifică în 
unităţile Marinei Militare, obţinând 
mai multe certificate de inovator 
şi două brevete de invenţii. A fost 
profesor de Navigaţie în cadrul 
Institutului de Marină „Mircea 
cel Bătrân” şi a publicat articole 
de specialitate şi de cultură 
marinărească în publicaţiile 
militare şi civile.

A fost un ofiţer activ şi dinamic, 
practicând volei, atletism, precum 
şi yachting de croazieră şi de 

performanţă, fiind desemnat vicepreşedinte şi preşedinte al Federaţiei 
Române de Yachting. A fost membru fondator al Uniunii Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere şi al Ligii Navale Române, în perioada 
martie 1990–martie 2005 activând cu succes ca preşedinte al filialei 
Constanţa a L.N.R. De asemenea, a fost un susţinător activ al apariţiei 
revistei „Marea Noastră”, organul de presă al Ligii Navale Române, 
precum şi al campaniei de susţinere a reparaţiei şi modernizării navei-
şcoală Mircea. A fost membru fondator, preşedintele comitetului 
director (2007-2008) şi respectiv preşedinte de onoare al Asociaţiei 
Absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” - ALUMNI.

Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu Medalia jubiliară 
„10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale armatei R.S.R.”, Ordinul 
„Steaua R.S.R.” clasa a V-a, Medalia „Meritul Militar” clasele a II-a şi I, 
Medalia „A 20-a aniversare a Forţelor Armate”, Ordinul „Meritul Militar” 
clasele a III-a, a II-a şi I, Medalia „A 25-a aniversare a eliberării Patriei”, 
Medalia „A 50-a aniversare a P.C.R.”, Medalia „A 25-a aniversare de la 
proclamarea Republicii”, Medalia „30 de ani de la eliberarea României 
de sub jugul fascist”, Medalia „A 30-a aniversare a Zilei Armatei 
R.S.R.”, Medalia comemorativă „A 40-a aniversare a R.S.R.”, Ordinul 
„Virtutea Maritimă" în grad de cavaler, cu însemne pentru militari, 
Emblema de Onoare a Statului Major General şi Emblema de Onoare 
a Statului Major al Forţelor Navale.

S-a stins din viaţă pe 22 decembrie 2014, fiind înmormântat cu 
onoruri militare în Cimitirul Central din Constanţa.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

Amiralul ing. Ştefan Ilie
Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei
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 14 octombrie 2014, 
Acvatoriul Portului 
Constanţa.
Moment de linişte 
la exerciţiile 
desfăşurate 
de scafandrii 
de luptă cu elicopterul 
Puma Naval.
Foto: 
Cristian VLĂSCEANU

 19 decembrie 2014, Portul Militar Constanţa.
Moş Crăciun scafandru, în drum spre copiii personalului 
de la Divizionul Nave Scafandri din Portul Militar Constanţa.

Foto: Bogdan DINU

Ochiul Flotei
 9 decembrie 2014, 

Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa.
Studenţi militari din anul IV al Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân“ şi Academiei Navale 
„Nikola Vaptsarov“ din Varna, Bulgaria, în timpul unui 
antrenament tactic de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân“.

Foto: ANMB

 23 octombrie 2014, Marea Neagră.
Fregata Regele Ferdinand, în plan apropiat şi nava 
de comandament a Flotei a VI-a a Statelor Unite, 
USS Mount Whitney, în timpul antrenamentelor comune 
româno-americane denumite Black Sea Resolve.

Foto: Mihai EGOROV

 19 decembrie 2014, Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Constantin Bălescu“, Mangalia.

Exerciţiu specific la bazinul de înot, desfăşurat de 
soldaţi profesionişti din Forţele Navale la finalul 
ceremoniei de depunere a jurământului militar.

Foto: Daniel  OAIE
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