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Editorial

Contraamiral de flotilă 
dr. Gigi-Cristinel UCE
Şeful Instrucţiei şi Doctrinei  
din Statul Major al Forţelor Navale
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Retrospectivă
În acest an Forţele Navale 

împlinesc 155 de ani de existenţă, 
fapt ce mă face să reflectez la evoluţia 
şi revoluţia din aceşti ani, a acestei 
categorii de forţe.

Cred că suntem de acord că în 
toată această perioadă, evoluţia 
şi transformările au avut la bază 
capabilităţile şi tehnica de luptă nou 
apărută, dar şi concepţiile/viziunile 
pe care echipele de conducere le-au 
avut în vedere pentru transformarea şi 
evoluţia structurilor de comandă, luptă 
şi asigurare.

Cu alte cuvinte, fără o viziune şi o 
concepţie flexibilă bazată pe expertiză, 
schimbările cantitative şi calitative nu 
pot fi eficiente.

Oare Înaltul Ordin de Zi, nr. 173 
din 22 Octombrie 1860, nu este 
începutul organizării şi dezvoltării 
Forţelor Navale pe baze moderne? 
Dacă admitem acest fapt înseamnă că 
avem o istorie de 155 de ani, iar cei  
care-şi cunosc istoria nu trebuie să 
repete greşelile trecutului.

Odată cu revenirea Dobrogei în 
cadrul statal românesc, pe lângă 
măsurile pentru întărirea capacităţii de 
apărare a pământului dintre Dunăre şi 
Marea Neagră, din punct de vedere 
terestru s-a luat în calcul ideea 
alcătuirii unor unităţi specializate în 
scopul apărării frontierei maritime şi a 
porturilor fluviale.

Această concepţie s-a materializat 
în septembrie 1896 când navele 
Diviziei de Mare au desfăşurat manevre 
cu navele Diviziei de Dunăre. Marina 
începea să acţioneze într-un tot unitar, 
aducându-şi contribuţia semnificativă 
şi încercând să îndeplinească obiec-
tivele pe care le avea în faţă, cu toate 
că încă resursele şi capabilităţile nu 
satisfăceau nevoile.

Telegrama primului ministru de 
la acea vreme, Dimitrie Sturza, arăta 
că în anii trecuţi din 1860, instrucţia 
echipajelor, a structurilor de comandă-
control a fost intensă, direcţionată şi 
asigurată logistic. „Manevrele exe
cutate cu această mică flotă – a 
spus primul ministru la dineul oferit 
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ofiţerilor de marină la Hotelul Carol – 
mau încredinţat că ofiţerii noştri sunt 
instruiţi, iar prin tragerea ce sa făcut la 
bordul crucişătorului «Elisabeta», am 
constatat că soldaţii au câştigat ceea 
ce trebuia”1.

Este momentul să tragem o primă 
concluzie. Chiar dacă naţiunea română 
odată cu Unirea celor Două Principate, 
nu a dobândit spiritul de naţiune 
maritimă (nici nu avea cum), interesele 
maritime, implicit navale existau şi se 
conturau măsuri privind promovarea 
lor în această parte a Europei.

Perioada interbelică găseşte 
Marina Militară Română în plin 
proces de modernizare, atât din punct 
de vedere al structurilor, cât şi al 
capabilităţilor şi instruirii. Necontând 
denumirea: Comandamentul Marinei, 
Marina de Război, Marina Regală 
sau Comandamentul Marinei Regale, 
structural prin Divizia de Mare, Divizia 
de Dunăre şi trupele subordonate 
acestor comandamente, interesele 
maritime şi fluviale sunt promovate pe 
mai departe. În această perioadă se 
dezvoltă noi capabilităţi şi genuri de 
forţe ca: distrugătoarele, submarinele 
şi hidroavioanele.

Nu cumva este vorba acum de 
„priviri dincolo de orizont” şi încercarea 
de a deveni un actor credibil în zonă? 
Din punctul meu de vedere este 
perioada care a fost cea mai bogată în 
evenimente fericite. Ce nu umple mai 
mult piepturile marinarilor militari decât 
momentele în care o nouă platformă 
de luptă intră în serviciu şi începe 
procesul de operaţionalizare!?

Anii premergători celei de-a doua 
Conflagraţii Mondiale au găsit Marina 
Militară în plin proces de instrucţie 
pentru îndeplinirea misiunilor de 
apărare a litoralului maritim şi a graniţei 
fluviale. Pot afirma că anul 1941 este 
unul de referinţă din punct de vedere 
al dezvoltării Forţelor Navale Române, 
concluzie care-şi va arăta mai târziu 
viabilitatea şi care va face din aceasta 
o prioritate pentru comandantul 
Flotei Sovietice din Marea Neagră la 
trimiterea ultimatului.
1 Locotenent comandor C. Ciuchi – Istoria Marinei 
Române în curs de 18 secole. pp. 296-297

Nu putem să nu subliniem în acest 
moment una din misiunile îndeplinite 
cu succes, coordonată de Statul Major 
al Marinei – Operaţia 60.000 – misiune 
pe care contraamiralul Horia Macellariu 
o categorisea ca cea mai importantă şi 
reuşită operaţie a Marinei Militare din 
al Doilea Război Mondial.

Apreciez acum că se ajunsese la un 
balans corespunzător între capabilităţi-
instruire-resurse şi susţinerea intere-
selor navale în Marea Neagră.

Ce a urmat după septembrie 1944 
noi, marinarii militari, cunoaştem foarte 
bine şi consecinţele s-au resimţit ulterior.

Perioada 1947-1962, o putem 
caracteriza ca fiind una de profunde 
transformări/redimensionări la nivelul 
structurilor, la fel ca una de reaşezare 
direcţionată la nivelul personalului şi 
expertizei în domeniul naval.

După anul 1962 începe, pot spune, 
o nouă etapă planificată pe termen 
mediu şi lung, care se concentrează în 
următoarele direcţii: operaţionalizarea 
unor noi structuri de comandă-control; 
asimilarea unor capabilităţi specifice 
pentru forţele navale, odată cu 
introducerea tehnicii noi achiziţionate 
din Est; specializarea forţelor şi 
mijloacelor pe misiuni; desfăşurarea 
instrucţiei pe baza unui program anual 
de înlocuire şi practicare bine stabilit.

Anul 1989, a găsit Forţele Navale ca 
o structură capabilă, potrivit doctrinei 
de apărare, să promoveze interesele 
maritime, implicit cele navale, la Marea 
Neagră, având la momentul respectiv 
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un program de dezvoltare realist şi 
cu o capacitate de reacţie destul de 
ridicată.

Comandamentul Marinei Militare 
avea în subordine 5 mari unităţi, 
fiecare dintre ele cu unităţi şi for-
maţiuni de asigurare materială şi 
logistică, distincţia dintre cele două 
domenii, administrativ şi operaţional,  
făcându-se totuşi cu greutate.

Perioada până la aderarea 
României la NATO, la 29 martie 2004 a 
fost caracterizată de eforturi susţinute 
pentru restructurarea, reducerea efec-
tivelor, operaţionalizarea noilor structuri 
şi capabilităţi şi participarea acestora 
la misiunile NATO sau ONU, exerciţiile 
multinaţionale şi de parteneriat, spo-
rind gradul de interoperabilitate şi rolul 
Forţelor Navale în ecuaţia pe care 
România o avea de rezolvat pentru a 
deveni un pilon de stabilitate şi furnizor 
de securitate regională în Marea 
Neagră şi zona extinsă a Mării Negre.

De la limitări la credibilitate
Apartenenţa României la NATO 

şi UE, afirmă necesitatea deţinerii şi 
instruirii unui pachet de forţe, care să 
permită răspunsul imediat şi adecvat 
unei agresiuni armate asupra teritoriului 
naţional, până la sosirea forţelor 
NATO, având în vedere limitările legale 
specifice acestei regiuni.

Pentru contracararea acestor riscuri 
şi ameninţări, obiectivul fundamental 
privind securitatea maritimă este, 
ca Forţele Navale să fie în măsură 
să apere cu forţe proprii interesele 
maritime în Marea Neagră, până la 
sosirea aliaţilor, iar împreună cu aliaţii 
să contribuie la securitatea maritimă, 
în afara Mării Negre, prin participarea 
în structura permanentă a forţelor 

navale aliate sau în cadrul unor misiuni 
NATO/UE. 

Pentru a răspunde cerinţelor sta-
bilite prin obiectivul fundamental, 
Forţele Navale trebuie să continue să  
acţioneze pentru dezvoltarea şi men-
ţinerea capabilităţilor de luptă şi sprijin 
necesare în zona de respon sabilitate.

Structura actuală de forţe cores-
punde concepţiei de operare privind 
îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor ce 
derivă din apărarea intereselor maritime 
ale României, dar nivelul capabilităţilor 
existente, care se încadrează în setul 
minim de capabilităţi necesare, permite 
desfăşurarea misiunilor cu limitări.

Actualul context regional necesită 
realizarea unei structuri de forţe 
capabilă să răspundă riscurilor şi 
ameninţărilor caracteristice mediului 
de securitate din regiunea Mării Negre, 
care în acelaşi timp să fie interoperabilă 
cu structurile militare maritime ale 
Alianţei Nord-Atlantice şi a UE.

Forţele Navale trebuie să menţină 
un minim de forţe cu capacitate de 
reacţie ridicată, în măsură să răspundă 
provocărilor de securitate asimetrice  
şi specifice războiului hibrid, să apere 
interesele maritime şi integritatea 
teritorială a României, acţionând 
pentru: supravegherea şi protejarea 
intereselor maritime ale României 
în apele interioare, apele maritime 
teritoriale şi zonele contiguă şi 
economică exclusivă; supravegherea 
în spaţiul electromagnetic pentru 
consolidarea imaginilor recunoscute, 
terestre, aeriene şi maritime, în scopul 
reducerii dominaţiei informaţionale 
a altor actori; participarea cu forţe 
la grupările navale permanente ale 
NATO, (SNMG 2, SNMCMG 2); inter-

venţia în aria de responsabilitate 
a României, în cadrul operaţiei de 
securitate maritimă şi pentru apărarea 
integrităţii teritoriale a României, 
precum şi pentru realizarea cooperării 
în cadrul operaţiei BLACK SEA 
HARMONY.

Noul sistem de instrucţie, imple-
mentat în Forţele Navale începând cu 
anul 2006, bazat pe ciclul de generare-
regenerare, a asigurat şi asigură 
utilizarea eficientă a resurselor avute 
la dispoziţie pentru a fi în măsură să 
răspundă riscurilor şi ameninţărilor, 
direcţionate şi prioritizate spre: struc-
turi pentru reacţie imediată, pentru 
descurajare şi reacţie, cu capacitate 
operaţională ridicată şi scăzută; 
restabilirea capacităţii de luptă a 
forţelor, prin refacerea structurilor 
afectate de reducerile de posturi din 
anul 2010, precum şi suplimentarea/
completarea cu efective a structurilor 
destinate angajamentelor naţionale 
faţă de NATO şi UE; realizarea 
unei capabilităţi integrate pentru 
operaţii amfibii de nivel tactic, cu o 
componentă expediţionară; men-
ţinerea capabilităţilor existente la 
nivelul de dotare şi pregătire atins, prin 
inspectarea şi repararea platformelor 
din înzestrare în vederea prelungirii 
duratei de viaţă; refacerea operativităţii 
navelor prin executarea activităţilor de 
mentenanţă şi modernizare esenţiale, 
pentru a asigura îndeplinirea termenului 
în serviciu maxim pentru fiecare 
structură; creşterea capacităţii de 
folosire în acţiunile viitoare a mediului 
informaţional prin îmbunătăţirea 
cooperării între structurile de informaţii 
şi cele de comunicaţii şi informatică; 
asigurarea materialelor necesare 
mobilizării, eşalonat, pentru toate 

Aspect din comanda fregatei Regina Maria pe timpul unui exerciţiu de antrenament pe mare.
Dragoarele maritime Skval (62) din Bulgaria şi Slt. Alexandru 

Axente (30) la exerciţiul TRIDENT POSEIDON 2015.

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

lă
sc

ea
nu

www.navy.ro

structurile (după finalizarea la o unitate 
se începe la alta).

Instrucţia naţională a fost reorien-
tată, în contextul actualei crize 
regi onale, ca şi în anul 2014, pe 
desfăşurarea exerciţiilor în mediu 
întrunit şi multinaţional, continuarea 
prezenţei pe mare şi fluviu, precum şi 
pe pregătirea forţelor şi mijloacelor de 
răspuns la criză.

Prezenţa în Marea Neagră 
a navelor NATO şi în special a 
partenerului strategic SUA, a fost şi 
este substanţială, iar în acest context 
Forţele Navale participă la aceste 
activităţi în zona de responsabilitate 
în compunerea Grupărilor permanente 
NATO, la exerciţiile comune cu 
nave NATO (SUA, Turcia, Bulgaria, 
Canada, Italia, Franţa, Spania) şi 
partenere (Ucraina şi Georgia), 
precum şi la supravegherea zonei 
de responsabilitate, în cooperare 
cu celelalte structuri ale Sistemului 
Naţional de Apărare.

În anul de instrucţie 2015, Statul 
Major al Forţelor Navale va organiza 
trei exerciţii majore în Marea Neagră, 
TRIDENT POSEIDON, SEA SHIELD şi 
FALL STORM.

TRIDENT POSEIDON, parte a 
exerciţiului naţional de evaluare a 
forţelor puse la dispoziţia NATO – 
NRF 16, ROMANIAN TRIDENT, a fost 
organizat în luna mai, cu participarea 
Bulgariei şi a SUA. Exerciţiul a avut ca 
obiectiv principal pregătirea forţelor de 
minare şi acţiune antimină.

Exerciţiul SEA SHIELD se va 
desfăşura în luna iulie, cu participarea 
aliaţilor (Bulgaria, Grecia, USA şi 
Turcia), a Ucrainei, precum şi a  
3-4 nave ale grupării navale SNMG1. 
Exerciţiul are ca obiectiv principal 
pregătirea forţelor destinate luptei 
antisubmarin.

FALL STORM este parte a 
exerciţiului naţional HISTRIA 15, 
unde Forţele Navale vor desfăşura o 
operaţie amfibie, cu participarea SUA.

De asemenea, Forţele Navale 
Române vor continua să contribuie 
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.

Parteneriatul strategic cu SUA va 
fi concretizat şi în acest an în exerciţii 
navale din cadrul Operaţiei Atlantic 
Resolve/Black Sea Resolve care vor 
ridica nivelul de interoperabilitate a 
navelor şi echipajelor acestora, dar 
şi pentru pregătirea în comun, prin 
desfăşurarea unor exerciţii specifice ca: 
EP Dive 15, BSRF 15, ROUSOFEX 15 
sau JCET 15 care vor aduce un plus 
pentru instrucţia scafandrilor de luptă, 
infanteriştilor marini şi structurilor de 
asigurare logistică.

Participarea forţelor şi mijloacelor 
din Forţele Navale la instrucţia 
multinaţională rămâne şi în acest 
an una din priorităţile noastre, astfel 
în perioadele exerciţiilor comune 
cu grupările permanente NATO în 
Marea Neagră vom fi implicaţi activ  
şi la exerciţiile internaţionale ca: 
Breeze 2015 – Varna/Bulgaria, Sea 
Breeze 2015 – Odessa/Ucraina, 
Nurset 2015 – Golcük/Turcia şi 
Marsec 2015 – Aksaz/Turcia.

Mediul actual de securitate ne 
determină să acţionăm cu eficienţă 
maximă în condiţiile în care resursa 
avută la dispoziţie este încă limitată, 
de asemenea ne face să promovăm 
iniţiativa şi desfăşurarea de acţiuni 
îndrăzneţe, conştienţi fiind de acţiunile 
inamicului pentru slăbirea/separarea 
unităţii de acţiune şi aducerea de 
ingerinţe în procesele de decizie şi 
comandă-control.

Noua echipă de la conducerea 
Forţelor Navale trebuie să ia decizii 
importante care să permită asigurarea 
în cel mai scurt timp a unor forţe cu 
capacitate de reacţie corespunzătoare 
şi construirea unor forţe care să 
răspundă provocărilor viitoare. 
România trebuie să îşi promoveze 
interesele maritime în mod insistent, 
corect şi puternic. 

Aceste orientări trebuie să 
ghideze efortul nostru de astăzi 
pentru a constitui o structură de forţe 
capabilă să răspundă riscurilor şi 
ameninţărilor caracteristice noului 
mediu de securitate din regiunea 
Mării Negre, care în acelaşi timp să 
fie interoperabilă cu structurile militare 
maritime ale Alianţei Nord-Atlantice 
şi a UE, de a asigura o reprezentare 
la nivel regional corespunzătoare în 
viitor şi de a promova permanent la 
cel mai înalt nivel interesele maritime 
ale României.

Forţele Navale ale României prin 
structură, acţiune şi evoluţie trebuie, 
fără echivoc, să fie credibile, iar 
acest statut nu poate fi câştigat 
decât având indicatorii de reacţie 
şi operativitate menţinuţi la un nivel 
ridicat, contribuind permanent la 
aplicarea politicii naţionale, Aliate 
şi regionale din domeniul securităţii 
maritime atât în Marea Neagră, cât şi 
în zona extinsă a acesteia.

Tuturor militarilor şi personalului 
civil din structura Forţelor Navale, le 
doresc un an eficient în îndeplinirea 
sarcinilor şi obiectivelor, sănătate, 
realizări depline profesionale şi 
personale, credinţă şi încredere 
în sine, şi îi asigur că echipa de 
conducere are în vedere rezolvarea 
tuturor problemelor cu care se 
confruntă.

Vedete blindate în timpul unui antrenament pe Dunăre.
Antrenament în comun al infanteriştilor marini  

cu Grupul de Elicoptere.
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din Flotă
Ştiri

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, a participat vineri, 8 mai, la Reuniunea Anuală a Comandanţilor 
Marinelor din Europa – CHENS - forum informal de analiză şi consultări 
privind evoluţia din domeniul maritim european. Reuniunea a avut loc 
la Napoli, Italia, sub preşedinţia comandantului Marinei Militare Italiene, 
amiralul Giuseppe De Giorgi. La reuniune au participat comandanţi/ 
reprezentanţi ai marinelor din 26 de ţări europene. Cu statut de 
observatori au participat delegaţi ai NATO International Military Staff, 
EU Military Staff, USNAVEUR şi BLACKSEAFOR. Reuniunea de anul 
acesta a fost consacrată analizării situaţiei de securitate maritimă 
din Marea Baltică şi Marea Neagră, urmare a comportamentului 
imprevizibil al Federaţiei Ruse, dar şi combaterii activităţilor ilegale şi 
valului de imigranţi cu care se confruntă statele europene riverane Mării 
Mediterane. Reuniunea s-a încheiat cu predarea preşedinţiei CHENS 
de către comandantul Marinei Italiene, comandantului Marinei Estoniei 
care a adresat invitaţia celor prezenţi de a participa la următoarea 
reuniune ce va avea loc la Tallin, Estonia, în mai 2016. (SMFN)

Reuniunea Anuală a Comandanţilor 
Marinelor din Europa

Vineri, 13 martie, infanteriştii marini au desfăşurat un 
exerciţiu tactic, cu trageri cu armamentul de infanterie. 
În poligonul de la Babadag, au fost prezenţi printre alţii, 
generalul-locotenent Nicolae Ionel Ciucă, şeful Statului 
Major General, contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, generalul-maior 
dr. Dumitru Scarlat, şeful Statului Major al Forţelor 
Terestre. Generalul-locotenent Nicolae Ionel Ciucă: „Am 
văzut infanteriştii marini din Batalionul 307 în mediul lor, 
desfăşurând acţiuni tactice în poligonul de instrucţie. 
Dincolo de planificarea şi organizarea foarte bună a 
activităţii, am văzut partea aplicată a leadershipului, 
foarte bine redat în câmpul tactic, la nivelul subunităţilor 
de tip pluton şi companie, iar pentru mine aceasta 
reprezintă încă o confirmare a încrederii pe care am 
exprimato de fiecare dată, că avem factorul uman 
foarte bine instruit. Plecând de la resursa umană, am 
reuşit să dezvoltăm dea lungul timpului, capabilităţi 
interoperabile cu toate structurile partenere şi cred că 
am ajuns la nivelul la care putem să ne angajăm în orice 
tip de acţiune”. (M.E.)

Infanterişti în acţiune

Vineri, 24 aprilie, în Portul Militar Constanţa, a avut loc ceremonia 
prilejuită de trecerea în rezervă a comandorului dr. Tiberiu-Liviu Chodan, 
comandantul Flotei. Au participat, şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, factori din conducerea Forţelor 
Navale, comandanţi de unităţi de marină, autorităţi locale, membri ai 
asociaţiilor şi ligilor de marină, personalul unităţilor din compunerea Flotei. 
Mulţumind tuturor pentru sprijinul acordat pe timpul carierei militare, 
comandorul dr. Tiberiu-Liviu Chodan a îndemnat tinerii marinari să-şi 
desfăşoare activitatea cât mai mult timp la bordul navelor şi a urat succes 
celor care rămân la comanda Flotei şi a Forţelor Navale. „Vă mulţumesc 
pentru exemplul pe care mi laţi oferit ajutândumă să înţeleg care sunt 
adevăratele valori ale acestei mari familii, care este, marina militară, 
să simt ce înseamnă să faci parte dintrun echipaj, ce înseamnă să fii 
profesionist, care este importanţa regulii «o mână pentru tine, o mână 
pentru navă», a disciplinei, a lucrului în echipă dar şi a comenzii unice. 
Fie ca dumneavoastră, cei care rămâneţi la bord să reuşiţi să transmiteţi 
tinerelor generaţii care vor veni, o flotă, o marină mai puternică aşa cum 
neo dorim cu toţii”. La comanda Flotei a fost împuternicit comandorul 
Adrian Iordache, comandantul Flotilei de Fregate. (M.E.) 

Comandantul Flotei  
a debarcat de la bord!
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Duminică, 5 aprilie, corveta Contraamiral Eustatiu Sebastian 
(Cvt 264) a participat la exerciţiile militare din cadrul operaţiunii 
„Atlantic Resolve” din Marea Neagră alături de distrugătorul 
american Jason Dunham (DDG 109) şi un vânător de mine al 
marinei bulgare. Distrugătorul purtător de rachete USS Jason 
Dunham a intrat în Marea Neagră, vineri 3 aprilie. Nava a mai 
fost prezentă în această zonă şi acum trei ani când a participat 
la exerciţiile Sea Breeze 2012. „Prezenţa navei în Marea Neagră 
demonstrează angajamentul SUA de a lucra îndeaproape 
cu aliaţii în vederea întăririi securităţii maritime şi stabilităţii, 
pregătirii şi capabilităţilor navale”, se arată în comunicatul Flotei 
a 6-a americane. Exerciţiile navale de duminică, 5 aprilie, au 
demonstrat angajamentul SUA de a interacţiona cu aliaţii pentru 
a asigura securitatea, consolidarea păcii şi stabilităţii aliaţilor şi 
partenerilor NATO în regiune. Operaţiunea „Atlantic Resolve” se 
desfăşoară pentru consolidarea securităţii statelor membre ale 
Alianţei, ca urmare a situaţiei legate de Ucraina. Distrugătorul 
american purtător de rachete Jason Dunham este una dintre 
cele mai moderne nave din clasa sa şi a intrat în dotarea marinei 
americane în 2009. Nava poartă numele puşcaşului marin Jason 
Dunham, care a fost ucis în Irak. Pentru că a salvat viaţa mai 
multor militari, el a primit post-mortem Medalia de Onoare. Nava 
a părăsit Marea Neagră, marţi 14 aprilie. (B.D.)

Exerciţii în cadrul  
operaţiunii „Atlantic Resolve“

Forţele Navale Române au participat la cea de-a VII-a ediţie 
a Salonului Nautic Internaţional Bucureşti, care s-a desfăşurat 
în perioada 4 - 8 martie, la Romaero Băneasa. Evenimentul a 
reunit majoritatea companiilor de profil din ţară, având ca obiectiv 
principal  promovarea agrementului nautic în diverse forme. 
Marinarii militari au prezentat publicului vehiculul subacvatic 
telecomandat pentru aplicaţii civile, machete de nave, un 
stand cu ofertele educaţionale ale învăţământului de marină, 
o expoziţie de lucrări de matelotaj şi un ansamblu marinăresc 
pentru pavoazare. De asemenea, Direcţia Hidrografică Maritimă 
a expus publicaţiile nautice editate, oferta de hărţi marine şi hărţi 
electronice pentru navigatori, iar Centrul de Scafandri a prezentat 
oferta pentru cursurile de scafandri şi o expoziţie de materiale şi 
echipamente de scufundare. (C.O.)

Salonul Nautic  
Internaţional Bucureşti

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul  
dr. Alexandru Mîrşu a participat marţi, 24 martie, la ceremonia 
prilejuită de preluarea comenzii Centrului de Scafandri de către 
comandorul Daniel Căpăţînă. Activitatea a avut loc în Portul 
Militar Constanţa, în prezenţa echipajelor navelor de scafandri, a 
personalului Centrului de Scafandri, a militarilor Secţiei de Forţe 
pentru Operaţii Speciale, a reprezentanţilor conducerii unor unităţi 
şi mari unităţi din Forţele Navale. Comandorul Daniel Căpăţînă 
a absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ în anul 
1980, iar în perioada 1980 – 1984 a urmat cursurile Institutului 
de Marină „Mircea cel Bătrân“, Facultatea Navigaţie. Şi-a 
început cariera îndeplinind funcţia de Comandant Pluton Tunuri 
la Bateria nr. 2, din Divizionul 545 Artilerie de Coastă, Mamaia 
Sat; a îndeplinit apoi diferite funcţii în cadrul Divizionului 175 
Scafandri de Luptă, a fost comandantul submarinului Delfinul, 
şef Secţie cartografie din Direcţia Hidrografică Maritimă şi şef 
Serviciu Doctrină şi Tradiţii din Modulul Instrucţie şi Doctrină al 
Statului Major al Forţelor Navale. (SMFN)

Centrul de Scafandri 
are un nou comandant
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SARPOL-2015
Miercuri, 4 martie, două nave purtătoare de rachete şi un 

elicopter Puma Naval au executat o misiune de cercetare, 
căutare aeriană şi navală a pescadorului Cormoran 2, care 
a pierdut contactul radio cu Autoritatea Navală Română, în 
dimineaţa aceleiaşi zile. Pierderea contactului radio cu Autoritatea 
Navală Română, datorat problemelor tehnice apărute în timpul 
marşului, dar şi informaţiile puţin exacte oferite de navele din 
zonă, au creat dificultăţi în descoperirea poziţiei reale a navei. 
Dincolo de misiunea de căutare a navei, a fost din nou şi o 
misiune de PR a instituţiilor implicate, variantele fiecăreia având 
puncte divergente. Pescadorul Cormoran 2 a fost localizat de 
elicopterul Puma Naval, care nu a părăsit zona decât după ce s-a 
asigurat că cei cinci membri ai echipajului nu aveau nevoie de 
asistenţă medicală şi că o altă navă era în drum spre ei pentru a-i 
remorca spre port. Locotent-comandorul Bogdan Curcă, pilotul 
comandant al elicopterului Puma Naval 141: „Am identificat nava  
«Cormoran 2», la aproximativ 60Mm travers Midia. Erau cinci 
persoane la bord, nu aveau probleme medicale, iar o navă, 
«Olympus 1» se deplasa către ei. Pentru noi este deja a doua 
misiune de căutare şi salvare reală din acest an. Am pus în 
aplicare procedurile standard pe care noi le exersăm în zborurile 
noastre de antrenament de la aerodromul Tuzla”. (M.E.)

Sub coordonarea viceprim-ministrului pentru securitate 
naţională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, în calitatea 
sa de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale 
de Urgenţă, pe data de 26 mai a avut loc la Mangalia, evaluarea 
activităţilor de pregătire şi antrenament pentru salvare pe mare 
derulate în perioada 4 - 25 mai, SARPOL 2015. 

Scopul exerciţiului a fost de a analiza modul integrat de 
acţiune a instituţiilor statului şi de coordonare a comunicării la 
nivel interinstituţional în cazul unei misiuni de căutare-salvare 
pe mare. Scenariul SARPOL-2015 a constat într-o misiune de 
salvare în apele teritoriale româneşti a pasagerilor unei nave 
de croazieră care avea la bord 40 de persoane, dar şi migranţi, 
despre care comandantul navei nu avea cunoştinţă. La exerciţiul 
din data de 26 mai desfăşurat pe mare şi în portul Mangalia au 
fost implicate 9 nave, patru elicoptere, şi peste 400 de cadre 
ale Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Navale Române, 
Agenţiei Române pentru Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare, 
Forţelor Navale Române, Regional Air Service şi Grupului 
Servicii Petroliere.

Forţele Navale Române au participat cu corveta Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian, un elicopter IAR Puma Naval şi o grupă de 
scafandri. Exerciţiul a fost condus de către Autoritatea Navală 
Română şi s-a desfăşurat în baza planului de cooperare dintre 
diferite structuri cu atribuţii în domeniul salvării de vieţi omeneşti 
pe mare. Echipajul corvetei a făcut parte din dispozitivul de 
căutare a naufragiaţilor pe mare şi a recuperat 10 dintre aceştia, 
iar elicopterul Puma Naval a monitorizat, din aer, situaţia navală 
şi a recuperat din apă două persoane, care au fost aduse la mal 
pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. La bordul navei 
amiral a Gărzii de Coastă Ştefan cel Mare au fost prezenţi, alături 
de alţi oficiali, atât ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, 
cât şi şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul  
dr. Alexandru Mîrşu. Obiectivele exerciţiului SARPOL 2015 au 
fost evaluarea capacităţii de răspuns a structurilor implicate -  
testarea timpilor de reacţie, exersarea modului de acţiune în 
operaţiuni de căutare şi salvare, gradul de antrenare în mod 
integrat a personalului, testarea fluxului informaţional-decizional, 
verificarea capabilităţilor de planificare şi verificare a capabilităţilor 
pentru stingerea incendiilor. La finalul exerciţiului, concluziile au 
fost pozitive. (B.D.)

S.O.S., Cormoran!

Coliziunea dintre o 
navă de pasageri cu 
un petrolier, la ieşirea 
din portul Constanţa, 
sa soldat cu mai multe 
victime. Au fost alertate 
autorităţile implicate în 
gestionarea unor situaţii 
de urgenţă. Acesta a 
fost scenariul exerciţiului 
organizat marţi, 5 mai 
în raionul Constanţa-
Midia. Forţele Navale 
Române au participat 
cu un elicopter Puma 
Naval; de asemenea, o navă din portul militar Constanţa, a 
fost pregătită pentru intervenţii. Chiar dacă de această dată 
n-a fost decât un exerciţiu de antrenament, elicopterul Puma 
Naval este un mijloc important pentru salvarea vieţii pe mare, 
fapt demonstrat şi prin acţiunea din toamna anului trecut 
de la Sulina, când au fost salvaţi 12 marinari de pe nava  
Fortuna S, pavilion Republica Moldova. (M.E.)

Antrenament 
în salvarea  
pe mare
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NATO
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În perioada 13-15 martie, Gruparea navală NATO Standing 
Maritime Group-2 (SNMG-2) a făcut o escală în portul Constanţa.

Încă din dimineaţa zilei de 13 martie, au intrat în port navele 
grupării SNMG-2 formată din: nava comandant, crucişatorul 
american USS Vicksburg, fregata HMSC Fredericton din Canada, 
fregata turcă FCG Turgutreis, fregata ITS Aliseo din Italia şi nava 
auxiliară FGS Spessart aparţinând marinei germane. SNMG-2 este 
una dintre cele patru grupări navale multinaţionale ale Alianţei Nord-
Atlantice şi este condusă de către contraamiralul american Brad 
Williamson. Principalele misiuni ale grupării sunt de a promova 
pacea şi stabilitatea în aceeaşi masură ca şi furnizarea în cadrul 
NATO a capabilităţilor necesare pentru operaţii atât în perioada de 
pace, cât şi pe timpul crizelor şi conflictelor. 

Sosirea navelor a coincis cu vizita în Constanţa a unei delegaţii 
conduse de şeful de stat major al Comandamentului Întrunit de 
la Napoli (JFC), generalul-locotenent Leonardo di Marco. De 
asemenea, delegaţia NATO a vizitat Portul miliar Constanţa, navele 
grupării navale NATO Standing Maritime Group 2 (SNMG-2), 
Comandamentul Flotei precum şi Prefectura Constanţa. În cadrul 
discuţiilor au fost identificate noi oportunităţi de pregătire în comun 
cu forţe din subordinea JFC Napoli şi pentru evidenţierea sprijinului 
acordat de către NATO României, în contextul situaţiei de securitate 
în bazinul Mării Negre.

În aceeaşi zi, la bordul crucişătorului american USS Vicksburg 
a avut loc o conferinţă de presă la care au participat reprezentanţii 
presei locale şi centrale, jurnalişti interesaţi de activităţile grupării 
SNMG 2 în Marea Neagră. Au fost prezenţi în faţa jurnaliştilor 
comandanţii navelor care fac parte din grupare, precum şi 
comandantul ei contraamiralul Brad Williamson. Interlocutorii 

SNMG-2 a acostat la Constanţa

au fost foarte deschişi şi transparenţi în oferirea de informaţii, 
astfel încât pe parcursul conferinţei de presă au răspuns tuturor 
solicitărilor. Totuşi, contraamiralul Brad Williamson a ţinut să 
precizeze că „scopul prezenţei grupării în Marea Neagră este 
de a perfecţiona pregătirea partenerilor NATO pentru misiunile 
grupării şi armonizarea relaţiilor în cadrul misiunilor de cooperare“. 
A mai precizat că „antrenamentele pe mare nu sunt influenţate 
de antrenamentele altor ţări riverane Mării Negre, atâta timp cât 
aceste antrenamente respectă regulile internaţionale, fiecare 
structură fiind liberă să se instruiască conform nevoilor sale“. La 
finalul conferinţei jurnaliştii prezenţi au putut vedea câteva din 
capabilităţile crucişătorului USS Vicksburg pe parcursul vizitei 
efectuate la bordul navei.

Locotenent-comandor ing. Cosmin OCHEŞEL

Pe timpul escalei Grupării Navale NATO, SNMG-2, în Portul 
Constanţa, sâmbătă, 14 martie, militarii au participat la o acţiune 
inedită, la care cuvintele de ordine au fost solidaritatea, prietenia 
şi mai ales dorinţa de a lăsa un mediu curat generaţiilor viitoare. 
Împreună cu un grup de voluntari din Constanţa, au plantat 1000 de 
puieţi, în zona Mănăstirii Sfânta Elena de la Mare, din Costineşti. 
La activitate a participat şi a muncit alături de ceilalţi militari şi 
contraamiralul Brad Williamson, comandantul Grupării SNMG-2: 
„Este un lucru minunat. O experienţă extraordinară pentru toţi 

Acţiune
în sprijinul naturii

cei de aici. Vom face exerciţii cu Forţele Navale Române, cu 
marinarii militari, pe mare, dar interacţiunea cu ei aici, pe pământ, 
a fost fantastică. Cel mai important lucru care se întâmplă este 
că marinari din diferite ţări au început aici o prietenie durabilă”. 
Comandorul Adrian Filip, şeful de stat major al Comandamentului 
Flotei: „E un lucru nou pentru noi şi ar fi bine să fie un început 
de drum pentru militarii din Forţele Navale, să participe alături 
de societatea civilă la diferite acţiuni cum ar fi plantarea de pomi 
şi liziere de pădure, întrucât în Dobrogea nu stăm deloc bine la 
acest capitol”. Iniţiatorul şi sufletul acestei acţiuni, doamna Liana 
Naum: „Este mult entuziasm aici. Este un eveniment la care au 
venit foarte mulţi voluntari, tocmai pentru a accentua faptul că 
ne bucurăm să fim de folos comunităţii de aici, de la Mănăstirea 
Sfânta Elena de la Mare”.

Din cei 1.000 de puieţi, au fost plantate două grupuri distincte, 
de 155, respectiv 135 de puieţi, reprezentând simbolic, 155 de ani 
de la înfiinţarea Marinei Militare Române Moderne şi 135 de ani de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi mai multe state 
actuale membre NATO. Efortul militarilor nu a rămas nerăsplătit, 
iar la sfârşitul activităţii, fiecare echipaj a primit un premiu simbol, 
un tablou al pictorului Niculae Găgeanu, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, reprezentând obiective importante 
din Constanţa şi farurile de pe litoralul românesc (O.B.).
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Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale împreună  
cu generalul- locotenent Leonardo di Marco, şeful de stat major al Comandamentului Întrunit  

de la Napoli şi contraamiralul Brad Williamson, comandantul SNMG-2.
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O adevărată desfăşurare de forţe 
a avut loc în luna martie în Marea 
Neagră. 1700 de militari, 6 nave 
ale Grupării Navale NATO Standing 
Maritime Group 2 (SNMG-2), alături 
de fregata Mărăşeşti, două corvete, 
două nave purtătoare de rachete, un 
elicopter Puma Naval şi trei aeronave 
MIG 21 LANCER din Forţele Aeriene 
Române au continuat acţiunile pe mare, 
luni 16 martie, într-un antrenament 
comun. Comandorul Bogdan Vochiţu, 
comandantul fregatei Regina Maria: 
„Aceste exerciţii sunt foarte utile 
pentru că ne dau nouă posibilitatea să 
creştem nivelul de interoperabilitate 
cu aliaţii noştri, să ne cunoaştem mai 
bine, să ne înţelegem mai bine şi în 
acest fel să lucrăm tot timpul unii cu 
alţii întrun mod mai eficient”.

Forţele Navale Române au fost 
reprezentate în gruparea navală 
SNMG-2 de fregata Regina Maria, la 
bordul căreia ne-am ambarcat alături 
de jurnaliştii civili în dimineaţa zilei de 
16 martie. Exerciţiile au fost urmărite 
de pe mare ºi de numeroşi jurnalişti 
ambarcaţi şi pe crucişătorul american 
Vicksburg, fregata turcă Turgutreis şi 
fregata Mărăşeşti. 

Pentru fregata Regina Maria exer-
ciţiile în comun pe mare cu Gruparea 
navală începuseră în urmă cu o 
săptămână, mai exact de pe data de  
3 martie, când nava a intrat sub 
comanda Grupării SNMG-2. 
Comandorul Bogdan Vochiţu: „A 
fost un timp foarte util, am învăţat 
unele lucruri noi, am reuşit să ne 
înţelegem foarte bine cu aliaţii noştri 
şi am reuşit să facem nişte lucruri  
foarte bune”. 

Cooperare multinaţională în Marea Neagră

Exerciţii  navale cu  SNMG-2

Ziua a început în forţă, de la primele 
ore ale dimineţii, cu un exerciţiu de 
respingere a atacului unei ambarcaţiuni. 
La ieşirea din port, fregata Regina 
Maria a fost atacată, iar militarii au fost 
nevoiţi să deschidă focul: „Teroriştii ne
au încolţit la ieşirea din port, dar am 
reuşit să respingem atacul. Procedurile 
sunt aceleaşi pe care le aplicăm la 
fiecare ieşire pe mare, în cadrul tuturor 
exerciţiilor şi misiunilor pe care le facem, 
deci problemele sunt standard, singurul 
lucru deosebit este că suntem sub 
comanda NATO acum, dar asta sa 
mai întâmplat şi cu ocazia altor misiuni 
cum ar fi pe timpul misiunilor ACTIVE 
ENDEAVOUR”, a precizat comandorul 
Bogdan Vochiţu.

Pe mare, evenimentele s-au 
succedat rapid. În cadrul exerciţiilor 
de supraveghere şi monitorizare a 
traficului naval şi aerian şi impunerea 
interdicţiei maritime, au fost create 
momente în care grupele special 
destinate au intervenit pentru stingerea 
incendiului, au acţionat în consecinţă 
şi au rezolvat situaţia de la bord. Răniţii 
au fost evacuaţi către infirmeria navei, 
locul unde le-a fost acordat primul 
ajutor. O secvenţă dinamică în care 
militarii au demonstrat că pot face 

faţă oricărei situaţii neprevăzute de la 
bordul navei. 

Forţele Navale Române desfăşoară 
astfel de exerciţii de când România a 
aderat la Alianţa Nord-Atlantică, scopul 
principal fiind creşterea nivelului de 
interoperabilitate cu partenerii NATO. 
Cât de importante sunt aceste exerciţii 
pentru marinarii români? Comandorul 
Adrian Iordache, comandantul Flotilei 
de Fregate: „Exerciţiile pe care le 
facem în permanenţă duc la o acţiune 
comună şi la o înţelegere cât mai bună 
între noi, la coeziunea între modalitatea 
de acţiune. Avem aceleaşi proceduri  
ca şi partenerii noştri din NATO, 
dar toate aceste proceduri trebuie 
exersate. Acesta este scopul principal 

Efectul lansării proiectilelor TERMA.

Mircea Duşa, ministrul apărării naţionale şi contraamiralul  
dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale,  

la bordul fregatei Regina Maria.
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Cooperare multinaţională în Marea Neagră

Exerciţii  navale cu  SNMG-2
al activităţilor de a creşte în permanenţă 
nivelul de interoperabilitate între nave, 
şi numai între nave ca echipamente, ci 
ca mod de acţiune a echipajelor”.

SNMG-2 este una dintre cele patru 
grupări navale multinaţionale ale 
Alianţei Nord-Atlantice şi este condusă 
de către contraamiralul Brad Williamson 
din Statele Unite ale Americii. Gru-
parea este alcătuită din crucişătorul  
american USS Vicksburg, fregata 
HMSC Fredericton din Canada, fregata 
turcă FCG Turgutreis, fregata ITS 
Aliseo din Italia, nava auxiliară FGS 
Spessart aparţinând marinei germane 
şi fregata Regina Maria. 

Una dintre misiunile elicopterului 
Puma Naval în cadrul exerciţiilor pe 
mare a fost de apuntarea pe puntea 
heliport a fregatei Regina Maria. În 
cadrul unei astfel de misiuni, elicopterul 
Puma Naval ia adus la bordul navei 
pe ministrul apărării naţionale Mircea 
Duşa, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu, şi şeful Statului Major al Forţelor 
Aeriene, generalul-maior Laurian 
Anastasof. Aceştia au asistat, timp de 
câteva ore, la exerciţiile desfăşurate 
de marinarii români. La finalul vizitei la 
bordul fregatei Regina Maria, ministrul 
apărării naţionale a declarat: „Anul 
acesta, conform planului de pregătire 
şi instruire a Armatei Române, 
organizăm peste 300 de exerciţii de 
pregătire. Unele dintre aceste exerciţii 
sunt comune cu partenerii noştri din 
NATO şi, sigur, cu partenerul nostru 
strategic, cu militarii din Statele Unite 
ale Americii. Exerciţiile de astăzi sau 
defăşurat sub comandă NATO şi 
cred că scenariile exerciţiilor au fost 
elaborate pentru a dovedi capacitatea 
de acţiune a militarilor din această 

Grupare navală. După criza din Ucraina 
şi, mai ales, după anexarea Crimeei, 
situaţia de securitate pe Marea 
Neagră sa schimbat mult şi e nevoie 
ca exerciţiile pe care le organizăm 
să asigure interoperabilitatea între 
structurile forţelor care participă la 
aceste exerciţii”.

Un aspect de care presa s-a arătat 
interesată a fost prezenţa navelor 
şi avioanelor ruseşti în apropierea 
Grupării SNMG-2, iar răspunsurile nu 
au întârziat să apară. Ministrul  Mircea 
Duşa: „Cred că este normal ca avioane 
de supraveghere să culeagă informaţii 
despre ceea ce se întâmplă pe 
Marea Neagră, aşa cum şi avioanele 
NATO culeg informaţii din această 

zonă. Nu cred că este o coincidenţă, 
se ştie că există acest exerciţiu pe 
Marea Neagră”. Vizita ministrului 
apărării naţionale a continuat la bordul 
crucişătorului american Vicksburg, 
unde se afla şi o echipă de jurnalişti 
străini. 

Participarea Forţelor Navale 
Române la acţiunile grupării navale 
SNMG-2 din Marea Neagră a fost 
planificată din anul 2014 şi a avut 
ca obiectiv principal dezvoltarea 
interoperabilităţii marinarilor militari 
români cu militarii din Alianţă. Prin 
misiunile executate, militarii din Forţele 
Navale Române contribuie activ 
la punerea în practică a politicii de 
securitate a României. 

Elicopterul Puma Naval pregătindu-se pentru apuntare la bordul crucişătorului USS Vicksburg.

Respingerea unei ambarcaţiuni suspecte.



Ochiul Flotei

t 16 martie 2015, 
fregata Regina Maria, 
Marea Neagră.
Mircea Duşa, ministrul 
apărării naţionale 
şi contraamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, 
urmărind exerciţiile 
navale din cabina 
de comandă a fregatei 
Regina Maria. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

p 16 martie 2015, fregata Regina Maria, Portul militar Constanţa.
Fregata Regina Maria părăsind portul Constanţa pentru a desfăşura exerciţii de antrenament pe mare  
cu navele din gruparea SNMG-2. 

Foto: Ovidiu OPREA

u 25 mai 2015, 
fregata Regina Maria, Marea Neagră.

Alarmă de luptă pe timpul participării navei 
la exerciţiul TRIDENT POSEIDON 2015

Foto: Cristian VLĂSCEANU

u 29 aprilie 2015, 
fregata Regina Maria, Marea Neagră.

Aspect din OPS Room pe timpul 
desfăşurării unor exerciţii specifice.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

p 28 aprilie 2015, 
fregata Regina Maria, Marea Neagră.
Elicopterul Puma Naval executând 
antrenamente de apuntare pe timpul nopţii. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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14 nave, un elicopter naval, 2 avioane, 1500 militari

TRIDENT POSEIDON
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 În perioada 22 -  
28 mai, Forţele Navale 

Române au organizat, în 
premieră, în apele teritoriale 

ale României şi în apele 
internaţionale ale Mării Negre, 

exerciţiul multinaţional TRIDENT 
POSEIDON 2015. Acesta a fost secvenţa 

navală a exerciţiului ROMANIAN TRIDENT 
2015, care a fost condus de Comandamentul 

Forţelor Întrunite din Statul Major General. 
La TRIDENT POSEIDON 2015 au participat 

aproximativ 1500 de militari şi 12 nave militare 
româneşti, distrugătorul american USS Ross şi 

dragorul maritim Shkval din Bulgaria.
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Pe mare, au fost executate exerciţii de interdicţie maritimă, 
de căutare şi descoperire submarine, exerciţii de luptă împotriva 
minelor marine, exerciţii de luptă la suprafaţă şi trageri de luptă, 
fiind exersate proceduri specifice de răspuns în situaţii de criză. 
Un rol important în cadrul exerciţiului TRIDENT POSEIDON 2015 
l-au avut dragoarele maritime, care au executat misiuni specifice. 
De asemenea, elicopterul Puma Naval a executat şi antrenamente 
de apuntare la bordul navei. 

Şi cum evaluarea şi certificarea structurilor Forţelor Navale 
Române nominalizate pentru pachetul de forţe NATO RESPONSE 
FORCE 2016, respectiv fregata Regina Maria, dragorul maritim 
„Sublocotenent Alexandru Axente“, o grupă de scafandri EOD 
şi ofiţeri de stat major, a fost unul din obiectivele exerciţiului, pe 
mare s-au aflat şi evaluatorii Centrului de Instruire Simulare şi 
Evaluare al Forţelor Navale. Politica NATO în domeniul evaluării 
şi certificării, este aceeaşi pentru toţi membrii Alianţei. O navă sau 
o entitate care este pusă la dispoziţia NRF parcurge într-un an 
două etape. O etapă de pregătire naţională cu durata de 6 luni, 
la finalul căreia nava suportă un proces de evaluare naţională şi 
certificare a capabilităţilor, pentru a fi notificată la NATO că este 
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Formaţie de nave în timpul exerciţiului PHOTEX. Recuperarea flotoarelor după misiunea de dragaj.

Evacuarea „non-combatanţilor” în cadrul exerciţiului TRIDENT POSEIDON.
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Amenajarea zonei de acţiune pentru secvenţa de evacuare non-combatanţi.

Fregata Regina Maria în timpul exerciţiului TRIDENT POSEIDON 2015.

gata pentru executarea misiunii. O altă etapă de 6 luni, este de 
antrenament internaţional şi integrare a forţelor, în cazul în care 
nava se activează. 

Scenariul exerciţiului multinaţional TRIDENT POSEIDON 
2015 a fost complex, acesta presupunând o colaborare 
interdepartamentală în situaţii de răspuns la criză dintre Forţele 
Navale, Forţele Terestre, ISU Dobrogea, Garda de Coastă, Grupul 
Servicii Petroliere şi Direcţia Medicală. Acest lucru s-a realizat 
miercuri, 27 mai, în Portul militar Constanţa, în cadrul secvenţei 
de evacuare non-combatanţi. 40 de civili au fost evacuaţi dintr-o 
zonă de conflict şi aduşi în Portul militar Constanţa. S-au aplicat 
procedurile standard de operare în astfel de situaţii, persoanele 
au fost înregistrate, amprentate, decontaminate şi li s-a acordat 
asistenţa medicală de urgenţă. Securitatea zonei a fost asigurată 
de poliţiştii militari din cadrul Batalionului de Sprijin al Forţelor 
Navale.

TRIDENT POSEIDON 2015 a avut ca scop consolidarea 
nivelului de interoperabilitate între forţele NATO, precum şi 
cooperarea inter-agenţii din România, într-un mediu cu ameninţări 
multiple, în cadrul unei Operaţii de răspuns la criză. (O.B.; C.Ş.)
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Exerciţiul Black Sea Rotational  
Force 15.1, care a început în luna februarie 
a acestui an, a continuat la Babadag, în 
luna martie, cu instrucţia tactică, executată 
de către infanteriştii marini din România şi 
SUA. Au avut loc exerciţii de patrulare în 
zona lagunară şi exerciţii tactice ofensive/
defensive, pentru apărarea unei localităţi, 
iar infanteriştii marini români au cooperat 
şi cu elicopterele Puma Naval. Acesta ar 
fi enunţul şi informaţia principală aşa cum 
rezultă din comunicatul de presă din prima 
lună de primăvară, dar şi din invitaţia 
adresată jurnaliştilor pentru a participa la 
o zi de instrucţie. Din păcate formularea 
„instrucţie tactică” poate nu a fost suficient 
de bine explicată/înţeleasă de jurnaliştii 
prezenţi în poligon care se aşteptau – mai 
ales în contextul lunii martie, cu deplasări/
desfăşurări masive de tehnică şi militari 
aparţinând Statelor Unite în cadrul unor 
exerciţii organizate în ţările estice ale 
Alianţei, inclusiv în România – la acţiuni 
mai războinice, de fapt la trageri de luptă, 
fie ele şi cu muniţie de manevră. Ceea ce 
este de înţeles având în vedere modul 
de prezentare al unor astfel de exerciţii şi 
interesul media uriaş, dar şi al publicului, 
faţă de astfel de informaţii. Pe de altă 
parte este nedrept, deoarece ceea ce 
numim Black Sea Rotational Force este 
un exerciţiu cu participare internaţională 
care se desfăşoară neîntrerupt de mai 
bine de cinci ani cu rezultate extraordinare 
şi din care nu au lipsit niciodată, la fiecare 
etapă conform planificării şedinţele de 
tragere mixte cu partenerii americani aşa 
cum au fost ele reflectate şi în paginile 
revistei noastre.

Black Sea Rotational Force 15.1

Luna martie în poligonul Babadag 
aduce mai degrabă a iarnă, chiar şi în lipsa 
zăpezii, cu frig, vânt şi ploaie rece în câmpul 
deschis unde se desfăşura exerciţiul. În 
ziua respectivă se antrenau în comun un 
pluton din cadrul Batalionului 307 Infanterie 
Marină şi plutonul 1 din compania G a 
Batalionului 2 al Regimentului 8 al Corpului 
de Infanterie Marină al Statelor Unite ale 
Americii. Iar noi, alături de jurnaliştii civili 
am asistat chiar la o secvenţă de „instrucţie 
tactică” după cum am aflat de la căpitanul 
Geanin Stoian, comandant de companie 
în Batalionul 307 Infanterie Marină (cel 
care câteva zile mai tîrziu, pe data de  
1 aprilie, avea să primească Emblema de 
Onoare a Statului Major al Forţelor Navale 
de la contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, în 
cadrul ceremoniei sărbătoririi a 75 de ani 
de la înfiinţarea batalionului): „Executăm cu 
partenerii americani un modul de instrucţie 

tactică în vederea stabilirii standardizării şi 
creşterii interoperabilităţii privind operaţiile 
ofensive şi defensive. Scenariul zilei a 
decurs foarte bine, în principiu militarii au 
avut de executat o patrulă de securitate pe 
timpul desfăşurării căreia au fost angajaţi 
de către inamic, au răspuns contactului 
inamic şi au ocupat o poziţie de apărare 
pentru consolidare şi aşteptarea întăririlor. 
Acţiunea reală a decurs foarte bine, 
oamenii au început să lucreze foarte bine 
între ei chiar dacă fac parte din două 
armate diferite, iar nivelul de standardizare 
şi interoperabilitate creşte având în vedere 
că BSRF se desfăşoară din 2010 şi că în 
fiecare an avem câte 45 astfel de module 
comune de instrucţie. Din punct de vedere 
al instrucţiei ambele părţi îşi cunosc foarte 
bine treaba, au proceduri clare, suntem pe 
aceeaşi linie de instrucţie şi putem lucra 
foarte bine împreună”.

Batalionul 2/8 al USMC  
s-a antrenat alături de cei din „307“

Bogdan DINU
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Infanterişti marini ocupându-şi poziţiile în cadrul secvenţei tactice.
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În luna mai, un pluton de infanterişti marini de la Batalionul 307 Infanterie 
Marină din Babadag a participat la modulul anual de pregătire „Platinum 
Eagle”, în cadrul exerciţiului multinaţional „Black Sea Rotational Force 15. 
Infanteriştii marini români, împreună cu infanteriştii marini ai SUA şi alţi militari 
din Bulgaria şi România, au executat, până pe 28 mai, în poligonul Babadag, 
trageri cu armamentul din dotare, exerciţii de instruire prin paraşutare, sprijin 
aerian apropiat, acordarea primului ajutor în zonele de conflict şi exersează 
proceduri de comandă şi control la nivelul subunităţilor, precum şi proceduri 
de folosire ale sistemelor de armament anti-blindaj. Marţi, 26 mai, ministrul 
apărării naţionale, Mircea Duşa, şi şeful Statului Major General, generalul-
locotenent Nicolae Ciucă, au participat la Ziua Distinşilor Vizitatori a modulului 
anual de pregătire „Platinum Eagle în Poligonul Babadag. Obiectivul 
exerciţiului „Platinum Eagle” a fost creşterea nivelului de interoperabilitate, 
prin antrenarea în comun a militarilor în vederea participării la operaţii de 
menţinere a păcii şi de contra-insurgenţă. (M.E.)

Infanterişti marini la „Platinum Eagle“

Ca o „pată de culoare”, am observat că nu a existat nicio barieră 
lingvistică, iar acolo unde limba engleză, una din limbile oficiale 
ale Alianţei de altfel, nu a mai fost de ajuns din diferite motive, la 
nivel individual instrucţia şi comunicarea au mers mai departe în 
limba… spaniolă, fără nicio problemă în înţelegerea şi realizarea 
obiectivelor propuse. Cu alte cuvinte, la liziera unei păduri la 
ocuparea unei poziţii defensive şi a stabilirii sectoarelor/direcţiilor de 
tragere şi a poziţiilor de apărat, doi infanterişti marini, unul american 
şi celălalt român, nu aveau nicio problemă să discute pe schema 
de tragere în limba spaniolă. De altfel, impresiile partenerilor 
americani, formulate concis ca de fiecare dată, au fost mai mult 
decât pozitive: „Nu este dificil, de fapt lucrăm chiar foarte bine cu 
cei din Batalionul 307 Infanterie Marină. Atât ei cât şi noi suntem 
încântaţi de oportunitatea de a lucra cu militari din alte ţări membre 
NATO, de a interacţiona, de a schimba idei între noi. Nu există nicio 
provocare majoră, ofiţerii şi subofiţerii din Batalionul 307 Infanterie 

Marină sunt foarte buni, neau explicat procedurile lor şi modul în 
care acţionează, care sunt foarte asemănătoare cu ale noastre. 
Nu au existat probleme. Suntem încântaţi, toată compania, să fim 
aici şi să ne antrenăm cu cei din Batalionul 307 Infanterie Marină 
şi alte unităţi române, sunt camarazii noştri din Alianţă, deci orice 
şansă de a lucra şi antrena împreună, de a învăţa de la ei şi de 
a schimba idei împreună este o bună oportunitate”, ne-a declarat 
sublocotenentul Seth Kellog, comandantul plutonului american.

O altă secvenţă, separată complet de antrenamentele comune 
cu partenerii americani, a fost instrucţia infanteriştilor marini cu 
elicopterul Puma Naval. „Încercăm să integrăm şi elicopterele pentru 
a antrena militarii şi în acţiuni de la bordul lor, în special cu infiltrarea 
şi exfiltrarea din zone de operaţii. Practic, rolul elicopterului a fost 
acela de a realiza inserţia pentru o grupă de infanterie marină”, a 
completat pentru noi capitanul Geanin Stoian. 

Comandorului Vlad Puiu, locţiitorul pentru zbor al şefului de stat 
major al Flotilei 56 Fregate, care a fost prezent la antrenamente: 
„Este o etapă de instrucţie în comun cu Grupul de Elicoptere al 
Flotilei 56 Fregate şi Batalionul de Infanterie Marină, o etapă 
care continuă de fapt programul de instrucţie cu dezvoltarea 
abilităţilor luptătorilor pentru a acţiona pe câmpul de luptă în 
condiţii reale, cât mai aproape de condiţiile câmpului tactic. Nu 
este prima colaborare cu infanteriştii marini, dar cu siguranţă 
că pentru unii luptători este prima experienţă. Au dovedit că  
şiau însuşit instructajul esenţial, sau comportat corect pe timpul 
activităţii şi nu au avut emoţii deosebite în îndeplinirea misiunilor”.  

Şi pentru că în ultima vreme elicopterele Puma Naval au 
îndeplinit numeroase misiuni reflectate ca atare şi în revista noastră 
am dorit să aflăm care este stadiul actual şi perspectivele evoluţiei 
Grupului de Elicoptere mai ales că în viitor ne propunem să realizăm 
câteva materiale şi despre relativ recentele arme şi echipamente 
care au intrat în dotarea elicopterelor Puma Naval. „Putem spune 
acum – şi este un motiv de mândrie – că toţi piloţii care au început 
programul de pregătire pentru zborul pe elicopterele Puma Naval 
sunt acum calificaţi fără nicio pierdere şi dezvoltarea pe care noi 
o prevedem este foarte bună. Programul este încă în derulare, în 
scurt timp vom avea toate capabilitaţile care au fost proiectate. 
Personal cred că ar fi o dezvoltare foarte bună ca numărul de 
aparate să crească şi structura să se dezvolte, având în vedere că 
misiunile pe care le execută Grupul de Elicoptere sunt complexe, 
elicopterul este multirol şi poate să execute o gamă foarte largă de 
misiuni, iar cerinţele se pare că sunt în creştere”.

În perioada următoare, tot în cadrul BSRF 15.1, care se va 
termina în luna august, militarii Batalionului de Infanterie Marină 
vor mai desfăşura încă patru module de instrucţie care vor include 
şi trageri de luptă de nivel grupă şi pluton, unul specific executării 
raidurilor, dar şi un modul de instrucţie în cooperare cu militarii 
unui pluton al unui batalion de infanterie marină din cadrul Forţelor 
Terestre bulgare.
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Colaborare româno-americană în timpul unei secvenţe de instrucţie tactică.
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Interviu 

- Aplicarea deciziilor luate la Summitul NATO pentru 
regiunea Mării Negre a dus la creşterea numărului de exerciţii 
în comun desfăşurate de navele româneşti şi americane. 
Cum apreciaţi acest lucru?

- Eu cred că este un lucru bun. În acest fel vom executa mai 
multe exerciţii militare comune terestre, aeriene cât şi navale. 
Uitându-ne puţin în urmă putem observa că mai toate statele nu 
au participat la suficiente exerciţii din anii 90 până acum, dar în 
prezent, experienţa unui conflict în regiune ne-a reamintit tuturor 
din alianţă că trebuie să desfăşuram exerciţii mai complexe să 
ne revizuim capabilităţile, să facem ceea ce este necesar să 
îmbunătăţim infrastructura, aceste lucruri trebuie făcute acum.

- Forţele Navale ale SUA participă la Operaţia ATLANTIC 
RESOLVE, extinsă şi în Marea Neagră. Ce anume presupune 
această operaţie maritimă? Consideraţi posibilă, pe viitor, 
creşterea numărului de nave americane în bazinul Mării 
Negre?

- De mulţi ani există un tratat care reglementează durata 
prezenţei navelor din marinele militare ale altor state în Marea 
Neagră şi noi suntem foarte atenţi să nu încălcăm acest tratat, 
iar Turcia are rolul de a monitoriza accesul în Marea Neagră aşa 
că noi vom continua să respectăm tratatul. Păstarea unor forţe 
americane în Marea Neagră va continua pe timpul derulării unor 
exerciţii comune cu forţele navale române sau ale altor state şi cu 
siguranţă dorim să folosim acest lucru, în mod special odată cu 
agresiunea Rusiei din Crimeea şi a acţiunilor din Marea Neagră 
care povoacă îngrijorări în cea mai mare parte a lumii. Aşadar se 
va acorda o atenţie mãrită atât din partea SUA, cât şi a  NATO, 
dar şi a altor state.

- Care consideraţi că sunt pericolele şi provocările pentru 
zona Mării Negre pentru următoarea perioadă? 

- Cu siguranţă există temeri la viitoarele mişcări ale Rusiei, 
dacă vor vrea să interzică accesul Ucrainei la Marea Neagră, să 
ia o anumită atitudine referitoare la Moldova, nu avem de unde să 
ştim. Poate vor aduce mai multe facilităţi militare în Crimeea ceea 
ce ar crea un pericol pentru întreaga regiune. De aceea, zic că vor 
creşte temerile multor state asupra a ceea ce se întâmplă în Marea 
Neagră şi tot mai multă atenţie se va concentra asupra acestei 
zone şi din partea NATO. Noi vrem ca regiunea Mării Negre, cât şi 
Europa să fie zone stabile, în pace, dar de asemenea, un loc unde 
toată lumea să respecte graniţele naţionale, cât şi deciziile luate de 
guvernele fiecărui stat. Acesta este unul din motivele pentru care 
mişcările Rusiei aduc o ameninţare nu numai pentru Ucraina şi 
pentru această zonã, dar şi pentru ţãrile din întreaga lume.

- Militarii americani şi cei români se antrenează în comun 
şi acţionează în teatre de operaţii, sub flamura NATO sau 
a coaliţiei. Cum apreciaţi nivelul de instruire al militarilor 
români?

- Militarii români sunt parteneri de nãdejde pentru noi în 
Afganistan. Unul dintre membrii delegaţiei pe care o conduc a 
fost infanterist marin care a luptat în Afganistan alături de militari 
români. Am auzit numai lucruri frumoase de la el referitoare la 
pregătirea militarilor români pe parcursul acestei vizite. Acesta e 
un bun moment pentru a exprima conducătorilor militari români 
aprecierea pentru instruirea soldaţilor români. Ceea ce este 
important este că am putut crea o istorie împreună şi această 
pregătire pe care o facem în comun ne ajută să fim mai bine 
pregătiţi să executăm exerciţii comune sau să luptăm împreună. 

„Noi vrem ca regiunea Mării Negre  
cât şi Europa să fie zone stabile“
Interviu cu Mac Thornberry, preşedintele Comitetului pentru Servicii Armate  
al Camerei Reprezentanţilor din SUA.

Cred că această colaborare între statele noastre, ca membri ai 
NATO, devine mai puternică.

- Ce rol şi ce responsabilităţi are comitetul pe care îl 
conduceţi în domeniul militar?

- Rolul Comitetului pe care îl conduc este de a viza 
Departamentul Apărării al SUA. Parte din datoria noastrã este 
să autorizăm câţi bani vor fi cheltuiţi pentru scopurile noastre 
militare şi a regulilor ce conduc acţiunile militare. Congresul, 
respectând Constituţia, este responsabil să plătească pentru 
acţiunile militare, dar preşedintele ţării este comandantul şi şeful 
care decide ce acţiuni militare se vor desfăşura. Aşadar avem 
o responsbilitate foarte mare şi tratăm munca noastră foarte 
serios. Noi mergem în diverse ţãri, cum este şi România, vedem 
facilităţile militare, vorbim cu partenerii noştri şi îi ajutăm să fie 
mai bine pregătiţi pentru a şti ce decizii trebuie luate în prezent şi 
în anii care vor urma.

- Domnule preşedinte, aţi afirmat că cea mai importantă 
îndatorire a guvenului federal american este de a proteja ţara 
dumneavoastră. Importanţa protejãrii aliaţilor este aceeaşi 
în sensul asigurării stabilităţii şi securităţii în regiunea Mării 
Negre?

- Da, prima îndatorire a guvernului federal  în Statele Unite, 
cât şi în majoritatea ţărilor este de a asigura securitatea naţionalã. 
De la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial avem această 
organizare a NATO consimţind să lucrăm împreună pentru a ajuta 
să asigurăm securitatea naţională a tuturor statelor membre. 
Este foarte important pentru noi. Aşa cum am menţionat, poate 
toţi aliaţii am neglijat puţin aspectul unei ameninţări venite din 
est. Acum suntem foarte atenţi. Preşedintele Putin a observat 
acest lucru, iar acum securitatea în aceastã zonă nu trebuie 
neglijată. În momentul de faţă facem paşi pentru a întări alianţa  
Nord-Atlantică atât ca infrastructurã, ca nivel de instruire şi 
antrenare, cât şi ca relaţii între ţări din cadrul NATO, aşa cum 
sunt Statele Unite şi România.

- În acest an se împlinesc 155 de ani de la înfiinţarea 
Marinei Române moderne. Ce mesaj aţi dori să transmiteţi 
marinarilor militari?

- O aniversare fericită. Vrem să exprimăm încă o dată mulţumiri 
pentru contribuţia pe care o au Forţele Navale Române în cadrul 
NATO, pentru asigurarea securităţii, acesta fiind un deziderat 
comun. Suntem nerăbdători să continuăm să lucrăm împreună 
pentru o regiune a securităţii şi stabilităţii aşa cum vorbeam, 
precum şi pentru respectarea graniţelor fiecãrui stat.

Locotenent-comandor ing. Cosmin OCHEŞEL



Olivia BUCIOACĂ

Eveniment
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Câştigătorii la secţiunea Logistică:  căpitan-comandorul Marian Rîşnoveanu,  
maiorul Adrian Vlad şi locotenent-comandorul Lucian-Doru Neacşu, alături de contraamiralul de flotilă Ioan Stănciulescu.

Câştigătorii la secţiunea Jurnalism, relaţii publice: caporal cls. a III-a Cristian Vlăsceanu,  
Mihaela Zabolodni şi Olivia Bucioacă alături de contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea.
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Ajuns la cea de-a V-a 
ediţie, concursul „Omul anului 
în Forţele Navale” a cunoscut 
o dezvoltare semnificativă 
pe parcursul timpului. Peste 
80 de concurenţi s-au înscris 
în competiţie anul acesta, la 
cele treisprezece secţiuni, iar 
câştigătorii au fost anunţaţi 
în cadrul unei festivităţi care 
a avut loc sâmbătă, 9 mai, la 
Constanţa, sub coordonarea 
contraamiralului de flotilă dr. 
Constantin Ciorobea, locţii-
torul şefului Statului Major al 
Forţelor Navale. Evenimentul 
a fost produs în colaborare cu 
Televiziunea Română. 

Marinarii militari au fost 
prezenţi şi pe faleza din faţa 
Comandamentului Flotei 
din Constanţa, unde au 
fost organizate sâmbătă,  
9 mai, expoziţii de tehnică şi 
armament, ateliere interactive 
de noduri marinăreşti şi 
lucrări de matelotaj, exerciţii 
demonstrative de respingere 
a atacului amfibiu de pe 
mare, standuri de prezentare 
ale ofertelor educaţionale 
ale învăţământului militar 
de marină, precum şi un 
eveniment cultural, lansarea 
albumului „Prodromiţa -150”. 

Câştigătorii concursului 
„Omul Anului 2014 în Forţele 
Navale Române sunt:

Secţiunea Instrucţie şi 
luptă: locul I - locotenent-
comandor Bogdan Curcă; lo-
cul II - căpitan Geanin Stoian; 
locul III - căpitan Crina Datcu.

Secţiunea Logistică: locul I - 
locotenent-comandor Lucian-
Doru Neacşu; locul II – ma-
ior Adrian Vlad; locul III – 
căpitan-comandor Marian 
Rîşnoveanu.

Secţiunea Ştiinţă şi învă-
ţă mânt: locul I - căpitan-
comandor Cornel-Marius 
Abagiu; locul II – căpitan-
comandor Iancu Ciocioi; 
locul III – locotenent Irina-
Alexandra Simion.

Secţiunea Cultură şi tradiţii 
militare şi marinăreşti: locul I -  
maistru militar principal Liviu 
Tănase; locul II – maistru 

 
ÎN FORŢELE  NAVALE ROMÂNE“

GALA  „OMUL ANULUI 2014 

Lt. col.Corneliu PAVEL
Statul Major al Forţelor Navale
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Câştigătorii la secţiunea Jurnalism, relaţii publice: caporal cls. a III-a Cristian Vlăsceanu,  
Mihaela Zabolodni şi Olivia Bucioacă alături de contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea.

Laureaţii secţiunii Comunicare prin spaţiul cibernetic: căpitan-comandorul Sebastian Popescu, locotenent- 
comandorul Marius Constantinescu şi comandorul Ovidiu Isac alături de generalul de brigadă Ovidiu-Ionel Tărpescu.

Câştigătorul locului I la secţiunea Instrucţie şi luptă, 
locotenent-comandor Bogdan Curcă. În plan secund, 
contraamiralul de flotilă dr. Gigi-Cristinel Uce.
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militar principal Relu Teodor; locul III - maistru militar 
principal Jean Tudorof.

Secţiunea Navigaţie şi matelotaj; locul I - maistru 
militar principal Ion Stoiean; locul II – maistru militar 
principal Marius Băcăoanu; locul III - maistru militar 
cls. a III-a Maricel Botezatu.

Secţiunea Asigurare moral şi sănătate: locul I –  
comandor Ciprian Hanciuc; locul II – locotenent-
colonel medic Iana Constantinescu; locul III - medic 
Liliana Dumitru.

Secţiunea Sport: locul I - maistru militar cls. a V-a 
Sorin Balaban; locul II - maistru militar cls. a IV-a 
Elena-Alexandra Urîtu; locul III - maistrul militar  
cls. a III-a Andrian Bucioc.

Secţiunea Voluntariat, ajutor umanitar şi asis-
tenţă religioasă: locul I - plutonier-adjutant principal  
Liana Naum; locul II - maistru militar principal  
Ştefan Niţu; locul III – preot Dumitru Bostan.

Secţiunea Comunicare prin spaţiul cibernetic: 
locul I – comandor Ovidiu Isac; locul II - locotenent-
comandor Marius Constantinescu; locul III - căpitan-
comandor Sebastian Popescu.

Secţiunea Soldatul universal: locul I – sergent-
major Florin Nicolae Staicu; locul II - sergent-major 
Alexandru Dobrescu; locul III - maistru militar cls. I 
Nicolae Mototolea.

Secţiunea Jurnalism, relaţii publice: locul I – 
personal civil Olivia Bucioacă; locul II - personal 
civil Mihaela Zabolodni; locul III - caporal cls. a III-a 
Cristian Vlăsceanu.

Secţiunea Alături de Forţele Navale: locul I - 
Cristina Ţilică, TVR 1; locul II - Denisa Morariu şi 
Liviu Dochiţă, Antena 3; locul III - Nicolae Găgeanu, 
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 
Filiala Constanţa.

Secţiunea Imaginea şi vizibilitatea Forţelor Navale 
şi a Armatei Române: locul I - Echipajul Navei-Şcoală 
Mircea (comandant: comandor Gabriel Moise);  
locul II - comandor Octavian Tărăbuţă; locul III - 
locotenent-comandor Cristian Hanu. 
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Câştigătorii la secţiunea Cultură şi tradiţii militare şi marinăreşti: maistrul militar principal 
Jean Tudorof,  maistrul militar principal Relu Teodor şi maistrul militar principal Liviu Tănase 

alături de comandorul dr. Marian Moşneagu.

Jurnalista Monica Ghiurco, TVR, în dialog cu marinarii participanţi  
la activităţile de la Comandamentul Flotei.

Laureaţii secţiunii Alături de Forţele Navale: Nicolae Găgeanu, Liviu Dochiţă, Cristina Ţilică, premiaţi 
de contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea.

Câştigătorii la Secţiunea Soldatul universal: sergent-major Florin Nicolae Staicu; sergent-major 
Alexandru Dobrescu; maistru militar cls. I Nicolae Mototolea.
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Instrucţie

În perioada 2-6 martie, la Centrul de Instruire Simulare 
şi Evaluare al Forţelor Navale, CISE, s-a desfăşurat  
CAX DANUBE PROTECTOR 15, un exerciţiu de instruire 
asistat de calculator. Au participat Serviciul Fluvial cu unităţile 
subordonate, Batalionul Infanterie Marină de la Babadag, 
Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”, Grupul de Elicoptere, 
Secţia Scafandri Operaţii Speciale şi Garda de Coastă de 
la Brăila şi Tulcea. Obiectivele generale ale exerciţiului au 
fost perfecţionarea procedurilor de realizare a cooperării 
cu alte categorii de forţe, perfecţionarea şi uniformizarea 
procedurilor operaţionale ale Comandamentului Flotei, 
respectiv Serviciului Fluvial, precum şi exersarea atribuţiilor 
specifice acţiunilor militare la criză. Comandorul Florin 
Iliescu, şeful secţiei Instruire prin simulare la CISE: „Acest 
gen de exerciţii este foarte important în special privind 
perfecţionarea procedurilor de planificare a operaţiilor 
la nivel tactic, pregătirea comandamentelor, punerea în 
aplicare şi verificarea procedurilor de cooperare cu celelalte 

CAX DANUBE PROTECTOR 15

categorii, pentru că întro zonă de operaţii Forţele Navale nu 
pot desfăşura activitatea decât în coperare cu alte structuri 
din Forţele Terestre, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
autorităţi locale şi toate aceste proceduri trebuie puse în 
practică şi verificate”. (O.B.)

În perioada 10-15 mai la Centrul 
de Instruire, Simulare şi Evaluare 
Constanţa şi în poligonul Babadag  s-a 
desfăşurat exerciţiul „South Eastern 
Europe Blue Angel 15”, pe scurt SEEBA 
15, în cadrul căruia au fost evaluate 
structurile Brigăzii 9 Mecanizate 
„Mărăşeşti” puse la dispoziţia Forţei 
Multinaţionale de Menţinere a Păcii  
din Sud-Estul Europei.

Deschiderea exerciţiului a avut loc 
duminică, 10 mai la Centrul de Instruire, 
Simulare şi Evaluare al Forţelor  
Navale, în prezenţa generalului de 
brigadă Hakan Eser, comandantul 
SEEBRIG, a generalului de brigadă 
Adrian Soci, comandantul Brigăzii 9 
Mecanizată „Mărăşeşti”, a comandorului 
Adrian Iordache, comandantul Flotei, 
şi a comandorului Tiberiu Istrate, 
comandantul unităţii gazdă. 

La exerciţiu au participat militari din 
Comandamentul Brigăzii din Sud-Estul 
Europei, SEEBRIG, din cele 7 naţiuni 

S E E B A  1 5
participante, Albania, Bulgaria, Grecia, 
Italia, Macedonia, România și Turcia. 
România contribuie la Forţa Multinaţio-
nală de Pace din Europa de Sud-Est cu 
aproximativ 400 de militari din structuri 
de infanterie, geniu, cercetare şi trans-
port din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată 
„Mărăşeşti”. 

Prima etapă a exerciţiului a fost 
sprijinită de Forţele Navale Române 
prin Centrul de Instruire Simulare şi 
Evaluare. Comandorul Tiberiu Istrate, 
comandantul CISE: „Sunt deosebit de 
bucuros pentru că unul din obiectivele 
pe care acest Centru în viziunea lui 
de dezvoltare şi l-a propus, este pe 
cale să se realizeze. Acest exerciţiu 
multinaţional se înscrie pe nivelul de 
ambiţie pe care Centrul de Instruire 
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale 
şi l-a asumat, acela de a deveni un 
Centru regional, în care categoriile  
de forţe întrunite să poată să se 
instruiască asistate de calculatoarele 
sau de softurile de simulare pe care  
noi le avem”.

Marţi, 12 mai, la Centrul de Instruire 
Simulare şi Evaluare, a avut loc Ziua 
Distinşilor Vizitatori, la care au parti-
cipat reprezentanţi ai Forţelor Navale 
Române, Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă, Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi şi Poliţiei de Frontieră. Au fost 
prezentate organizarea structurii din Sud-
Estul Europei de cooperare regională în 
domeniul securităţii şi menţinerii păcii şi 
principalele elemente de panificare şi 
desfăşurare ale exerciţiului. Joi, 14 mai, 
în Poligonul Babadag, ministrul apărării 
naţionale, Mircea Duşa, şeful Statului 
Major General, generalul-locotenent 
Nicolae-Ionel Ciucă şi contraamiralul de 
flotilă Gigi-Cristinel Uce, şeful Instrucţiei 
şi Doctrinei la SMFN,au participat la Ziua 
Distinşilor Vizitatori a exerciţiului tactic 
cu trageri de luptă SEEBA – 15.

Organizarea şi desfăşurarea exer-
ciţiului pe teritoriul ţării noastre subliniază 
importanţa acordată de partea română 
acestei iniţiative regi onale şi constituie 
un bun prilej de consolidare a relaţiilor de 
colaborare în cadrul acestei iniţiative.

Olivia BUCIOACĂ
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Săptămâna 30 martie - 3 aprilie a fost plină de activităţi 
pentru scafandrii de mare adâncime. Aceştia au executat exerciţii 
specifice de scufundare în saturaţie în camera hiperbar aflată la 
bordul navei pentru scafandri Grigore Antipa. Pe parcursul celor 
5 zile, trei echipe de suprafaţă şi o echipă formată din 4 scafandri, 
aflaţi în camera hiperbar, s-au antrenat pentru menţinerea 
deprinderilor şi calităţii fizice necesare scafandrilor militari de mare 
adâncime. Căpitan-comandorul Laurenţiu Cocea, comandantul 
Secţiei de Intervenţie cu Scafandri de Mare Adâncime: „La bordul 
navei «Grigore Antipa», desfăşurăm activităţi de scufundare în 
saturaţie la adâncimea de 51 de metri, acum aflândune în faza 
de decompresie la adâncimea de 10 metri. Principalele etape ale 
antrenamentului sunt compresia scafandrilor până la nivelul de 
viaţă, adâncimea de 45 de metri; staţionarea la această adân
cime, apoi presurizarea scafandrilor la adâncimea de lucru de 51 
de metri, activităţi 12 ore după care se depresurizează turela, 
iar militarii revin la nivelul de viaţă de 45 de metri. Pe timpul 

Marţi 14 aprilie, a început la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale din Mangalia „Viceamiral Constantin Bălescu”, un nou 
program de formare iniţială a soldaţilor profesionişti. În această 
serie sunt 56 de tineri, printre care şi trei fete. Programul lor de 
pregătire se va încheia după Ziua Marinei Române. Tradiţia are 
un rol important în cadrul şcolii, astfel încât, încă din primele 
zile, noii militari au asistat la o şedinţă demonstrativă de tragere, 
pentru a căpăta încredere în armamentul cu care se vor instrui. 
Comandorul dr. Vasile Chirilă, comandantul Şcolii de Aplicaţie a 
Forţelor Navale: „Avem în acest an un program de formare cu o 
tematică mai diversificată. Urmărim formarea deprinderilor de bază 
ale militarului, formarea deprinderilor de bază ale specialistului, 
dar şi formarea deprinderilor de bază ale marinarilor. Urmărim ca 
aceşti militari să ştie să înoate, să folosească o ambarcaţiune cu 
rame, să folosească o ambarcaţiune cu motor, să folosească o 
ambarcaţiune cu vele, să ştie să folosească parâmele de la bordul 
navelor, instalaţiile de punte, nomenclatorul bărcii, nomenclatorul 
unei nave”. (M.E.)

56 de tineri în Forţele Navale

activităţilor nu au fost probleme, scafandrii comportânduse 
foarte bine. Pe întreaga perioadă a antrenamentelor aceştia 
au fost monitorizaţi de echipele de la suprafaţă. Chiar dacă 
din anul 2010 nu sau mai executat antrenamente în această 
locaţie, tehnica a fost verificată şi întreţinută periodic pentru a 
putea fi operativă în orice moment, iar instalaţiile au funcţionat 
perfect. Un alt obiectiv al acestui tip de antrenament este de a 
avea în permanenţă personalul pregătit pentru a putea interveni 
să desfăşoare activităţi la orice gamă de adâncime de la 50 
la 150 de metri. De asemenea, este o bună oportunitate de a 
verifica tehnica şi a pregăti scafandrii pentru misiunile care se vor 
desfăşura pe mare pe parcursul anului“.

Antrenamentele sunt dificile în primul rând din cauza izolării 
şi a spaţiului restrâns în care trebuie să îşi desfăşoare activitatea 
scafandrii pe parcursul celor 5 zile. Totuşi exerciţiile de acest fel 
sunt nelipsite din instrucţia scafandrilor de mare adâncime având 
un rol foarte important. (C.O.)
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Miercuri 22 aprilie, aerodromul Tuzla; o zi aparent obişnuită de zbor 
pentru personalul Grupului de Elicoptere al Forţelor Navale. La şedinţa 
de planificare a zborului s-a anunţat ca misiune, ultimul zbor de instrucţie 
executat la manşa unui elicopter Puma Naval de comandorul Tudorel 
Duţă, locţiitor al şefului de stat major al Flotei; urma trecerea în rezervă. 
Trecuseră 34 de ani de la primul zbor, timp în care comandorul Tudorel 
Duţă a adunat aproape 3.000 de ore de zbor, a îndeplinit diferite funcţii 
la Statul Major al Forţelor Aeriene şi la Statul Major al Forţelor Navale, a 
format piloţi şi a fost unul dintre pilonii principali pe care s-a bazat reuşita 
proiectului „Aviaţia Navală”.

Emoţiile şi-au făcut loc în programul zilei încă de la vizita medicală. 
Apoi, pentru ultima dată, în calitate de pilot militar, s-a echipat şi a urcat 
la manşă. Verificările de rigoare şi decolarea, efectuarea unui punct fix 
şi apoi zborul pe traiectul stabilit. Ultima misiune la manşa elicopterului 
Puma Naval a fost ca un arc peste timp, o trecere în zbor peste o parte 
din unităţile militare de marină şi aviaţie din Dobrogea, de care se simţea 
legat. A fost un zbor ciudat, după cum se exprima chiar pilotul, pe timpul 
căruia a fost şi soare şi plafon de nori, dar a fost şi ploaie, aşa cum a fost 
şi viaţa de pilot militar a comandorului Tudorel Duţă.

Pe ultima parte a zborului, elicopterul Puma Naval 141 a fost însoţit 
de două avioane uşoare ale colegilor civili de la Tuzla, în semn de 
respect, pentru cariera şi activitatea acestuia.

După aterizare, în hangarul de la Tuzla, a avut loc o scurtă festivitate 
la care a participat personalul Grupului de Elicoptere, alături de personal 
din Flotă şi Flotila de Fregate. Comandorul Adrian Iordache, comandantul 
Flotei i-a mulţumit comandorului Tudorel Duţă pentru activitatea din cadrul 
Forţelor Navale. În mod simbolic, pentru a arăta că programul „Aviaţia 
Navală” continuă, în cadrul Forţelor Navale, comandorul Tudorel Duţă 
i-a predat „manşa” locotenent-comandorului Bogdan Curcă, instructor la 
Grupul de Elicoptere, unul dintre cei mai buni piloţi marinari.

În 10 ani de activitate în Forţele Navale, în cadrul programului „Aviaţia 
Navală”, comandorul Tudorel Duţă a colaborat cu mulţi marinari, unii 
dintre ei, printre care s-a aflat şi contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, fiindu-i alături la momentul emoţionant.

Comandorul Tudorel Duţă, a aterizat cu bine după ultimul zbor de 
instrucţie executat la manşa unui elicopter Puma Naval, dar proiectul 
„Aviaţia Navală” şi elicopterul Puma Naval continuă. Cer Senin!

Predare  
de „manşă“ la Tuzla
Căpitan-comandor ing. Mihai EGOROV
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Comandorul Tudorel Duţă, predând manşa elicopterului Puma Naval,  
locotenent-comandorului Bogdan Curcă.

Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful SMFN şi comandorul Adrian Iordache, 
comandantul Flotei, alături de comandorul Tudorel Duţă.

Comandorul Adrian Iordache, comandantul Flotei oferind macheta  
unei fregate T22 comandorului Tudorel Duţă.
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Fotoreportaj

Două zile pe mare,  
mai multe premiere
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Pregătirea unui FDO 
pe timpul  
apuntării elicopterului 
Puma Naval.

Alarmă de luptă la bordul fregatei Regina Maria!

Tragere navală cu tunul cal. 76,2 mm al fregatei Regina Maria.

Lansarea STRELLA!

2525www.navy.ro
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Foto: Cristian Vlăsceanu

Fregata Regina Maria (F222).

Şedinţă de informare înainte de începerea 
operaţiunilor de zbor cu elicopterul.

Elicopterul Puma Naval  
în timpul manevrei de apuntare.

Tragere cu armamentul de infanterie.

Căpitanul Ionuţ Datcu, 
navigator la fregata 
Regina Maria 
şi comandorul 
Bogdan Vochiţu, 
în timpul manevrei 
navei de intrare în port.
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M o n i t o r
p e  D u n ă r e

În ultima decadă a lunii martie, nave din 
cadrul Divizioanelor 67 Nave Purtătoare 
de Artilerie şi 88 Vedete Fluviale s-au 
antrenat pe Braţul Măcin în executarea 
antrenamentelor specifice navigaţiei pe 
Dunăre, în diferite formaţii navale. De 
asemenea, au fost executate şedinţele 
specifice de tragere de infanterie, dar 
şi tragerile cu armamentul de la bord,  
calibrul 14,5 mm. 

Căpitan-comandorul Valeriu Anton,  
comandantul monitorului Mihail Kogăl
niceanu (45): „Sunt foarte mulţumit de 
rezultatele obţinute de echipaj, tragerile 
sau executat în deplină siguranţă şi dato
rită pregătirii efectuate înainte de venirea 
aici, rezultatele au fost pe măsură”.

La bordul navelor participante la trageri 
au fost ambarcaţi şi tinerii ofiţeri, care în 
luna martie au încheiat „Cursul de formare 
a cadrelor militare pentru ocuparea primei 
funcţii”, organizat de Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia. 

A fi comandant de navă reprezintă 
visul şi mândria fiecărui ofiţer de marină. 
La navele fluviale, ofiţerii de marină au 
şansa să devină comandanţi de navă 
chiar la începutul carierei. În poligonul de 
la Peceneaga, l-am urmărit pe locotenentul 
Marius Mănăilă, ofiţer secund pe monitorul 
Mihail Kogălniceanu susţinând proba 
practică a examenului la comanda navei. 
Locotenentul Marius Mănăilă: „A fost 
destul de bine, mai ales că am şi examen 
de comandant de vedetă blindată. Astăzi 
am făcut o manevră de ancorare, după 
executarea tra geri lor. Totul sa desfă şurat 

conform planului, na fost 
nimic deosebit pentru mine 
astăzi, sper ca în curând 
să devin comandant la 
una din vedetele blindate”. 
Căpitan-comandorul Valeriu  
Anton comandantul monito-
rului, Mihail Kogălniceanu: 
„Ofiţerul secund este un 
tânăr foarte bine pregătit, de 
perspectivă, bun organizator, 
cunoscător al tehnicii de la 
bord şi sper că pe viitor să i 
se dea comanda navei”.

Există vreun secret 
pentru a reuşi la acest 
examen? Locotenentul Marius Mănăilă: 
„Sunt câteva elemente deo sebite, cum ar 
fi curentul dacă este puternic, vântul de 
care trebuie să ţinem cont: să avem şi un 
timonier bun, care să ne ajute şi în rest 
multe exerciţii pentru a executa o manevră 
cât mai corectă”.

Marţi, 24 martie, la Peceneaga au 
executat misiuni de tragere şi navele 
aparţinând Divizionului 88 Vedete Fluviale 
şi secţiilor logistice de la Tulcea şi Brăila. 
Au fost executate în condiţii de deplină 
siguranţă trageri cu nava în staţionare şi 
mişcare, dar şi trageri cu grupul de nave. 
Vedetele fluviale, fiind nave mai mici, au 
ca şi comandanţi, locotenenţi. În ciuda 
tinereţii, au demonstrat că îşi cunosc nava 
şi echipajul şi îşi pot îndeplini misiunile. 
Comandorul Aurelian Popoiu, comandantul 
Divizionului 88 Vedete Fluviale: „Noi am 
devenit un fel de rampă de lansare pentru 
ofiţerii de marină. Funcţiile nu sunt mari, 
dar ofiţerii au şansa ca în scurt timp  23 
ani  să devină comandanţi de navă”.

Căpitan-comandor  
ing. Mihai EGOROV
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Trageri la Peceneaga!

Aspect din comanda monitorului Mihail Kogălniceanu (45),  
pe timpul marşului spre raionul de tragere.

Pregătiri pentru tragere!
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În marş spre raionul de tragere!
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Comanda Divizionului de Vedete  
Fluviale stabilind ultimele detalii înainte  

de tragerile de noapte.

Trageri cu nava în staţionare.

Ţinta în vizor!

www.navy.ro

Rând pe rând, ca într-un dans 
sincron, toate navele au executat 
aceleaşi misiuni de tragere; tragerile 
cu nava au fost urmate de tragerile cu 
armamentul de infanterie.

Soarele s-a ascuns apoi printre 
copacii ce străjuiesc Braţul Măcin şi 
marinarii au pregătit şi executat şedinţele 
de tragere pe timp de noapte.

Comandorul Aurelian Popoiu, 
coman dantul Divizionului 88 Vedete 
Fluviale: „Orice lucru nu este greu dacă 
ştii săl faci; avem oameni cu experienţă 
în unitate şi lucrul acesta se vede la 
tragere. Am reuşit să executăm ce ne
am planificat, iar cei care au participat 
la activităţile de astăzi sunt serioşi, 
responsabili şi şiau făcut meseria aşa 
cum trebuie.”

Activităţile au decurs normal în 
poligonul temporar de la Peceneaga, 
pregătirea teoretică şi seriozitatea de 
care au dat dovadă marinarii permiţându-
le să execute toate şedinţele de tragere 
planificate, în condiţii de siguranţă şi 
cu rezultate foarte bune. Am părăsit 
poligonul Peceneaga, lasandu-i pe 
marinarii fluviali să-şi continue misiunile 
executate ... la lumina lunii.
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Mihaela ZABOLODNI,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat, în 
perioada 15 – 16 mai, prima ediţie a Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale SEA-CONF 2015, eveniment ce a reunit 
personalităţi academice, militare şi civile din Bulgaria, 
Emiratele Arabe Unite, Franţa, Germania, Moldova, 
Scoţia, Turcia şi România. În cadrul conferinţei au fost 
prezentate 142 de lucrări ştiinţifice în cadrul următoarelor 
secţiuni: inginerie electrică, inginerie economică şi 
management, inginerie mecanică, ştiinţe militare, 
navigaţie şi transport naval şi ştiinţe fundamentale şi 
umaniste. Temele principale dezbătute acoperă o gamă 
largă de subiecte ale ştiinţelor dedicate mării, atât din 
domeniul tehnic ingineresc, ştiinţelor fundamentale, cât 
şi al securităţii şi apărării. Scopul conferinţei este de a 
reuni la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, instituţie 
de educaţie şi cercetare ştiinţifică maritimă recunoscută 
la nivel european, oameni de ştiinţă din structura 
academică şi cercetători pentru facilitarea schimbului 
de idei, expunerea rezultatelor activităţii de cercetare şi 
a realizărilor tehnice din domeniul educaţiei, precum şi 
analizării strategiilor viitoare de dezvoltare (C.O.).

Alma 
mater

SEA-CONF 2015

Luni, 6 aprilie, în Aula „Viceamiral 
Ioan Coandă” a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, a avut loc cursul 
festiv al  studenţilor militari de anul 
IV de la Facultatea de Inginerie 
Marină, promoţia 2011-2015, „Regele 
Ferdinand 150”. A fost un moment 
încărcat de emoţii, atât din partea 
absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice,  
invitaţilor, precum şi a prietenilor, 
colegilor şi studenţilor care au participat 
la acest eveniment. Pentru  absolvenţii  
Facultăţii de Inginerie Marină s-a 
încheiat una dintre cele mai frumoase 
etape ale vieţii – studenţia. Urmează 
pentru ei stagiul la nave şi susţinerea 
examenului de licenţă. La revedere studenţie!

Miercuri, 13 mai, generalul-locotenent Nicolae-Ionel Ciucă, 
şeful Statului Major General s-a întâlnit cu studenţii militari 
din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. „Mam întâlnit cu 
viitorii lideri militari, studenţi ai Academiei Navale «Mircea Cel 
Bătrân», din Constanţa. Leam vorbit acestor tineri minunaţi 
despre leadership, valorile fundamentale ale sistemului militar, 
transformările şi provocările care îi asteaptă. Am constatat cu 
bucurie că noţiunile de previziune, predictibilitate şi planificare 
nu sunt necunoscute pentru ei, că sunt bine ancoraţi în 
tehnologie şi motivaţi să atingă performanţa”. (M.E.)

Şeful SMG  
printre studenţii marinari

Joi, 12 martie, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” s-a 
alăturat Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
la evenimentul naţional ERASMUS ONLINE OPEN DOORS. 
Evenimentul a promovat oportunităţile de studiu şi practică 
pentru studenţi în cadrul programului european ERASMUS+. 
Astfel, studenţii civili de anul I şi II de studiu din cadrul celor 
două facultăţi ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au 
participat la seminarul organizat în Aula „Viceamiral Ioan 
Coandă”. Pe timpul seminarului au fost dezbătute aspectele 
educaţionale, condiţiile şi beneficiile statutului de student 
ERASMUS. (M.Z.)

ERASMUS + 
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Semestrul al doilea dintr-un an universitar pare a fi cea mai 
propice perioadă pentru desfăşurarea sesiunilor de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, în cazul instituţiilor militare de învăţământ 
superior. Aceste activităţi au scopul de a stimula studenţii să 
facă cercetări aprofundate în domeniile de care sunt interesaţi 
şi pasionaţi şi să coreleze cunoştinţele din mai multe domenii, 
realizând astfel o punte interdisciplinară. De asemenea, o 
sesiune de comunicări este un bun prilej de a face cunoştintă 
cu lumea academică a celorlalte categorii de forţe sau cu 
academii militare din alte ţări.

Sesiune de comunicări în Bulgaria
În perioada 25 - 27 martie, Academia Navală ,,Mircea 

cel Bătrân” a onorat invitaţia Academiei Navale „Nikola 
Vaptsarov” din Varna - Bulgaria de a participa la sesiunea 
de comunicări studenţeşti „Scientific conference with 
international participation”. Am fost reprezentaţi de şase 
studenţi dintre care trei studenţi militari, din anii întâi şi trei de 
studiu. Ei au prezentat lucrările: „Becoming a military officer” – 
student sergent Andreea Nan-Marinescu, „The true meaning 
of a military officer” – student sergent Cătălin Pintilei şi „Media 
and terrorism” – student fruntaş Iulia Miron. Colegii mei nu 
au fost singurii români, alături de ei aflându-se şi studenţi de 
la alte două instituţii de învăţământ superior din Constanţa. 
Caracterul internaţional al activităţii a fost completat şi de 

Sesiuni ştiinţifice studenţeşti

participarea unor studenţi militari din Georgia, Polonia, Turcia, 
Ungaria. Studenţii noştri s-au întors de la „Nikola Vaptsarov” 
cu amintiri frumoase, cu mai mulţi prieteni răspândiţi în 
această parte a continentului şi cu speranţa că vor mai avea 
ocazia să revină în această instituţie de învăţământ.

Şi noi am fost gazde ...
CADET-NAV este manifestarea ştiinţifică studenţească ce 

are loc la malul mării, fiind organizată de către Academia Navală 
,,Mircea cel Bătrân”. Am fost gazde în perioada 2 - 4 aprilie şi ne-
am bucurat de un număr de 290 de participanţi, printre care şi  
36 de studenţi militari români. În număr mare ni s-au alăturat 
demersului nostru ştiinţific studenţi ai Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul” şi pentru prima dată ne-am bucurat 
de participarea institutelor medico-militare de la Bucureşti 
şi Târgu-Mureş. Ne-au răspuns invitaţiei la sesiunea de 
comunicări din acest an şi şapte studenţi bulgari (între care 
doi studenţi civili) şi, de asemenea, doi polonezi şi doi germani 
(un student şi un ofiţer de marină).

Festivitatea de premiere a fost un moment mult aşteptat, 
studenţii noştri remarcându-se prin numărul de premii obţinute –  
şapte premii de excelenţă, cinci premii întâi, 15 premii doi şi  
25 de premii trei. Noi sperăm că am fost gazde bune şi că 
am reuşit să le arătăm invitaţilor măcar o parte din farmecul 
oraşului în puţinul timp pe care l-au petrecut în Constanţa. 
Am organizat şi o vizită în Portul Militar şi i-am invitat la bordul 
Navei Şcoală „Mircea” şi pe fregata „Regina Maria”. Studenţii 
militari ai Academiei Navale s-au implicat activ în organizarea 
CADET-NAV 2015, formând o echipă bine structurată ce şi-a 
adus aportul în desfăşurarea sesiunii pe toate cele şapte 
secţiuni ale sale şi în ceea ce priveşte atenţia acordată 
invitaţilor în conformitate cu programul celor trei zile.

AFASTUD
În aceeaşi perioadă, 2 - 4 aprilie, 16 studenţi militari şi 

doi studenţi civili ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ au  
participat la sesiunea de comunicări ºtiinţifice AFASTUD, 
desfăºurată la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din 
Braşov. Studenţii marinari – din anii I-IV – au promovat Forţele 
Navale Române prin intermediul lucrărilor ştiinţifice prezentate 
şi prin prezenţa lor la această manifestare ştiinţifică. (D.S.)

Studenţii-sergenţi Andreea Nan-Marinescu şi Cătălin Pintilei, alături de studenta  
Evekin Kirilova, la Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna – Bulgaria.
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Nu de puţine ori, studenţii militari din Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” participă la schimburi de experienţă 
internaţionale, merg la cursuri sau desfăşoară stagii de 
practică în alte ţări. Noutatea din acest an a reprezentat-o 
invitaţia adresată Academiei Navale de către Colegiul Naval 
Regal Olandez la ediţia cu numărul 140 a balului cadeţilor 
„Assaut”; astfel, în perioada 26 aprilie – 2 mai m-am aflat în 
Olanda împreună cu un coleg (student sergent Daniel Avram). 
Această gală este cea mai importantă de pe întreg cuprinsul 
ţării, iar în cele trei seri de bal reuneşte cadeţi, cadre militare 
şi apropiaţi ai studenţilor olandezi.

Descoperind Olanda
Din avion Olanda părea o pată gri ce inspira doar răceală, 

ca să nu mai vorbim despre faptul că această „fabrică de ploaie” 
(aşa cum este supranumită ţara) îşi anunţase spectacolul 
ploios în timpul săptămânii pe care urma să o petrecem 
acolo. Primele trei zile din aventura noastră le-am petrecut în 
Amsterdam şi am aterizat direct în centrul nebuniei dedicate  
Zilei Regelui – 27 aprilie. 

...şi marea de gri pe care am văzut-o din avion s-a 
preschimbat brusc în portocaliu. Toată suflarea purta cel puţin 
un articol vestimentar în această culoare, toţi debordau de 
veselie şi se bucurau de sărbătoare şi de ziua liberă pe care 
o aveau. Străzile capitalei erau înţesate de oameni de toate 
vârstele cu o seară înainte de marea zi şi cu greu am reuşit 
să ne croim drum printre ei pentru a ne integra în atmosfera 
generală. Ziua Regelui a fost perfectă pentru a cunoaşte 
ambianţa tipic olandeză, dar şi pentru a vizita muzeul 
Rijksmuseum, dedicat istoriei şi artei şi care este un bun  

„Hearts of the Ocean”

Balul cadeţilor „Assaut”
punct de plecare dacă dorim să urmărim firul istoriei  
marinei regale, Olanda fiind una dintre ţările cu cea mai 
impresionantă tradiţie marinărească modernă. 

Ziua următoare a început pentru cei mai entuziaşti dintre 
noi cu o alergare pe Insula Java aflată în imediata vecinătate 
a bazei navale în care eram cazaţi. După acest „start” am aflat 
câteva detalii despre marinărie şi forţe navale neerlandeze 
şi modul în care acestea s-au „infiltrat” în cultura localnicilor, 
petrecându-ne ceva timp la Muzeul Naţional Maritim. 

În drumul nostru către capitala navală a Olandei – Den 
Helder - am poposit la Medemblik, o localitate pitorească. 
Aici am văzut cum funcţionează o moară de vânt care nu şi-a 
încetat activitatea de mai bine de o sută de ani şi localnici 
foarte pasionaţi şi dornici să ne împărtăşească din istoria şi 
tradiţiile lor. O altă atracţie a acelei zile a fost iniţierea noastră 
în arta minigolfului, astfel că a fost o plăcere să descoperim 
acel sătuc liniştit din barca ce ne-a purtat pe canalele care 
împart localităţile într-un puzzle natural.

Un mic dejun mai mult sau mai puţin oficial a fost primul 
punct al ultimei zile de prier, întâlnire la care au luat parte 
comandantul Colegiului Regal Naval, alţi ofiţeri şi studenţi 
implicaţi în organizarea activităţilor din această săptămână. 
Numele galei din acest an a fost „Hearts of the Ocean” şi 
reprezintă o metaforă atribuită generaţiei noastre. Noi, cei care 
ne pregătim să păşim în această lume a marinei militare din 
orice colţ al lumii, trebuie să fim înzestraţi cu încredere, iar pe 
acest principiu se bazează şi o parte din modul în care olandezii 
îşi educă studenţii militari, considerând că responsabilizarea 
este una dintre cele mai eficiente metode de a învăţa. 

„Assaut”
În prima seară de bal, studenţii colegiului au luat cina 

cu familiile, fiecare dintre ei având alături oameni dragi. 

Student plutonier Dora-Elena SIMION
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Studentele de anul IV Georgiana Petrescu şi Mariana 
Mihai de la Facultatea de Inginerie Marină a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” au participat la un modul de 
instruire în domeniul politicilor de securitate şi apărare, 
desfăşurat în cadrul Programului ERASMUS MILITAR, 
la Academia Navală din Grecia, în perioada 3 – 5 mai. 

În perioada 10 – 16 aprilie, studentul sergent-
major Radu-Emanuel Chişcariu din cadrul Facultăţii 
de Inginerie Marină din Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a participat la a 55-a Conferinţă Anuală de 
Relaţii Internaţionale a Academiei Navale a Statelor 
Unite ale Americii (NAFAC 2015). Participarea la 
această conferinţă este parte integrantă a procesului 
de internaţionalizare a Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” şi de pregătire complexă a studenţilor instituţiei. 
Subiectele abordate în cadrul seminariilor conferinţei 
între studenţi şi experţi din domeniile politico-militar 
şi marină, au fost legate de politica externă, relaţiile 
politico-militare între state, interdependenţa economică 
şi efectul acesteia asupra suveranităţii statale. Schimbul 
de experienţă, atât la nivel de studenţi cât şi la nivel 
instituţional, aduce un plus de valoare învăţământului 
organizat în academia navală constănţeană. (M.Z.)

Am vizionat împreună un spectacol - un buchet format 
din muzică, dans, artă teatrală şi scrimă - după care, într-
un cadru plin cu decoruri realizate de către cadeţi special 
pentru această festivitate, a început gala propriu-zisă. Mi s-a 
părut extrem de interesant faptul că tinerii de vârsta mea au 
avut libertatea şi sprijinul celor din jur de a se organiza pe 
echipe, de a concepe, de a inova şi improviza. Evenimentul 
a ajuns la cea de a 140-a ediţie şi, an de an, se munceşte 
timp de două săptămâni, 24 de ore pe zi, pentru a fi realizat 
de fiecare dată un altfel de cadru, un alt gen de atmosferă. 

În ziua premergătoare primei „etape” de bal am urcat la 
bordul a două nave: cea mai nouă navă din flotă - HNLMS 
Karel Doorman (A833) şi o fregată - cea mai „bătrână” navă 
intrată în Marina Regală Olandeză, Van Amstel (F831). 
Această punte peste timp a fost pentru mine o dovadă 
în plus că omul poate concepe adevărate „bijuterii” şi că 
progresul tehnicii este de-a dreptul uluitor.

A doua seară de gală a reunit în acelaşi spaţiu, demnitari 
şi cadre militare din Marina Regală Olandeză şi Ministerul 
Apărării. Atmosfera mi s-a părut mai detaşată şi parcă au 
fost sparte barierele rigorii militare.

Sfârşit
Aşa cum toate evenimentele ajung la sfârşit, ziua de 2 

mai a fost momentul în care ne-am luat rămas bun de la 
cea mai importantă bază navală din Olanda, locul în care 
am fost cazaţi în Den Helder, am inspirat pentru ultima 
oară aerul zonei încărcat cu istorie marinărească şi, cel mai 
important, ne-am luat la revedere de la oamenii frumoşi pe 
care i-am întâlnit. Sunt mândră că am cunoscut studenţi de 
vârsta mea din zece ţări, de pe trei continente, cu pasiuni 
şi probleme comune cu ale mele, cu aspiraţii şi dorinţe 
comparabile cu ceea ce port eu în suflet. Astfel am reuşit să 
adaug încă o filă specială în jurnalul meu.

ERASMUS MILITAR

Student român la NAFAC 2015
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În cadrul planului de cooperare bilaterală româno-
american, militari participanţi la Black Sea Rotational Force au 
desfăşurat activităţi socioculturale cu studenţi din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”. Programul are în vedere iniţierea 
cadeţilor români în cultura americană şi practicile relaţiilor 
civili-militari. Astfel, miercuri, 1 aprilie, un grup de 20 de militari, 
coordonaţi de o echipă de relaţii civili-miliari din America au 
vizitat Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi au participat la 
activităţi sportive în echipe mixte cu studenţi români. Pe data 
de 7 aprilie, trei studenţi din Academia Navală au participat 
la o acţiune educaţională organizată de American Corner 
în cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa, unde militarii 
americani au donat cărţi cu benzi desenate pentru copii din 
diferite şcoli din Constanţa. 
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Cooperare româno-americană

Mihaela ZABOLODNI,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
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Ministerul Apărării Naţionale a desfă-
ºurat în săptămâna 6-10 aprilie, pro gramul 
„Armata  O şcoală altfel”, pentru a veni 
în sprijinul Programului Naţional „Să ştii 
mai multe, să fii mai bun”, derulat de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. Statul Major 
al Forţelor Navale a participat la acest 
demers cu o serie de activităţi, sub egida 
„Săptămâna Porţilor Deschise”.

Astfel, mai multe structuri ale Forţelor 
Navale Române şi-au deschis porţile 
în vederea stimulării interesului pentru 
profesiile de marină şi pentru dezvoltarea 
preocupărilor extraşcolare ale elevilor din 
învăţământul gimnazial şi liceal.

I-am urmărit îndeaproape pe elevi, la 
bordul navelor militare - fregatele Regele 
Ferdinand şi Mărăşeşti şi Nava Şcoală 
Mircea , şi le-am observat curiozităţile 
celor care ar dori să urmeze o carieră în 
Forţele Navale Române şi nu numai. La 
bordul fregatei Regele Ferdinand, elevii 
au avut oportunitatea de a-şi forma o idee 
despre ce înseamnă viaţa la bordul navei, 
iar noi am descoperit printre cei care 
apreciază programul „Armata  O şcoală 
altfel”, tineri dornici să urmeze o carieră 
în Forţele Navale. Antoni Pocea, de la 
liceul Tehnologic „Ion Podaru”: „În această 
activitate neam putut crea o idee despre 
cum ar fi să avem o meserie de comandant, 
de timonier, şi eu cred că ne ajută foarte 
mult.” De asemenea, un lucru esenţial pe 
care el l-a observat la bordul fregatei a 
fost camaraderia, unul din motivele pentru 
care ar vrea să urmeze o carieră militară. 

Forţele Navale Române

O ŞCOALĂ ALTFEL

Ana-Maria Roxana Mogoşanu de la liceul 
Tehnologic „Ion Podaru” a fost extrem de 
încântată de tot ce i s-a prezentat la bordul 
fregatei: „Mia plăcut totul, a fost foarte 
interesant”.

Din cuvintele elevilor şi din încântarea 
de pe chipurile acestora am înţeles că 
activităţile extraşcolare sunt benefice şi 
reuşesc să pună bazele unor idei de carieră 
pentru cei care au înclinaţii spre o cariera 
de marinar.

Cum i-au simţit pe tineri, marinarii de la 
bordul navelor? Aspirantul Ştefana Farcaş, 
ofiţer de cart la bordul fregatei Regele 
Ferdinand: „Suntem foarte încântaţi de 
prezenţa elevilor la bordul fregatei şi este 
un mod de a aduce în vizorul elevilor încă 
de la o vârstă fragedă şi opţiunea pentru 
o carieră militară. Am fost foarte încântaţi 
să obsevăm entuziasmul, întrebările şi 
curiozităţile elevilor şi chiar printre ei am 
găsit viitorii candidaţi”.

Vizita la Muzeul Marinei Române a fost 
pentru elevi o adevărată lecţie de istorie, 
o incursiune în trecutul marinei. Cei mai 
mici au fost încântaţi de ce le-au prezentat 
doamnele învăţătoare, iar unii dintre ei, 
chiar şi-au arătat dorinţa de a deveni 
„căpitani de nave”, explicaţia fiind dorinţa 
de „a călători prin lume”. Doamna profesor 
învăţământ primar, Geanina Gheorghe de 
la Şcoala Generală nr.1 George Enescu a 
cofirmat entuziasmul elevilor. „În primul rând 
am programat această activitate pentru ai 
familiariza pe copii cu ceea ce înseamnă 
meseria de navigator, părţile componente 
ale navei şi multe alte informaţii despre 
ce înseamnă activitatea pe mare. Cei mai 
mulţi dintre ei au fost foarte impresionaţi, 

Olivia BUCIOACĂ
Aspirant Camelia ŞEULEAN
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bineînţeles că băieţii au fost mult mai atraşi 
de această activitate, dar şi fetele au fost 
impresionate pentru că au constatat că 
există foarte multe obiecte despre care nu 
aveau cunoştinţe, şi în felul acesta şiau 
mai îmbunătăţit şi vocabularul”.

Elevii au pornit în marea aventură a 
unei „săptămâni altfel“, în Forţele Navale, 
la bordul navelor militare, sub îndrumarea 
marinarilor, iar unii dintre ei au ales să îşi 
testeze abilităţile de comandanţi de nave 
la simulatorul de navigaţie al Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”: „Cel mai mult 
miau plăcut motoarele şi simulatorul de 

Vizită la Centrul de Scafandri.
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Vizită la bordul NŞ Mircea.

navigaţie. Chiar ţi se pare că eşti pe mare, 
pentru că vin valuri, dacă intri întro navă 
îţi ia foc nava, a fost foarte interesant. Mă 
gândesc pe viitor să urmez o facultate cu 
profil naval”, ne-a spus încrezător elevul 
Adrian Comănescu, de la Colegiul economic 
Mangalia. Leonardo Savioli îşi doreşte 
să o ia pe urmele tatălui, cadru militar în 
Forţele Navale, iar vizita i-a întărit şi mai 
puternic decizia, testând cu această ocazie 
şi răul de mare: „Miau plăcut motoarele şi 
simulatorul, este o senzaţie ca pe mare şi 
nu am avut rău de mare. Mă fascinează 
cariera militară şi sper să devin marinar”.

Dacă tinerilor de liceu această 
săptămână le-a oferit oportunitatea de 
a afla cât mai multe despre o carieră în 
Forţele Navale, pe cei mai mici i-a ajutat 
să descopere tainele navigaţiei şi să-şi 
îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe. 
Copiii de la Grădiniţa „Amicii”, au fost foarte 
entuziasmaţi după vizita la simulatorul 
de navigaţie: „Nea plăcut foarte mult 
la Academia Navală. Nea plăcut la 
simulator pentru că am fost pe navă şi  
neam distrat. A fost foarte bine”.

O zi a porţilor deschise într-o atmosferă 
de competiţie la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”. Concursul de nataţie „Cupa 
Mircea” a ajuns la a IV-a ediţie şi a fost 
organizat ca în fiecare an de instituţia gazdă 
împreună cu Direcţia Judeţeană pentru 
Tineret şi Sport Constanţa. Comandorul 
prof.univ.dr. Virgil Ene-Voiculescu, prorector 
pentru cercetare ştiinţifică, organizatorul de 
la prima ediţie a competiţiei: „Începând cu 
sărbătorirea a 140 de ani de învăţământ 
militar de marină din anul 2012, Academia 
Navală a iniţiat «Cupa Mircea» pentru 
nataţie la liceele constănţene, clasele IX
XII. Această competiţie se desfăşoară în 
«Săptămâna Altfel», în fiecare an şi, de 
asemenea, în săptămâna care premerge 
Zilei Academiei Navale, 17 noiembrie. La 
competiţie participă atât băieţi, cât şi fete din 

liceele constănţene şi de la clasele a VIIa şi 
a VIIIa din şcolile generale din Constanţa”.

Au luat startul la probele 50 m liber şi 
50 m bras, masculin şi feminin, elevi care 
fie fac sport de performanţă sau pur şi 
simplu practică acest sport din pasiune. 
La finalul competiţiei, pe podium au urcat 
campioni naţionali, înotători de performanţă 
de la Cluburile sportive, dar şi elevi care 
au ca hobby, înotul. Elevii de la Liceul cu 
program sportiv „Nicolae Rotaru” au ocupat 
primele locuri în clasamentul general. 
Radu Zibileanu a obţinut locul I la ambele 
probe de concurs: „Pentru mine este un loc 
important. Mă bucur că miam reprezentat 
liceul, că am reuşit să câştig această 
competiţie şi este o mare bucurie pentru 

noi şi pentru liceul nostru. Îmi dedic tot 
timpul liber acestui sport pe care îl iubesc 
de mic. Am făcut performanţă, este şi un 
hobby, îmi place şi este un sport care merită 
practicat de la vârste fragede, este foarte 
bun pentru sănătate”. Iuliana Maria Nadolu, 
câştigătoarea locului I, este campioană 
naţională la probele de 100, 200, 400 şi 
800 m liber: „Acest concurs este încă o 
experienţă în plus. Mă antrenez 6 ore pe 
zi timp de 11 ani la Palatul copiilor şi mă 
pregătesc intens acum pentru campionatele 
internaţionale din vară de la Bucureşti”.

Experienţa unei „săptămâni altfel“ 
în Forţele Navale le-a permis elevilor să 
exploreze lumea fascinantă a marinarilor şi 
să aleagă pe viitor cariera militară. 

Aspect din timpul concursului de nataţie „Cupa Mircea”.
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Sâmbată 21 martie, la Muzeul Marinei Române 
a fost lansată lucrarea «Monografia concursului 
de matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”», 
autor contraamiralul de flotilă (rtr.) Niculae Ştefan. 
Alături de autor au fost prezenţi membri ai Ligii 
Navale Române, reprezentanţi din cadrul Statului 
Major al Forţelor Navale, Comandamentului Flotei, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, studenţi 

de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, elevi 
de la Şcoala Militară de Maiştri Militari „Amiral Ion 
Murgescu”, elevi şi reprezentanţi ai liceelor din judeţul 
Constanţa. Autorul monografiei, contraamiralul de 
flotilă (rtr.) Niculae Ştefan: „Am dorit să găsim încă o 
cale de promovare a scopurilor Ligii Navale Române 
în rândul tineretului şi nu numai. Prin intermediul 
acestei cărţi am vrut să transmit tinerilor să înveţe cât 
mai mult, să se integreze în cerinţele şcolare pe care 
le au şi să facă o autoevaluare înainte de examenul 
de intrare la liceu”. Acest volum oferă oportunitatea 
unei tinere generaţii doritoare să urmeze o carieră 
în Forţele Navale de a se pregăti intens pentru 
examenul de admitere la instituţiile de învăţământ de 
marină. O pregătire temeinică şi un studiu intens sunt 
cheia spre succes. (C.Ş.)
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Monografia concursului  
de matematică  

„Viceamiral Vasile Urseanu”Proiectul „O zi în Şcoala 
militară”, a devenit tradiţie în 
Şcoala Militară de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”. Ideea care a stat la 
baza acestui proiect, iniţiat în 
urmă cu patru ani, a fost aceea 
de a veni în sprijinul elevilor din 
liceele constănţene de a petrece 
o zi întreagă împreună cu elevii 
şcolii, de a se familiariza cu viaţa 
militară şi facilităţile existente. În 
acest an proiectul „O zi în Şcoala 
militară” s-a derulat în perioada 
2 februarie - 22 mai. Programul 
unei zile a cuprins introducerea 
tinerilor elevi în viaţa militară la 

inspecţia de dimineaţă, modul 
de desfăşurare a orelor de curs 
şi raportul zilnic. Tinerii au avut 
ocazia să poarte discuţii libere 
atât cu elevii cât şi cu profesorii, 
prin intermediul cărora au reuşit 
să îşi clarifice nelămuririle, să 
înţeleagă beneficiile absolvirii 
Şcolii Militare de Maiştri Militari. 
În mod sigur proiectul „O zi în 
Şcoala militară” şi-a atins scopul, 
exemple fiind participanţii la 
program, care ulterior au devenit 
elevi ai Şcolii Militare de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”.(C.Ş.)

„O zi în Şcoala militară”

Târg de oferte educaţionale
Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân” şi-a prezentat în perioada 
21-22 martie, oferta educaţională 
pentru anul universitar 2015-
2016, la o nouă ediţie a Târgului 
Educaţional organizat la Centrul 
comercial Maritimo din Constanţa. 
Pentru anul universitar 2015-2016, 
Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” organizează admitere la  
6 programe de studii de licenţă şi 
3 programe de studii de masterat. 
Din cele 6 programe de studii la 
nivel licenţă, 4 programe de studii 
se adresează studenţilor civili şi  
2 programe de studii studenţilor 
militari. În cadul celor două 
facultăţi, Inginerie Marină şi 
Navigaţie şi Management Naval, 

la secţiile de Marină Civilă sunt 
scoase la concurs 345 de locuri la 
forma de învăţământ cu frecvenţă 
dintre care 30 de locuri sunt cu 
bursă de studii, iar la forma de 
învăţământ cu frecvenţă redusă 
sunt scoase la concurs 235 de 
locuri. Pentru studenţii militari de la 
Facultatea de Inginerie Marină sunt 
scoase la concurs 29 de locuri la 
specializarea navigaţie, hidrografie 
şi echipamente navale, dintre care 
4 locuri sunt pentru fete şi 10 locuri 
la specializarea electromecanică 
navală. Şi în acest an, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” a oferit 
tinerilor care vor să opteze pentru 
această instituţie de învăţământ un 
program de pregătire gratuit. (CŞ)
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Elevii de clasa a VIII-a care au 
dorit să-şi testeze cunoştinţele de 
matematică au participat la sfârşitul 
lunii martie, pe 28, la Şcoala Militară 
de Maiştri Militari „Amiral Ion 
Murgescu” la concursul „Viceamiral 
Vasile Urseanu”. Liga Navală 
Română a preluat tradiţia concursului 
după desfiinţarea Liceului Militar 
de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. 
Contraamiralul de flotilă (rtr.) Niculae 
Ştefan, organizatorul acestui concurs 
încă de la prima ediţie: „Am preluat 
acest concurs  pe care lam iniţiat 
în 1992 împreună cu fostul meu 
comandant, contraamiralul Petre 
George , pentru a putea transmite 
mesajul nostru permanent de a 
chema tineretul la învăţătură, să se 
profesionalizeze în meserii specifice 
apelor. Prin această activitate a 
Ligii Navale Române şi nu numai, 
a Statului Major al Forţelor Navale, 
transmitem mesajul chemării 
tinerilor către instituţiile militare de 
învăţământ, respectiv Academia 
Navală «Mircea cel Bătrân» şi Şcoala 
Militară de Maiştri Militari «Amiral 
Ion Murgescu». Am extins aria de 
selectare a tinerilor din clasa a VIIIa 
şi în şcolile din judeţul Constanţa. Noi 
nu facem un concurs pentru a ocupa 
locurile de admitere; noi le dăm 
posibilitatea întrun sistem deosebit 
de voluntar să vadă ce au învăţat”.

A XXIII-a ediţie a concursului  
„Viceamiral Vasile Urseanu”

Pentru elevi concursul reprezintă 
evaluarea cunoştinţelor în vederea 
susţinerii examenelor pentru 
admiterea la liceu. În funcţie de 
pregătirea fiecărui elev, părerile cu 
privire la dificultatea subiectelor au 
fost împărţite. Pentru unii dintre 
ei subiectele au fost la nivel de 
olimpiadă, pentru alţii, însă, au atins 
nivelul mediu. Elev Ştefan Tuţă, 
Colegiul Naţional de Arte „Regina 
Maria”: „Subiectele sunt destul de 
grele, dar nu inabordabile. Cu puţină 
concentrare, putem să le rezolvăm. 
Nu sunt la nivel de olimpiadă, sunt 
grele. Am venit la concurs pentru 
a vedea la ce nivel mă aflu înainte 
de examenul de evaluare naţională, 
este un fel de test.” Eleva Elena Bran, 
Liceul „Traian”: „Am ales să particip 
pentru că toate concursurile sunt o 
experienţă şi înţeleg altfel lucrurile 
după un concurs, învăţ ceva din el. 
Subiectele sunt medii, nici grele,  
nici uşoare”.
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Festivitatea de premiere a avut 
loc la Muzeul Marinei Române. Au 
fost acordate numeroase premii şi 
diplome câştigătorilor, profesorilor 
care au contribuit la pregătirea 
elevilor, dar şi celor care au  
făcut posibilă desfăţurarea acestui 
concurs. 

Contraamiralul de flotilă (rtr) 
Niculae Ştefan: „Majoritatea tinerilor 
din judeţul Constanţa apreciează 
concursul şi se îndreaptă către noi, 
fapt dovedit de înscrierea a 171 de 
candidaţi şi prezenţa în sală la lucrările 
scrise a 153. Un alt aspect important 
este dorinţa de afirmare a şcolilor, 
de concurenţă între ele, privind 
desfăşurarea concursului”. (O.B.)
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O prezenţă constantă în cadrul programului european dedicat 
Zilei Internaţionale a Muzeelor, Muzeul Marinei Române şi-a 
deschis porţile iubitorilor de istorie navală, pentru al XI-lea an 
consecutiv şi în noaptea de 16 spre 17 mai, pentru evenimentul 
internaţional Noaptea Muzeelor, oferindu-le accesul gratuit în 
expoziţia permanentă. Mai mult decât atât, au putut fi vizitate, 
tot gratuit, trei expoziţii temporare: „Din istoria paraşutismului 
militar”, „Cercetaşii României” şi expoziţia de grafică „My dear 
Constanţa”. Şi tot ca în fiecare an, programul oferit de Muzeul 
Marinei Române a fost deschis de concertul Muzicii Militare a 
Forţelor Navale Române. Programul Noaptea Europeană a 
Muzeelor a început în urmă cu 11 ani la iniţiativa Ministerului 
Culturii şi Comunicării din Franţa. Consiliul Europei, UNESCO 
şi Consiliul Internaţional al Muzeelor au devenit principalii 
susţinători ai evenimentului, iar în scurt timp mii de muzee din 
Europa s-au alăturat manifestării. Muzeul Marinei Române s-a 
bucurat şi de această dată, aşa cum era de aşteptat, de mii de 
vizitatori. Publicul care a ales să petreacă noaptea de 16 spre 
17 mai, admirând expoziţiile Muzeului Marinei Române, a fost 
preponderent alcătuit din tineri, elevi şi studenţi. (O.B.)

Noaptea Muzeelor
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În perioada 20-21 februarie, un grup 
de 33 persoane, personal militar şi civil, 
precum şi membrii familiilor acestora, au 
participat la primul proiect de creştere a 
coeziunii membrilor asociaţiei, desfăşurat 
de către Asociaţia de Caritate din  
Armata României – Camarazii, Sucursala 
„Callatis” – Mangalia. Acesta a constat 
într-o excursie pe ruta Mangalia-
Bucureşti-Ploieşti-Poiana Braşov şi retur, 
fiind vizitate obiective, precum: Palatul 
Parlamentului, Mall AFI Cotroceni, turul 
oraşului Ploieşti, pârtiile din Poiana 
Braşov, Academia Forţelor Aeriene „Henri 
Coandă” şi Valea Prahovei.

„CAMARAZII“,  
din Mangalia 

„Să ne îndreptăm atenţia spre 
bătrânii care privesc în pământ şi să 
le arătăm cerul, prin purtarea noastră 
de grijă, printro vorbă caldă şi printro 
mângâiere”. Călăuziţi de acest îndemn, 
Membrii Consiliului Director ai Sucursalei 
„Callatis” – Mangalia, au împărţit 
cadouri simbolice, cu ocazia Zilei de 8 
Martie – Ziua Internaţională a Femeii, 
respectiv cu ocazia Sărbătorilor Pascale, 
persoanelor din Căminul de bătrâni din 
această localitate. Emoţiile au fost pe 
măsura gestului camarazilor noştri. A 
fost o atmosferă încărcată de spiritul 
creştin al Sărbătorilor Pascale, pe care 
ne vom strădui să-l ducem mai departe, 
acolo unde este nevoie. În întâmpinarea 
Zilei Mondiale a Apei – 22 martie, 

voluntarii Sucursalei Callatis-Mangalia 
a Asociaţiei CAMARAZII au sădit, pe  
21 martie, 1000 de puieţi în proximitatea 
Mănăstirii Sf. Elena din Costineşti. Prin 
asemenea acţiuni „sădim” în conştiinţa 
publică, ideea de responsabilitate socială, 
atât de necesară pentru mai mult verde 
în mediul înconjurător şi în gândirea 
noastră. Sperăm ca acest gest să prindă 
rădăcini sănătoase, cu ramificaţii la toate 
sucursalele. Aceste proiecte au fost 
posibile datorită contribuţiei voluntare, 
drept pentru care mulţumim colegilor 
Ciprian Hanciuc, Ştefan Niţu, Anca 
Vlădescu şi doamnei Liana Naum pentru 
organizarea acţiunilor, dar şi celorlalţi 
voluntari, pentru implicare !

Maistru militar principal Ştefan NIŢU

Aniversările
marinei

Sâmbătă 28 martie, la Brăila, a avut loc festivitatea prilejuită 
de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Divizionului 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie. Activitatea a adus împreună, foşti şi actu-
ali membri ai familiei acestei unităţi, conducerea Statului Major al 
Forţelor Navale, comandanţi de unităţi de marină, autorităţi locale, 
membri ai Clubului Amiralilor. La fel ca şi în urmă cu 5 ani, momen-
tul aniversar de la Brăila, s-a desfăşurat în centrul oraşului, la Casa 
Tineretului de această dată, ca o deschidere către comunitarea lo-
cală şi ca o recunoaştere a importanţei unităţii pentru urbe. 

Comandor Tudorel Gândac, comandantul Divizionului 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie: „Leagănul Forţelor Navale se află la fluviu. 
Primul divizion de monitoare a fost înfiinţat în anul 1907, deci avem 
o tradiţie îndelungată. Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie, 
continuând tradiţiile Forţei Navale Fluviale, este astăzi unitatea tac
tică de bază din compunerea Flotei destinată să desfăşoare acţiuni 
militare pe fluviu, în Delta Dunării şi în zona de responsabilitate. 
Tuturor subordonaţilor, le doresc multă sănătate, o instruire profesi
onală bună, putere de muncă. Îmi doresc să reuşim să ducem mai 
departe tradiţiile acestui divizion şi în viitor să reuşim să operaţiona
lizăm acest divizion, la nivelul NATO”.

Joi, 12 martie, Cercul Militar din Constanţa 
a fost gazda simpozionului organizat de Liga 
Navală Română cu ocazia împlinirii a 25 de ani 
de la reînfinţarea organizaţiei. La simpozion au 
fost prezenţi membri ai ligii, cadre militare în 
rezervă şi retragere, reprezentanţi ai Muzeului 
Marinei Române şi invitaţi. În cadrul acestei 
activităţi, comandorul(r) Ioan Damaschin şi-a lansat  
cartea „Bătălia aeronavală de la Constanţa din  
26 iunie 1941”. 

Liga Navală Română este forumul de exprimare 
al celor care iubesc marea şi Dunărea, este vector 
de promovare a valorilor şi tradiţiilor Marinei 
Române, promotor al culturii marinăreşti. De 
asemenea, prin activităţile organizate, Liga Navală 
Română urmăreşte realizarea în societatea noastră 
a unei stări de spirit, a unor atitudini şi mentalităţi 
favorabile marinei, construcţiilor navale, porturilor, 
învăţământului de marină. (C.O.)

Sprijinul comunităţii locale este foarte important pentru fiecare 
unitate militare. Doiniţa Ciocan, viceprimarul municipiului Brăila: 
„Vă transmit recunoştinţa noastră pentru ceea ce reprezentaţi pen
tru comunitatea brăileană şi vă asigur că suntem alături de dum
neavoastră. Vă dorim sănătate, să vă îndepliniţi misiunile aşa cum 
dumneavoastră ştiţi cel mai bine şi vă asigurăm de întregul nostru 
sprijin în activitatea pe care o desfăşuraţi. La mulţi ani!”

La 20 de ani de la înfiinţare (30 martie 1995), Divizionul 67 
Nave Purtătoare de Artilerie a primit „Emblema de Onoare” a Forţe-
lor Navale. Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale: „Istoria se repetă. Vedem ce se întâmplă acum 
în jurul nostru. Patria, pe care suntem aici so apărăm aşteaptă de 
la noi săi oferim această siguranţă. De aceea, Forţele Navale prin 
componenta lor Fluvială au o mare responsabilitate. Oamenii aces
tei unităţi sunt dedicaţi, devotaţi şi sunt hotărâţi săşi îndeplinească 
toate misiunile. Vă asigur de suportul Statului Major al Forţelor Na
vale, vă urez la mulţi ani, Bun Cart Înainte”.

La momentul aniversar, s-au acordat plachete, diplome şi 
simboluri marinăreşti, iar Muzica Reprezentativă a garnizoanei 
Brăila a susţinut un recital. (M.E.)

Pe valurile Dunării

Sărbătoare la Liga Navală
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Atmosferă de sărbătoare miercuri, 1 aprilie, la Babadag, acolo unde  
Batalionul 307 Infanterie Marină a aniversat 75 de ani de la înfiinţare. Oameni care 
şi-au împletit destinul cu cel al infanteriştilor marini, o parte din foştii comandanţi ai 
unităţii, conducerea Statului Major al Forţelor Navale, cadre militare active, în rezervă 
şi retragere, autorităţi centrale şi locale, PS dr. Visarion, episcopul Tulcei însoţit de un 
sobor de preoţi militari şi civili, au fost prezenţi la sărbătoarea infanteriştilor marini. 

Colonelul Daniel Frumosu, comandantul Batalionului 307 Infanterie Marină: 
„Avem astăzi experienţa unui trecut plin de activităţi şi misiuni specifice, cu participări 
atât pe plan internaţional cu două detaşamente de nivel companie de infanterie 
marină la misiunea forţei multinaţionale de menţinerea păcii KFOR din teatrul de 
operaţii Kosovo, unde puşcaşilor marini li sau conferit distincţii şi medalii de către 
comandanţii forţei multinaţionale, cât şi pe plan naţional, activităţi de ajutor în sprijinul 
autorităţilor locale, participări la exerciţii majore organizate de eşaloanele superioare, 
activităţi pe care Batalionul 307 Infanterie Marină lea finalizat cu calificative foarte 
bune. Doresc să priviţi cu încredere la viitorul Batalionului 307 Infanterie Marină, 
pentru că profesionalismul, tradiţia de 75 de ani a infanteriei marine, pe care o avem, 
şi coeziunea noastră reprezintă certitudini binecunoscute şi nu ni le poate lua nimeni”.

În baza Decretului prezidenţial nr.353 din 23 martie, Drapelului de Luptă 
al Batalionului 307 Infanterie Marină i s-a conferit Ordinul „Virtutea Maritimă” 
în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari. Decorarea drapelului a fost făcută 
de contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale. 
Drapelul a fost sfinţit şi prezentat apoi personalului unităţii. Un moment inedit l-a 
reprezentat prezentarea drapelelor de identificare ale structurilor din compunerea  
Batalionului 307 Infanterie Marină.

Contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale i-a 
felicitat pe infanteriştii marini şi i-a îndemnat să se pregătească continuu, raportându-
se la viitor.  „Tradiţiile Batalionului 307 se întind în istorie. Batalionul de Infanterie 
Marină a trecut prin focul războiului, a trecut prin încercările Revoluţiei. Batalionul 
de Infanterie Marină demonstrează acum un înalt nivel de pregătire; o pregătire 
specifică dată de condiţiile de mediu în care îşi desfăşoară activitatea. Recunoaştem 
trecutul dar trebuie să ne uităm şi la viitor. Trebuie să ne uităm la situaţia trăită 
astăzi în zona Mării Negre, care nu este deloc liniştită. De aceea, pregătirea 
dumneavoastră, profesionalismul şi autodeterminarea pentru apărarea acestei zone 
de responsabilitate devin primordiale. Avem în responsabilitate  Armata României, 
Forţele Navale, Batalionul de Infanterie Marină  apărarea acestei zone, apărarea 
gurilor Dunării, apărarea Dobrogei. Noi suntem, dumneavoastră sunteţi, primul zid 
de apărare a zonei. Trebuie să fiţi conştient de lucrul acesta, să vă determine să vă 
pregătiţi şi autoperfecţiona continuu”.

Organizarea, mediul de acţiune şi specificul amfibiu al misiunilor  
Batalionului 307 Infanterie Marină îi conferă acestei structuri a Armatei României  
un caracter de unicitate. (M.E.)

La 6 mai 2015, entitatea profesională 
cunoscută sub denumirea de Corpul 
Maiştrilor Militari de Marină şi-a făcut 
simţită prezenţa pe încă o pagină 
din istoria armei, aceasta fiind pentru 
segmentul respectiv, cea de-a 106-a.  
Aniversăm Ziua Corpului Maiştrilor 
Militari de Marină în ziua de 6 mai, 
deoarece este data la care regele Carol I 
a semnat Înaltul Decret 1690 din data de 
6 mai 1909 prin care a consfinţit apariţia 
în Marina de Război a Corpului Maeştrilor 
Militari de Marină – şefi de specialităţi. 
Şi anul acesta momentul a fost marcat 
miercuri, 6 mai, în aula Şcolii Militare de 
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu” din Constanţa printr-o 
adunare festivă organizată de Comitetul 

75 de ani de tradiţii  
pentru infanteriştii marini 

Aniversarea  
maiştrilor militari

Director al Ligii Maiştrilor Militari de 
Marină care a debutat şi s-a încheiat în 
acordurile imnului Maiştrilor Militari de 
Marină, pe muzica semnată de colonelul 
Neniţescu şi versurile maistrului militar 
principal în retragere Dumitru Mihăilescu, 
actualul preşedinte de onoare al Ligii. 
Am menţionat faptul ca atare, deoarece 
credem că este singura categorie de 
personal din Armata României care are 
un imn propriu. Să mai menţionăm şi 
faptul că în această toamnă, pe data de 
16 octombrie, se vor împlini 25 de ani 
de la înfiinţarea Ligii Maiştrilor Militari de 
Marină, asociaţia socioprofesională care 
îi reprezintă pe maiştrii militari marinari. 
Tuturor, în activitate sau în rezervă, le 
urăm un călduros La Mulţi Ani! (B.D.)
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Vineri, 15 mai, în Portul militar Costanţa în prezenţa contraamiralului de 
flotilă Gigi-Cristinel Uce, şeful Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor 
Navale, s-a desfăşurat ceremonia sărbătoririi Zilei Flotilei de Fregate şi a 
Grupului de Elicoptere, la 95 de ani de la înfiinţare. În conformitate cu Nota 
Documentară a Serviciului Istoric al Armatei din 15 iulie 2010, Flotila 56 Fregate 
este recunoscută ca şi continuatoare a tradiţiilor Diviziunii Contratorpiloarelor/
Escadrilei de Distrugătoare din cadrul Diviziei de Mare din anii 1920 – 1961, 
înfiinţată la 15 mai 1920, şi de aceea sărbătorim la această dată Ziua Flotilei 
de Fregate şi a Grupului de Elicoptere. La data de 15 mai 1920 a fost înfiinţată 
Escadrila de Hidroplane, prima structură organizatorică a hidroaviaţiei 
române. Ca urmare, prin Nota Documentară a Serviciului Istoric al Armatei 
din 15 iulie 2010, Grupul de Elicoptere este recunoscut ca şi continuator al 
tradiţiilor Escadrilei de Hidroplane din cadrul Diviziei de Mare, înfiinţată la  
15 mai 1920, şi a devenit ziua unităţii. Chiar dacă vechile hidroavioane au 
dispărut demult din peisaj, fiind înlocuite cu modernele elicoptere Puma 
Naval, tradiţia merge mai departe. În prezent, Grupul de Elicoptere este parte 
integrantă a Flotilei de Fregate, este bazat pe aerodromul Tuzla şi are în dotare 
trei elicoptere Puma Naval IAR-330 Puma Naval. Tuturor, piloţi şi marinari, le 
urăm un călduros La Mulţi Ani! (B.D.)

Flotila de Fregate, la 95 de ani

Pe data de 17 mai s-au împlinit 76 
de ani de la intrarea în serviciul Marinei 
Române a Navei Şcoală Mircea. În toată 
această perioadă, nava a parcurs peste 
300.000 mile marine, iar la bord s-au 
instruit mai mult de 6000 de cadeţi. A trăit 
bucuriile unor marşuri de neuitat în Marea 
Neagră, cu vizitarea principalelor porturi 
riverane, voiaje în Marea Mediterană şi 
Oceanul Atlantic, purtând la pic, cu cinste, 
pavilionul tricolor. Cele trei traversade din 

Ziua Navei Şcoală „Mircea”
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Vineri, 15 mai, la Muzeul Marinei 
Române jurnalistul şi omul de televiziune, 
Nicolae Melinescu şi-a lansat volumul: 
„Navigatorii români şi ameninţările 
pirateriei maritime”. Evenimentul a fost 
organizat de Statul Major al Forţelor 
Navale Române. Volumul se ordonează 
pe trei direcţii principale de cercetare: 
pirateria, ca formă a crimei organizate, 
mărturiile unor navigatori români, foşti 
ostatici ai piraţilor somalezi şi contribuţia 
României la combaterea pirateriei 
maritime - participarea fregatei Regele 
Ferdinand la operaţia EU NAVFOR 
ATALANTA 2012. Aceste teme sunt 
însoţite de un scurt istoric al pirateriei 
maritime pe oceanele lumii şi în 
Marea Neagră, precum şi de o analiză 
succintă a condiţiilor geopolitice în 
care pirateria secolului XX şi începutul 
secolului XXI a luat proporţiile unei 
adevărate industrii. Prezentarea lucrării 
a fost însoţită de proiectarea reportajului 
realizat de autor în timpul celor 
două săptămâni petrecute la bordul 
fregatei Regele Ferdinand, în operaţia  
EU NAVFOR ATALANTA 2012. (M.E.)

Amintindu-ne  
de EU NAVFOR ATALANTA

Semnal
editorial
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anii 1976, 2004 şi 2009 au fost cele mai 
lungi şi complexe marşuri din existenţa 
sa, însă merită să amintim aici şi 
Regata Mării Negre de anul trecut, 
prima desfăşurată pe apele bătrânului 
Pont Euxin. 

Evenimentul aniversar de la bordul 
Navei Şcoală Mircea, a avut loc 
sâmbătă 16 mai, atunci când a avut 
loc şi lansarea cărţii „Cel dintâi voiaj al 
NŞ Mircea”, scrisă de contraamiralul de 
flotilă prof. univ. dr. ing. Vergil Chiţac, 
rectorul Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” şi de doamna dr. Mariana 
Păvăloiu. Lucrarea cuprinde mărturiile 
din jurnalele de bord ale cadeţilor de 
la acea vreme care au efectuat voiajul 
de instruire cu Nava Şcoala Mircea în 
Marea Mediterană, în anul 1939. 

De asemenea, a fost lansat şi 
albumul  „Prodromiţa -150” realizat 
după vizita echipajului Navei Şcoala 
Mircea din anul 2013, la Schitul 
Românesc Prodromu, de pe Sfântul 
Munte Athos. (B.D.)
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Conform „Dicţionarului marinăresc” 
realizat de comandorii Ilie Manole şi 
Gheorghe Ionescu (Editura Albatros, 
Bucureşti, 1982), sifleea [fr. sifflet] este 
un „fluier special folosit la bord pentru 
a transmite semnale privind diferite 
activităţi, iar la navele militare folosit şi 
pentru prezentarea onorului la ofiţeri, 
amirali şi generali, persoane oficiale”. 

Acesta are patru părţi componente 
distincte, cu o simbolistică vizibil 
complementară: partea în formă de 
bulb se numeşte geamandură, tubul 
tun, iar partea de legătură chilă. Partea 
prin care se suflă este mai îngroşată şi 
se numeşte zburătură. 

Semnalul dat cu sifleea are diferite 
tonalităţi, în funcţie de intensitatea 
trilului şi de poziţia degetelor.

Reverberaţii istorice
Potrivit versiunii susţinute de 

autorii atotcuprinzătorului „Dicţionar 
enciclopedic de marină”, finalizat în anul 
2010 sub coordonarea comandorului 
(rtr.) Anton Bejan, sifleea datează din 
perioada cruciadelor în Anglia (1248). 
A fost purtată în flota engleză ca 
un însemn de grad onorific, cel mai 

Simboluri marinăreşti

SIFLEEA
probabil pentru că era utilizată de obicei 
pentru transmiterea ordinelor. Între 
anii 1485 şi 1562 a fost un accesoriu 
reprezentativ al demnităţii de Lord Mare 
Amiral al Marinei britanice. Primul lord 
al Amiralităţii britanice era dotat în 1670 
cu un fluier de acest tip, realizat din 
aur, ca semn al înaltei sale demnităţi. 
Mai târziu, fiecare ofiţer de marină 
însărcinat cu manevra velelor deţinea 
un asemenea fluier, realizat din argint, 
având diverse gravuri pe el. Acestea 
reprezentau, de regulă, numele navei, 
simbolul galionului, însemnele flotei 
sau însemnele coroanei.

Sub forma actuală a fost introdusă 
însă de amiralul Edward Howard, duce 
de Norfolk (circa 1477-1513) după 
modelul găsit asupra unui pirat mort, în 
jurul anului 1500. Ulterior a fost utilizată 
pentru transmiterea tuturor ordinelor iar 
începând din 1671 este cunoscută ca 
siflee de manevră sau sifleea gabierului.

Folosită pentru prima oară de 
personalul de conducere al velierelor 
mari, prin intermediul sifleei se 
transmiteau echipajului diversele 
ordine de manevră, sunetul ei strident 
răsunând mai tare decât zgomotele 
produse de vânt sau de furtună, 
de trosniturile arboradei, velelor şi 
manevrelor mobile ale velierului. Este 

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
Serviciul Istoric al Armatei
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un tril asemănător celor de fond din 
cântecele marinarilor.

Ulterior, sifleea a fost utilizată 
frecvent şi pentru conducerea unor 
activităţi cotidiene la bordul navelor, 
precum trezirea echipajului, pregătirea 
mesei, adunările echipajului, diferite 
manevre efectuate cu velierul, cârmirea, 
lansarea sau ridicarea ancorei, precum 
şi la ceremonialele marinăreşti.

Eticheta navală
În flotele moderne, în ciuda 

sofisticatei tehnici de comunicare 
existente la bord, existenţa acestui tip 
de fluier nu s-a întrerupt, ea devenind 
peste secole un accesoriu tradiţional. 
Marinarul care asigură cartul la schela 
navei dă onorul cu sifleea atunci când 
comandantul sau alte personalităţi urcă 
la bord.

Semnificaţia acestui salut se 
regăseşte în trecutul Royal Navy. 
Când o navă britanică aflată în larg era 
vizitată, iar starea mării nu permitea 
accesul la bord utilizând scara de 
pisică, oficialul era urcat pe punte cu 
o plasă sau un coş. Pentru această 
operaţiune, ofiţerul de gardă mobiliza 
un număr de marinari pentru a-i acorda 
ajutorul necesar, respectiv doi pentru 
locotenent, şase pentru căpitan şi opt 
pentru amiral. De aici s-a creat obiceiul 
de a întâmpina oficialităţile cu o gardă 
de onoare, iar fluieratul aferent, menit 
să avertizeze echipajul că în coş se află 
ofiţeri şi nu mărfuri, s-a transformat în 
ceea ce astăzi numim onorul cu sifleea.

Obiceiul s-a transformat în regulă 
internaţională de politeţe, acordată atât 
la sosirea, cât şi la plecarea oficialităţilor 
de la bord unei nave militare.

Cutume navale româneşti
În „Însemnările unui marinar”, 

comandorul Nicolae Ionescu-Johnson, 

bine cunoscut şi prin activitatea sa 
de jurnalist şi secretar de redacţie 
al revistei „Marea Noastră”, evocă 
personalitatea chipeşului teleormănean 
Andrei Constantinescu, alias Mastela, 
celebrul şef de echipaj de pe bricul 
Mircea, care impresiona cadeţii când 
apărea pe punte „cu galoanele de 
aghiotant la mânecile spenţerului, 
purtând pe după gât întodeauna şnurul 
alb de care-i legată sifleia...”.

Pe 10 februarie 1921, cadeţii 
Şcolii Navale din Constanţa lansau 
în peisajul publicistic marinăresc o 
revistă cu caracter umoristic, de uz 
intern, şapirografiată, cu numele sonor 
„Sifleea”. Primele numere ale acestei 
originale publicaţii şcolare se găsesc la 
Biblioteca Muzeului Marinei Române.

Conform prevederilor „Regulamen-
tului serviciului la bordul navelor militare”, 
ediţia 2007, „Atunci când sosesc la bord 
preşedintele României, prim-minstrul 
Guvernului României, ministrul Apărării, 
şeful Statului Major General, secretarii 
de stat ai Ministerului Apărării, amirali, 
generali, comandanţi direcţi şi ofiţeri care 
conduc inspecţia/controlul/vizita unităţii 
de nave/ navei” (art. 428), acestora li 
se dă onorul cu sifleea, cu garda şi cu 
echipajul (art. 430).

În poezia „Echipaj, la posturile de 
plecare!” („Marea Noastră”, Anul XIV, 
nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1945, 
p. 872), comandorul Marius Verbiceanu 
preamăreşte rolul sifleii în activitatea 
cotidiană de la bord: „«Sifleele pe 
punte», pe navă se aude,/ Gradaţii cu 
siflee şi pulpele lor ude,/ Sadunăn 
cerc pe punte – şi maestrul, lup de 
mare,/ Ordonă: «Echipajul la posture 
de plecare»./ Sifleele răsună prelung şi 
marinarii,/ Cuprinşi de nostalgia acestei 
scumpe arii,/ În tropăieli şi salturi îşi 
lasă orice rosturi,/ Şi fug sărind babale 
şi lanţuri, către posturi”.
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Prima navă de război a flotilei 
române care a purtat pavilionul naţional 
în Marea Mediterană şi Marea Neagră 
a fost canoniera Fulgerul. Bastimentul a 
fost construit la Şantierele Navale de la 
La Seyne-sur-Mer ale Companiei „Les 
Forges et Chantiers de la Méditerranée” 
(cunoscută şi dub denumirea de „Société 
nouvelle des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée”-FCM) de lângă marea bază 
navală de lângă Toulon.

Nava a putut fi construită şi transportată 
în ţară prin creditul deschis în anul 1873, 
cuantumul acestuia era de 130.000 de 
lei. În luna octombrie a aceluiaşi an, în 
portul Toulon, canoniera arbora pavilionul 
românesc fiind gata de provocarea primului 
voiaj, drumul spre casă. 

În comanda navei se aflau: căpitanul 
Ioan Murgescu, în calitate de comandant al 
navei, care avea ca misiune recepţionarea 
batimentului şi aducerea sa în siguranţă în 
ţară şi ofiţerul secund, locotenentul Mihail 
Drăghicescu. Echipajul era format din 
sergentul adjutant Ostroveanu, sergentul 
Vulcan, caporalul Costachi Ion, soldaţii 
Marcu Zamfir şi Untaru Nicolae, precum 
şi cinci mateloţi francezi, pentru serviciul 
bordului, conduşi de căpitanul Legier.

Voiajul spre casă nu a fost uşor, iar 
Odiseea sa a durat din octombrie 1873 
până în aprilie 1874. Foarte frumos descrie 
locotenent-comandorul Constantin Ciuchi, 
în lucrarea sa Istoria Marinei Române în 
curs de 18 secole (Tipografia „Ovidiu” H. 
Vurlis, 1906), starea de spirit internaţională 
cu privire la noul bastiment de război 
românesc: „Toate naţiunile străine vorbiau 
de un cuirasat român care va fi singur în 

Primul pavilion românesc în Marea Mediterană şi în Marea Neagră

Canoniera „Fulgerul”
Marea Neagră şi va pune în respect micile 
bastimente ruseşti şi turceşti fără valoare 
militară. Turcii începură să se îngrijească 
şi ordine severe sau dat pretutindeni de 
la Dardanele la Bosfor ca marele cuirasat 
să nu fie lăsat fără a fi cercetat şi fără a fi 
primit autorisaţia personală a Padişahului”. 

Cu toate că nava avea autorizaţie 
de trecere prin strâmtori, la trecerea prin 
Dardanele, a fost reţinută de autorităţile 
otomane la Ceanak-Calessi pentru 5 
zile. Locotenent-comandorul Constantin 
Ciuchi relatează: „Guvernatorul de la 
Dardanele a căutat mult acest bastiment, 
şia pus înainte toate suposiţiile cele 
mai pesimiste, sa gândit mult şi, în fine, 
văzând că povestea de groază nui apucă, 
a telegrafiat la Constantinopole că teribilul 
vapor român nu e decât un... caik. Au râs 
mulţi de această glumă, dar ţara noastră 
nu, căci acest minuscul bastiment era 
embrionul unei flote moderne, unei flote 
care dacă până acum na ajuns aşa după 
cum sperau toţi de pe atunci, din causa 
certurilor, intrigilor politice, egoismului 
etc., ea va ajunge însă, căci prin ea vom fi 
cunoscuţi şi temuţi în afară, prin ea se va 
desvolta avuţia ţărei”. 

Prima escală a avut loc în portul 
Constanţa (aflat încă sub administraţie 
otomană), în zilele de 8-13 aprilie 1874, iar 
la 14 aprilie ancora în portul Galaţi. După 
numai 5 zile de la sosire, la 19 aprilie, 
primea numele de Fulgerul, iar fostul său 
secund, locotenentul Mihail Drăghicescu, 
era numit comandant al canonierei.

Ceremonia oficială a intrării navei 
în serviciul flotei româneşti a avut loc la 
Giurgiu, povesteşte locotenent-comandorul 
Constantin Ciuchi: „în 15 iunie 1874, în 
faţa M.S. Domnului Carol, a Alteţei Sale R. 
Principele Leopold de Hohenzolern fratele 

M.S. Domnului, a primului ministru, a 
ministrului de Răsboiu, ministrul Afacerilor 
Streine, a Prefectului judeţului, clerului 
local, comandantului flotilei şi a mulţimei 
de popor adunat, spre a asculta cuvintele 
patriotice şi caldele urări pentru formarea 
unei marini puternice”. 

Anul următor, canoniera Fulgerul şi 
navele România şi Ştefan cel Mare au 
fost constituite într-o Divizie şi au executat 
instrucţia împreună. Maiorul Murgescu, 
comandant al Flotilei, a fost şi comandantul 
primului voiaj de instrucţie în Marea 
Neagră şi la Dunărea de Jos desfăşurat în 
perioada 11-27 octombrie 1875. În cursul 
acestui prim marş, s-au făcut opriri în 
Sulina, Tulcea, Constanţa şi Insula Şerpilor 
şi, pentru prima dată, s-au făcut vizite 
protocolare cu autorităţile turceşti, cum ar 
fi întâlnirea cu caimacamul din Sulina şi cu 
guvernatorul turc din Tulcea.

În timpul Războiului de Independenţă 
(1877-1878), Fulgerul a fost cedat flotei 
ruse aliate, împreună cu celelalte nave 
ale flotilei române, şi a primit numele 
de Marele Duce Nicolae. Între misiunile 
executate de bastiment s-au numărat: 
instalarea barajelor de mine pe Dunăre, 
a unor poduri de vase sau misiuni de 
recunoaştere. Un alt element important l-a 
constituit transportul trupelor ruse, cum a 
fost transferul Regimentului de Artilerie 
„Borodino” de la Brăila la Măcin.

Canoniera a fost retrocedată auto-
rităţilor române la încheierea conflictului, 
şi-a recăpătat primul nume şi a transportat 
trupele române de pe malul drept al Dunării 
pe cel stâng. Practic, a trecut în Dobrogea 
la 15 noiembrie 1878, primele unităţi 
ale armatei care urmau să instaureze 
proaspăta autoritate în noul teritoriu care 
intrase în componenţa României. 

Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU
Muzeul Marinei Române

După război, Fulgerul a efectuat mai multe voiaje pe Dunăre şi a îndeplinit, 
atunci când era cazul, serviciul de staţionar în portul Sulina. A fost precursorul 
bricului Mircea în ceea ce priveşte pregătirea elevilor Şcolii Copiilor de 
Marină. În 1882, având la bord elevii Şcolii, a întreprins un voiaj de pregătire 
pe Dunăre, în afara exerciţiilor şi a antrenamentelor specifice, în acest periplu 
fiind sondat canalul fluviului.

În 1886 canoniera va fi repartizată Companiei portului Galaţi, iar în 1890 
va intra în compunerea Diviziei de Dunăre. În calitate de componentă a diviziei 
fluviale va efectua un voiaj între Galaţi şi Turnu Severin şi va participa la 
aplicaţii şi manevre pe Dunăre. În anii premergători Primului Război Mondial 
va fi transformată în tanc pentru combustibil.  

Potrivit unor surse a fost dată la fier vechi în 1950, altele îi atribuie sfârşitul 
în 1968.

Caracteristici Fulgerul
Deplasament-90 t; Lungime-25 m; Lăţime-4,80; Pescaj-1,30 m; Viteză-7 

Nd; Echipaj-35 pers.
Armament: iniţial un tun Krupp de 87 mm protejat de o turelă cuirasată, 

înlocuit ulterior cu două tunuri de 57 mm şi două mitraliere de 11,43 mm.
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Militarii din Forţele Navale Române au 
participat sâmbătă, 9 mai, la activităţile evocatoare 
cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat 
a României, Zilei Europei şi a Victoriei Coaliţiei 
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război 
Mondial în Bucureşti şi în garnizoanele de marină 
Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Babadag. (C.P.)

9 MAI - O ZI CU TRIPLĂ 
SEMNIFICAŢIE

Ziua Eroilor, care în mod tradiţional coincide 
cu Înălţarea Domnului, s-a sărbătorit, în acest 
an, concomitent cu o altă mare sărbătoare a 
Creştinătăţii, praznicul Sfinţilor Împăraţi şi întocmai 
cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena. 

Militarii din Forţele Navale au organizat joi,  
21 mai, cu prilejul Zilei Eroilor, un ceremonial 
militar şi religios în memoria contraamiralului Horia 
Macellariu, care îşi doarme somnul de veci alături 
de domnitorul Mircea cel Bătrân, la Mănăstirea 
Cozia. Contraamiralul Horia Macellariu a luptat 
în cel de-al Doilea Război Mondial, fiind unul 
dintre comandanţii distrugătorului Regina Maria; 
pentru misiunile îndeplinite a fost decorat cu 
Ordinul Coroana Romaniei şi Crucea de Cavaler  
al Crucii de Fier. 

Marinarii militari şi-au comemorat eroii şi 
au participat la ceremonii militare şi religioase 
pentru cinstirea memoriei eroilor, în garnizoanele 
de marină Constanţa, Mangalia, Babadag şi 
Tulcea. La ceremonii au luat parte reprezentanţi 
ai Ministerului Apărării Naţionale, ai autorităţilor 
publice locale, Bisericii Ortodoxe Române, Ligii 
Navale Române, veterani de război, ofiţeri în 
rezervă şi în retragere. De asemenea, la cercurile 
militare din Constanţa, Mangalia, Tulcea şi la 
Muzeul Marinei Române au fost organizate 
activităţi culturale dedicate acestei zile. (B.D.)

Ziua Eroilor

Ioan Murgescu (1846-1913). Viceamiral. 
Absolvent Şcoala Navală din Brest (1864-1866). 
Secund şi, apoi, comandant pe Ştefan cel Mare 
şi România. În 1875 numit comandant al Flotilei. 
În Războiul de Independenţă participă cu şalupa 
Rândunica la atacul de la Măcin 13/14 mai 1877 şi 
scufundă cu torpila de şcondru monitorul otoman 
Seyfi. În 1879 este numit director al Arsenalului 
Flotilei de la Galaţi. Din nou comandant al Flotilei, 
între 1888-1901. După retragerea din activitate 
este avansat viceamiral (1911). Numele lui a fost 
atribuit primului puitor de mine construit la Galaţi 
în 1939, puitorului de mine 271, intrat în serviciul 
Marinei Române în 1980, precum şi unor instituţii 
de învăţământ. S-a stins din viaţă la 67 de ani,  
la 5 martie 1913, la Bucureşti.

Mihail Drăghicescu (1848-1896). Locotenent-
colonel de marină. Absolvent Şcoala Militară (1866). 
În timpul Războiului de Independenţă comandant 
al bateriilor de coastă „Mircea” şi „Elisabeta” din 
zona de luptă Calafat-Vidin. Organizează prima 
instituţie de învăţământ al Marinei Militare, Şcoala 
Copiilor de marină (1881) unde este şi profesor. 
Director al Arsenalului Flotilei (1881-1888). Şef de 
Stat Major al Corpului Flotilei (1889-1894). În 1894 
comisar militar în portul Sulina. A scris numeroase 
lucrări de navigaţie, geografie maritimă, calcule 
nautice, hidrografie şi marinărie. În 1884 a realizat 
prima hartă românească a Dunării. Opera sa de referinţă este considerată 
Istoricul principalelor puncte pe Dunăre de la gura Tisei până la mare şi 
pe coastele mării de la Varna la Odessa. A trecut în nefiinţă la 48 de ani,  
pe 3 martie 1896, fiind înmormântat la Sulina.
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Veteranii
m a r i n e i

Continuăm prezentarea destinului 
unui marinar pasionat de profesia sa, pe 
care nu numai că a desfăşurat-o cu multă 
dăruire, dar a ţinut ca să le împărtăşească 
şi celorlalţi din cunoştiinţele sale, căpătate 
prin studiu, ori prin practica marinărească 
efectuată la bordul celor trei veliere, iubite 
deopotrivă, Dris şi N.Ş. Mircea I şi II.

În vara anului 1937, pe când se 
strângeau fonduri pentru construirea 
viitoarei nave-şcoală Mircea1, din dragoste 
de velier, locotenentul Gh. Isbăşescu a 
ţinut să traducă din revista franţuzească 
„Le Yacht”, la care era abonat, un articol 
ce comemora trecerea a trei decenii de la 
naufragiul crucişătorului Jean Bart. Aflat 
în apropierea coastei de vest a Africii,  
pentru a executa lucrări hidrografice, 
consemnând noi epave, el însuşi a 
devenit în februarie 1917, o epavă. Trei 
ani mai târziu, era construită o altă navă 
omonimă: Un asemenea nume nu putea 
dispare din flota franceză. (Cum nu 
poate dispare nici Mircea. N.R.)2. A fost 
şi acesta, la vremea respectivă, un mod 
elegant de a face pledoarie pro Mircea.

Cariera tânărului ofiţer a urmat un 
curs ascendent. Velierele-şcoală nu i-au 
fost străine. Campania de vară a anului 
1930 a efectuat-o la bordul bricului 
Mircea3, unde a îndeplinit funcţia de 
ajutor al ofiţerului cu navigaţia şi detaliu. 
S-a remarcat prin energie şi interes4. 
La 15 octombrie 1930, ofiţerul a revenit 
alături de colegii de promoţie, la Şcoala 
Navală pentru a urma cursurile Şcolii 
de Specialităţi (de Aplicaţie), iar la final, 
rezultatele obţinute l-au situat pe locul 14 
1 În septembrie 1938 a fost pusă chila, în Şantierul 
Blohm und Voss, Hamburg, a viitoarei navă-şcoală 
Mircea (n.n.). 
2 Marea Noastră (Anul VI), nr. 7 – 8, iulie-august 1937,  
p. 139.
3 Bricul Mircea a fost construit în Anglia şi a intrat în 
compunerea Flotilei Române la 12 august 1882, fiind 
folosit ca navă-şcoală pentru cadeţii Şcoalelor Marinei 
până în anii 30. 
4 Arhivele Militare Române, loc.cit., f.7.

printre cei 18 ofiţeri-elevi. Dar marinarul 
desăvârşit ce avea să devină se anunţa 
deja. Aflându-se pe mare cu un cuter, a 
fost surprins de un vânt puternic. Hotărât, 
aspirantul Gh.Isbăşescu s-a îndreptat 
cu ambarcaţiunea în portul Mangalia, 
salvând-o astfel. Comandantul Şcoalelor 
Marinei, comandorul Petre Bărbuneanu 
a salutat acest act de curaj, precum 
şi hotărârea fermă în luarea deciziei a 
tânărului ofiţer5.

La absolvirea şcolii a fost repartizat la 
bordul distrugătorului Regele Ferdinand, 
pe funcţia de ofiţer cu artileria. Din 
notarea întocmită pe anul 1932 de către 
comandant, aflăm că: „...ţine bine marea, 
formânduse ca ofiţer ambarcat şi că este 
entuziasmat pentru cariera de marinar”6.

Calitatea de bun instructor şi-a 
manifestat-o cu ocazia ocupării funcţiei 
de ofiţer la clasă la Şcoala de Specialităţi, 
fiind apreciat drept un: „Foarte bun ofiţer, 
foarte bun instructor, merită a avansa la 
alegere”7 .

În anul următor, la 10 mai, a fost 
avansat la gradul de locotenent. Avea 
numai 26 de ani şi a fost ales să predea 
algebra şi timoneria la Şcoala de Brevetaţi, 
la Şcoala de Submaiştri şi la Şcoala 
Elementară. La Şcoala de Submaiştri 
mai preda şi trigonometria. Rezultatele 
obţinute au fost excelente, ofiţerul fiind 
apreciat ca bun pedagog.

Următoarea practică de vară a constat 
într-un voiaj de trei luni de zile la bordul 
unei nave a Serviciului Maritim Român. Şi 
aici rezultatele obţinute au fost frumoase, 
ofiţerul dovedindu-se a fi de un real folos 
echipajului, navei, fiind un camarad de 
nădejde. A revenit în Marina Regală, de 
data aceasta fiind şeful Biroului Adjutanturii 
la Apărarea Fixă Maritimă, timp de un an 
şi jumătate. Comandantul său a intuit 
iubirea lui pentru arma aleasă, scriind 
că ofiţerul „...are mult foc sacru pentru 
instituţie”. Este perioada în care a publicat 
amintitul manual de greement şi matelotaj 
şi a redactat proiectul unei alte lucrări 
ce trebuia să trateze despre elemente 
5 Idem.
6 Ibidem, f. 8.
7 Ibidem, f. 9.

fundamentale privind construcţiile 
navale. Din păcate, lucrarea a rămas 
numai în proiect. Ele erau rodul unor 
studii aprofundate ale autorului, bazate 
pe o bibliografie solidă de specialitate, 
românească, dar mai ales, franceză. 
Informaţiile îi erau atât de necesare pentru 
a-şi ţine cursurile, în calitate de profesor 
de manevre şi construcţii navale la Şcoala 
Navală. Pentru munca depusă a fost 
calificat drept un ofiţer excelent8. După 
ştiinţa noastră, manualul de „Greement, 
matelotaj şi manevra ambarcaţiunilor” 
este singurul de acest gen editat în ţara 
noastră până în prezent, fiind consultat 
şi astăzi de profesorii de specialitate, de 
yachtmeni şi nu numai. La un an de la 
apariţie, când lucrarea fusese epuizată pe 
piaţă, locotenentul Gh. Isbăşescu a cerut 
în şedinţa Ligii Navale Române, ţinută 
în ziua de 10 decembrie, să fie reeditat 
manualul. Dar din lipsă de fonduri, acest 
lucru nu s-a întâmplat9. Din fericire, 
noi am putut consulta un exemplar ce 
ne-a fost pus la dispoziţie cu gentileţe 
de către doamna ing. Ileana Ciobanu, 
8 Ibidem, f. 11.
9 Marea Noastră (An VII) nr. 2-3, februarie-martie 
1938, p. 83.

Locotenent-comandorul  
Gheorghe Isbăşescu (1908 – 1942) (II)

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Căpitan-comandor Mircea TÂRHOACĂ
Nava Şcoală Mircea

Gheorghe Isbăşescu la serviciu
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Joi, 9 aprilie, zi în care lumea creştină se află în Joia 
Mare, ziua Cinei cea de Taină, păstrând o veche tradiţie, 
marinarii şi aviatorii militari au fost în pelerinaj la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn din judeţul Vâlcea. Această legătură spirituală 
a militarilor din Forţele Navale şi Forţele Aeriene cu sfânta 
mănăstire datează din anul 1938, când Ministerul Aerului 
şi Marinei de la acea vreme a început ample lucrări de 
restaurare a complexului monahal, ce au durat aproape doi 
ani. Gazdă primitoare pentru oamenii apelor şi ai văzduhului, 
Maica Stareţă Emanuela Oprea, a organizat o ceremonie 
religioasă de pomenire a eroilor marinari şi aviatori, precum 
şi a ministrului Aerului şi Marinei, din perioada 1938-1940, 
generalul Paul Teodorescu, cel care-şi doarme somnul de 
veci lângă bisericuţa construită din trunchiul unui singur 
stejar secular. Pelerinajul a continuat cu vizitarea bisericii din 
piatră, în care este păstrată Icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului şi a luat sfârşit cu convingerea că acolo, între 
dealurile Vâlcei, marinarii şi aviatorii vor găsi întotdeauna un 
loc al lor, pentru rugăciune şi reculegere. (SMFN)

Pelerinaj Pascal  
la Mănăstirea Dintr-un Lemn

nora comandorului mecanic Dumitru 
Ciobanu, din Iaşi, căreia îi mulţumim şi pe  
această cale.

La 1 octombrie 1936, locotenentul 
Gh. Isbăşescu a revenit la bordul 
distrugătorului Regele Ferdinand, în 
calitate de ofiţer cu navigaţia, funcţie de 
care s-a achitat cu foarte bune rezultate. 
Dar, iată că peste un an avea să fie 
numit comandant-secund pe canoniera 
Ghiculescu, funcţie dificilă pentru un tânăr 
ce nu împlinise 30 de ani. Dar s-a dovedit 
a fi un bun administrator, ocupându-se în 
mod ireproşabil de echipaj şi de vapor10.

În această perioadă a început  
să-şi construiască împreună cu colegul şi 
prietenul locotenent Gheorghe Drimba11, 
un yacht, ce avea să se întruchipeze 
din dragostea de mare, de vele a celor 
doi marinari. Iată ce se scria despre ei 
şi ambarcaţiune, când, însoţiţi de mai 
tânărul coleg, aspirantul Nicolae Ţurcan, 
un alt împătimit al navigaţiei cu vele, au 
părăsit portul Constanţa: „Întro noapte 
caldă de August, fără nicio reclamă, 
fără niciun zgomot, cu modestia carei 
caracterizează, au plecat spre zări albastre 
trei locotenenţi de Marină, la bordul 
yachtului «Dris». Drimba şi Isbăşescu, 
de mai bine de un an lucrează tăcuţi şi 
stăruitori săşi termine yachtul lor drag şi, 
în sfârşit, munca lea fost încoronată de 
succes, căci bărcuţa lor, la care fiecare 
cui şi fiecare şurub a fost pus cu mâna 
lor, a ieşit o minune. Pictorul MarinMarie, 
care a trecut Atlanticul cu yachtul său 
«Winibelle II», desigur că nu ar face nicio 
deosebire între bărcuţa sa şi «Dris», care 
e făcut după planurile sale. Şi astfel cei 
doi proprietariconstructori, împreună 
10 Arhivele Militare Române, loc.cit., f.12.
11 Contraamiral Gh.Gustav Drimba , n. 27 aprilie 1905, 
la Cohaliu, comuna Rupea, judeţul Târnava Mare -  
Bucureşti. Pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a 
III-a  „ Pentru curajul, iniţiativa şi completa abnegaţie 
arătate în calitate de comandant al canonierei 
Dumitrescu”, într-o mare infectată de submarine, mine 
şi atacuri de aerotorpiloare”. Apud Marian Moşneagu,  
op.cit., p. 153.

cu un alt camarad mai tînăr, Ţurcan, au 
plecat spre Sud, luânduşi rămasbun 
doar de la cei doi – trei camarazi care se 
aflau pe dig la acea oră târzie. Farul de 
la intrarea Constanţei lea clipit şiret din 
ochiu şi ia dat în grija celorlalte faruri de 
la Tuzla, Şabla şi Caliacra. Aflăm că au 
ajuns cu bine la Istanbul. Nici nu se putea 
altfel. Între timp, la 15 August (1938, n.n.), 
unul dintre cei trei echipieri a fost avansat 
căpitan: „La mai mare Domnule Căpitan 
Drimba şi să vă întoarceţi sănătoşi cu 
toţii din călătoria începută”. Către sfârşitul 
lunii septembrie, «Dris» se va înapoia la 
Constanţa, din călătoria întreprinsă în 
Mediterana”12.

Ambarcaţiunea a purtat numele Dris, 
de la îngemănarea primelor două litere 
ale numelui fiecăruia dintre constructorii-
proprietari, care din economiile lor şi 
printr-o muncă asiduă au reuşit să 
construiască o ambarcaţiune aptă să ia 
marea.
12 Marea Noastră (an VII), nr. 9 din septembrie 1938,  
p.348.
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Gheorghe Isbăşescu (în mijloc în picioare) 

Gheorghe Isbăşescu (dreapta)
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La Monumentul Marinarilor Români aflat pe faleza Cazino 
din Constanţa, a avut loc sâmbătă, 30 mai, un ceremonial 
militar şi religios de sfinţire a acestuia. Monumentul este 
dedicat memoriei marinarilor români care şi-au pierdut viaţa 
pe mare şi eroilor marinari al căror mormânt este adâncul 
apelor.

Activitatea s-a desfăşurat la iniţi ativa fundaţiei pentru 
realizarea Monu mentului Marinarilor Români, cu sprijinul 
autorităţilor locale, a Statului Major al Forţelor Navale şi a Ligii 
Navale Române. Au fost prezenţi la eveniment comandanţi 
de unităţi din Forţele Navale, elevi ai Şcolii Militare de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, studenţi 
ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cadre militare în 

La Biserica Statului Major al Forţelor 
Navale a avut loc marţi, 26 mai,  
comemorarea a 100 de ani de  
la naşterea Prinţului-comandor Leon 
Ghika şi cinci ani de la trecerea sa în 

100 de ani de la naşterea Prinţului-comandor Leon Ghika 

Cristina KUNGL
Statul Major al Forţelor Navale

veşnicie. (12/26 mai 1915 – 12 iulie 
2010). La eveniment, alături de familie, 
prieteni şi oficialităţi din cadrul Forţelor 
Navale, a fost prezent locţiitorul ºefului  
Statului Major al Forţelor Navale,  
contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea, Preşedintele Senatului, domnul  

Călin Popescu Tăriceanu. Doamna 
Domnica Ghika Le Blay, fiica prinţului-
marinar, prezentă la eveniment 
împreună cu fiul său, Ştefan Ghika-Le 
Blay, şi cu sora domniei sale, doamna 
Manuela Ghika-Oroveanu, spunea: „În 
acei ani de după război, până în 1975, 
anul plecării din ţară, tatăl meu, dat 
afară din armată, ca să ne întreţină, a 
fost nevoit să muncească din greu ca 
dulgher. Nu a plecat din ţară de bine. 
În Franţa suntem nişte oameni normali, 
nu suntem bogaţi, dar nici nu ne dorim 
neapărat acest lucru, decât poate doar 
în plan spiritual”. 

Despre prinţul-comandor Leon 
Ghika, cel care a scris o pagină 
memorabilă în istoria Marinei Militare 
Române puteţi afla mai multe din 
articolele doamnei dr. Mariana Păvăloiu 
apărute în revista Marina Română, anii 
2009-2010.

rezervă şi retragere, oficialităţi locale. Manifestările au început 
cu cuvântul contraamiralului de flotilă (rtr.) Niculae Ştefan, 
care a mulţumit celor implicaţi pentru realizarea acestui 
eveniment, declarându-se mân dru că acest demers a fost dus 
la bun sfârşit. Un sobor de preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţia 
Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a ţinut o slujbă de 
pomenire a eroilor marinari, sfinţind apoi Monumentul 
Marinarilor Români. Au mai ţinut alocuţiuni, viceprimarul 
oraşului Constanţa, Decebal Făgădău şi contraamiralul (rtr.) 
Petre Zamfir, iar pe acordurile Muzicii Militare a Forţelor 
Navale au fost depuse coroane de flori. Evenimentul a fost 
unul emoţionant, la el asistând turişti români şi străini prezenţi 
la acea oră pe Faleza din Constanţa. (C.O.)

Monumentul Marinarilor Români
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Poate aşa a fost să fie...
Marinarii militari şi civili sunt în doliu 

şi deplâng pe omul, pe Amiralul ing. Ilie 
Ştefan, una din cele mai proeminente 
personalităţi ale Marinei Române, unul 
dintre puţinii continuatori ai „spiritului 
Mircea” şi ai „spiritului Jean Bart, 
unul din cei mai consecvenţi luptători 
pentru insuflarea în sufletul românilor 
a problemelor legate de mare, marină, 
marinărie şi marinari.

Amiralul ing. Ilie Ştefan se adaugă 
acelor marinari care s-au străduit să 
aprindă şi să întreţină scânteia dorului de 
a cunoaşte marea, să sădească  în sufletul 
românului cultul pentru Marea Neagră şi 
respectul pentru oamenii ei. Avea dânsul o 
vorbă atunci când o acţiune sau activitate 
era pe punctul de a se sfârşi: „Trebuie 
să ţinem feştila aprinsă”, în sensul de 
a demonstra celorlalţi că încă mai este 
cineva care se preocupă de problema 
respectivă, că speranţa nu a murit.

Doamne, şi cine mai ştie câte „feştile”a 
ţinut aprinse Amiralul Ilie Ştefan!

A fost un distins marinar, un om de 
caracter, respectuos, iubit şi apreciat de 
toţi cei care l-au cunoscut, impunând prin 
cultura sa, prin spiritul lui de dreptate 
şi printr-o corectitudine exemplară. 
Personalitate complexă, a dublat 
capacităţile profesionale cu un interes 
deosebit pentru domenii paralele din 
cele mai diverse: istorie, literatură, artă, 
sport, tehnică. Prin tactul său, prin zelul şi 

Clubul 
AmiralilorS-A STINS O STEA A MARINEI ROMÂNE...

pasiunea pe care le punea în îndeplinirea 
oricărei sarcini sau misiuni, precum şi prin 
simţul său diplomatic, şi-a atras totdeauna 
numai elogii. A făcut pretutindeni cinste 
Marinei Române, atât în ţară, cât şi în 
străinătate.

Născut la 1 septembrie 1928 în 
comuna Turburea, jud. Gorj. A urmat 
şcoala primară la Constanţa, unde se 
stabiliseră părinţii săi. După mai multe 
peripeţii, a reuşit să fie admis la Liceul 
Militar  „Mihai Viteazul” din Timişoara. 
Urmează Şcoala Navală la Constanţa, 
pe care o absolvă în 1949 cu gradul de 
aspirant. Repartizat în prima funcţie ca 
ofiţer cu navigaţia la escortorul Zmeul. 
Urmează apoi în funcţia de ofiţer secund 
pe un dragor de mine. Ulterior va fi numit 

comandant al submarinului Delfinul, 
ofiţer cu pregătirea de luptă la Centrul de 
instrucţie al marinei, Şef de stat major la 
Bg.Ap.Rn.Maritim, comandant al Dn.VT şi 
submarine, Şef de stat major al Flotilei de 
Dunăre, comandantul Bg.33 Nave Dragaj, 
comandant al Şcolii Militare Superioare 
de ofiţeri activi de marină, Comandant 
al Centrului de scafandri şi submarine, 
Locţiitor al comandantului Marinei Miliare. 
Trecut în retragere în 1990.

Gradele au evoluat firesc, cu câteva 
avansări la excepţional, de la aspirant în 
1949, la contraamiral în 1971 – avea doar 
43 de ani! – viceamiral în 2000 şi amiral 
patru stele în 2014. Dintre toate funcţiile 
pe care le-a îndeplinit, funcţia lui de suflet 
a fost cea de comandant al submarinului 
Delfinul. A fost un fel de „dragoste la prima 
vedere”. La numirea pe funcţie submarinul 
se afla în reparaţii în şantier şi avea un 
aspect deplorabil. Poate un altul, văzând 
cum arată, ar fi dat bir cu fugiţii. Dar pentru 
căpitanul-locotenent Ilie Ştefan a fost ca o 
provocare de a face din acea epavă o navă 
operaţională pentru Marina Română. Şi a 
reuşit!

În toamna anului1955, pentru că a 
refuzat să meargă la studii în fosta URSS, 
a fost mutat într-o funcţie inferioară la 
Centrul de instrucţie. Fiind cunoscut ca 
un ofiţer de valoare, nu va sta mult la 
Centrul de instrucţie şi îşi va continua 
ascensiunea firească.

În anul 1961 un comandant de marină 
inspirat, îl numeşte comandant al Şcolii 
de ofiţeri de marină, funcţie pe care o 

Contraamiral de flotilă(r) Dan LEAHU
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Gala Premiilor Clubului Amiralilor, 2011.
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va îndeplini timp de aproape 20 de ani. 
Prin implicare directă, prin perseverenţă 
şi determinare, a reuşit , în timpuri nu 
tocmai prielnice, să convingă structurile 
de conducere militară şi guvernamentale, 
să transforme o instituţie de învăţământ 
tip şcoală militară, într-o prestigioasă 
instituţie de învăţământ superior tehnic, 
Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”. 
A fost o reuşită personală, dar cu 
profunde implicaţii asupra destinului 
miilor de absolvenţi ai acestei instituţii 
de învăţământ.

În calitate de comandant al Centrului 
de Scafandri a mărit aria de activitate 
a scafandrilor în economia naţională. 
A coordonat activitatea de cercetare 
ştiinţifică, obţinând rezultate notabile, 
unele chiar de nivel mondial. De fapt, 
în toate unităţile pe care le-a comandat, 
a coordonat activitatea de cercetare 
ştiinţăfică, el însuşi fiind posesorul a 8 
certificate de inovator şi 2 certificate de 
inventator.

A avut un rol important la reînfiinţarea 
Ligii Navale Române şi a revistei „Marea 
Noastră”, în care a publicat peste 110 
articole. A contribuit determinant la 
dotarea Marinei Române cu un submarin. 
A iniţiat o campanie la nivel naţional 
pentru repararea bricului Mircea. A iniţiat 
şi  susţinut  activitatea pentru înălţarea 
monumentului „Crucea Mrinarului”, a 
organizat desfăşurarea unor cursuri 
pentru brevetarea conducătorilor de 
ambarcaţiuni cu vele şi cu motor. A 
coordonat organizarea activităţilor 
pentru sărbătorirea Zilei Apelor şi a 
lunii spiritualităţii marinăreşti. A înfiinţat 
şi condus Cercul de istorie navală. Şi 
toate aceste acţiuni au fost subordonate 
scopului declarat de a redeştepta şi 
întreţine „cultul mării la români”.

Nu putem face abstracţie de mediul 
în care s-a dezvoltat omul Ilie Ştefan. O 
familie echilibrată, cu principii sănătoase 
de viaţă, care i-au creat condiţii 
prielnice pentru dezvoltare şi evoluţie. 
Respect pentru vârsta, experienţa, 
profesionalismul şi erudiţia celui care este 
deja o legendă- Amiralul ing. Ilie Ştefan.

Şi mai avea încă putere de muncă. 
Finaliza o carte pe care o scrisese. Dar 
a venit acel 22 decembrie 2014, când 
Dumnezeu a hotărât să-l ia dintre noi, 
înainte de a-şi fi terminat rostul pe pământ. 
Probabil şi Dumnezeu are nevoie acolo, 
în cer de oameni de valoare.

Poate că Amiralul Ilie Ştefan s-a 
apucat prea târziu de scris cărţi şi ar fi 
avut ce scrie, el cunoscând multe lucruri 
şi detalii din politica navală şi militară a 
României. Este o mare pierdere pentru 
noi, cei rămaşi pe pământ.

Cinste lui şi memoriei sale! Să fie 
încredinţat că numele său va trăi printre 
noi şi-l vom pomeni cu drag atât cât va 
trăi Marina Română, pe care a iubit-o cu 
toată fiinţa sa!

Joi 26 martie, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Asociaţiei „Clubul 
Amiralilor”. Prin implicarea membrilor din garnizoana Bucureşti, activitatea de 
prezentare şi analiză, s-a desfăşurat pentru prima dată la Cercul Militar Naţional. 
Viceamiralul (r) Dorin Dănilă, preşedintele Clubului Amiralilor, a prezentat raportul de 
activitate al Consiliului Director al Asociaţiei din perioada 30 martie 2014-26 martie 
2015. În timpul şedinţei, au fost stabilite principalele direcţii de acţiune ale asociaţiei 
pe următorul an; de asemenea, în amintirea amiralului (rtr.) Ilie Ştefan, decedat 
în luna decembrie 2014, s-a ţinut un moment de reculegere. La finalul adunării 
generale a asociaţiei, s-a desfăşurat ceremonia de primire în Clubul Amiralilor a 
contraamiralilor de flotilă Ioan Stănciulescu şi Gigi-Cristinel Uce. (Clubul Amiralilor)

În Aula „Viceamiral Ion Coandă” din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
a fost lansată joi, 28 mai, cartea de memorii a amiralului inginer Ilie Ştefan, intitulată 
„De la memorii afective la submarinul Delfinul”, apărută postum, într-o ediţie îngrijită 
de contraamiralul de flotilă (r) Dan Alexandru Leahu şi doamna Maria Grosu. 

„Dedicată memoriei celui care şia închinat viaţa mării şi Marinei şi care şia 
lăsat amprenta, în calitate de dascăl şi om de mare caracter, pe cariera şi destinul 
a numeroase generaţii de marinari, cartea contribuie la scrierea unei alte pagini din 
istoria Marinei Militare, istorie din care o personalitate ca cea a amiralului inginer Ilie 
Ştefan nu putea să lipsească”, a spus şeful Statului Major al Forţelor Navale. (M.Z.)

„De la memorii afective  
la submarinul Delfinul”

Adunarea Generală Anuală  
a Asociaţiei „CLUBUL AMIRALILOR”
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De mai bine de trei ani de zile, un loc a 
rămas în aşteptarea ocupantului la Careul 
Marinarilor „Cpt.comandor Al.Dumbravă”. 
Starea precară a sănătăţii comandorului 
C.L.C. Gh. Iuraşcu nu i-a mai permis să 
vină de acasă, de pe Bdul. Lascăr Catargiu, 
până pe Str. Hristo Botev, locul de întâlnire 
al marinarilor. Venea pe jos şi-i plăcea să 
ne spună, uneori, câte ceva despre traseul 
parcurs. Adeseori ocolea până pe cheul 
Dâmboviţei, cu dorul la Dunărea iubită. 
Într-o zi mohorâtă de februarie, s-a hotărât 
să plece pe alte tărâmuri, cu drumuri mai 
liniştite…

S-a născut la Brăila, în ziua de 23 
iulie 1928, părinţi fiindu-i Maria şi Teodor 
Iuraşcu. După absolvirea liceului, a optat 
pentru cariera militară, la marină, ca unul 
născut şi crescut pe malul fluviului. A făcut 
parte din promoţia 1949 a Şcolii Navale, o 
promoţie ce se înscrie în istoria Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” ca una de elită, 
cu membri uniţi, legaţi de profesie. A fost 
avansat la gradul de sublocotenent în 
ziua de 9 mai 1949 şi a fost repartizat la 
bordul unei nave militare. După doi ani de 
serviciu, a fost trimis să urmeze cursurile 
Academiei Militare Generale din Bucureşti, 
Secţia Marină, absolvită în anul 1953. 
După două luni, perioadă în care a fost 
ofiţer în statul major al Comandamentului 
Marinei Militare, a fost mutat la fluviu, în 
Comandamentul Flotilei de Dunăre. Dar, 
după o jumătate de an, dată fiind amploarea 
luată de învăţământul superior de marină 
românesc, a revenit la Constanţa, ca 
profesor de navigaţie, în catedra condusă 
de căpitanul Raymond Stănescu, din 
Şcoala de Ofiţeri de Marină. În anul 1958, 
a revenit la Dunăre, unde timp de 18 ani a 
fost comandant de navă comercială fluvială 
şi mai apoi maritimă, conducând nave pe 
Marea Neagră şi Mediterana. Experienţa 
acumulată la bordul navelor, ca şi dorinţa de 
a împărtăşi din cunoştiinţele sale, în suflet 
purta amintirea anilor petrecuţi la catedră, 
l-au determinat să publice lucrări de certă 
valoare, dintre care cităm: „Comandantul 
navei maritime în exploatarea navei”, 
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1974; „Geografia 
transporturilor navale”, Ed.Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 1977; 
„Meteorologia şi hidrografia transporturilor 
navale”, Ed.Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1978; „Comandantul navei 
fluviale”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980; 
„Carte de buzunar pentru comandanţi şi 
ofiţeri”, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1980. Legat de rutiera Dunării 
a publicat timp de peste două decenii 

În zorii zilei de 27 aprilie, 
Mircea Romano a trecut la 
Domnul, aşa cum ne-a anunţat 
fiica sa, doamna Marina Fara. 
De puţin timp aflasem cu bucurie 
că se află printre noi şi ne-a fost 
de mare folos în documentarea 
necesară redactării albumului 
închinat primul marş al 
N.S.Mircea, marş la care a 
luat parte în calitate de cadet. 
Clubul Amiralilor a luat iniţiativa 
şi l-a propus la înaintarea în 
grad de contraamiral de flotilă. 
Ceremonia de înhumare a 
avut loc în ziua de 30 aprilie, 
la Cimitirul „Sf.Vineri” din 
Capitală. Celui dispărut i s-au 
adus onoruri militrare de către 
cei de la Regimentul de Gardă, 
iar la catafalcul unde era depus 
cel care a fost comandor în 
retragere, veteran de război 
Mircea Romano marinarii militari 
i-au adus un ultim omagiu, prin 
cuvintele pline de simţire rostite 
de domnul comandor Viorel 
Roman, din Statul Major al 
Forţelor Navale. De asemenea, 
din partea S.M.F.N., a fost 
depusă o coroană de flori. 

In memoriam

COMANDOR  
MIRCEA ROMANO  

(1919 – 2015)
Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală  
„Mircea cel Bătrân”

COMANDOR C.L.C. GHEORGHE IURAŞCU
(1928 – 2015)

(1980 – 2003), mai multe lucrări, ultimele 
fiind un summum, „Rutiera Dunării, litoralul 
Mării Negre şi căile navigabile în sectorul 
românesc” şi „Porturile dunărene, maritime 
şi de pe căile navigabile – apariţie, 
dezvoltare, perspective”, Ed. „Cuget Liber”, 
Constanţa, 2003.

În anul 1976, a fost numit inspector 
şef-adjunct de port, funcţie îndeplinită 
până în anul 1983, când a fost avansat 
şeful Inspectoratului Navigaţiei Civile din 
Ministerul Transporturilor. În anul 1989 a 
trecut din nou la nave, de data aceasta la 
comanda pasagerului fluvial Dunărea, de 
la bordul căruia s-a pensionat în anul 1992.

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Evoluţia sa în carieră a fost susţinută 
de o permanentă instruire. În anul 1974 
a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel 
Bătrân”, iar în anul 1979 cursurile Fundaţiei 
Europene „Drăgan” „The City University” 
Bussiness. În anul 1980 a fost declarat 
absolvent al „Marketing Maritime Shipping” 
şi specialist în Siguranţa pe nave la Hull 
U.K., pentru ca patru ani mai târziu, să fie 
diplomat al „Commercial Maritime” A.S.E.

După pensionare, a colaborat la 
cercetări legate de transporturile navale, 
de colectarea rezidurilor de hidrocarburi din 
bazinele portuare şi, de asemenea, la un 
proiect PFARE, intitulat „Ridicarea nivelului 
de comercializare a porturilor româneşti 
din Mareda Neagră” (1998 – 1999). 

A fost membru al Ligii Navale Române, 
reînfiinţată în anul 1990, precum şi al 
Careului Marinarilor „Cpt.comandor 
Alexandru Dumbravă”, o prezenţă care 
dădea substanţă discuţiilor legate de 
Marina Comercială şi Militară.

Să vă odihniţi în pace, comandor CLC 
Gheorghe Iuraşcu!

www.navy.ro
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a obţinut locul I 
în clasamentul general la etapa finală pe Ministerul Apărării 
Naţionale a „Competiţiilor sportive şi aplicativ-militare de vară 
pentru instituţiile militare de învăţământ. Competiţiile au avut loc 
la Constanţa şi Piteşti.

Etapa jocurilor sportive” a avut loc, în perioada 20-28 aprilie, la 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. La competiţie au participat 
şapte loturi sportive ale instituţiilor militare de învăţământ din ţară. 
Jocurile sportive au inclus handbal, baschet, volei masculin şi 
feminin. Colonelul dr. Ioan Armanu, şeful Secţiei Educaţie Fizică 
din Statul Major General: „Suntem foarte mulţumiţi de prestaţia 
studenţilor; ar trebui văzut în fiecare antrenament, efortul depus 
pentru a lua acest loc I şi mă bucur că studenţii indiferent de 
instituţie, indiferent dacă sunt militari sau civili, au contribuit la 
frumuseţea desfăşurării acestor competiţii. Învingătorii sunt 
întotdeauna învingători. Au fost cei mai buni, întrecerile au fost 
aprige, iar Academia Navală a câştigat din nou”. 

În urma meciurilor disputate, lotul Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” a obţinut locul I la trei jocuri sportive şi locul al  
II-lea la volei feminin, pornind detaşat la competiţia, de la Piteşti, 
din perioada 8-12 mai, unde s-au desfăşurat probele de nataţie, 
atletism şi aplicativ-militare, patrulă şi duel de foc. Comandorul 
prof.univ.dr. Virgil Ene-Voiculescu, prorectorul cu cercetarea 
ştiinţifică al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”: „Am reuşit prin 
aceste rezultate, prin ocuparea locului I la toate cele trei ramuri 
sportive, baschet, handbal şi volei, să oferim colegilor care ne vor 
reprezenta la Piteşti un bagaj de 32 de puncte în faţa Academiei 
Forţelor Terestre Sibiu, de 40 de puncte în faţa Academiei Forţelor 
Aeriene Braşov şi de 60 de puncte în faţa Academiei Tehnice 
Militare Bucureşti. Cred că le va fi greu în celelalte probe, în care 

Spor t

suntem la fel de bine pregătiţi, să doboare aceste performanţe, 
şi sperăm ca la finalul competiţiei de la Piteşti, care va însuma 
rezultatele jocurilor sportive şi ale celorlalte discipline aplicativ
militare, să obţinem Cupa de locul I pentru anul 2015”.

Pe podium a urcat şi lotul Şcolii Militare de Maiştri Militari 
„Amiral Ion Murgescu” care au obţinut locul I la baschet, al II-lea 
la handbal şi al III-lea la volei. 

Lotul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” format din 20 de 
studenţi militari şi trei studenţi civili a participat la etapa finală pe 
Ministerul Apărării Naţionale a „Competiţiilor sportive şi aplicativ-
militare de vară pentru instituţiile militare de învăţământ” în 
perioada 8 - 12 mai, la Piteşti. În clasamentul probelor de concurs 
academia navală s-a clasat la nataţie pe locul I, la duel de foc pe 
locul II şi la patrulă pe locul III. În clasamentul general, Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” a obţinut locul I. (O.B.)
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Echipa de patrulă a Academiei Navale  
„Mircea cel Bătrân” în timpul concursului de la Piteşti.

Marinari  
pe podium
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Orizontal: 1) Bucată de lemn ce alcătuieşte corpul unor 
... vase - Mare peste mare. 2) Mică insuliţă aparţinând de 
Noua Caledonie (Oceanul Pacific) - Val marin, care lovindu-
se de un obstacol, se combină direct cu valul direct, ca 
o explozie. 3) Element principal de rezistenţă al osaturii 
unei nave, dispus pe axa longitudinală a fundului ei - Intră 
în componenţa unui balon. 4) Cefalopode comestibile, cu 
corpurile alungite, conice, cu gura înconjurată de zece 
tentacule - Seve! 5) Comandă de transport! - Dânsa din 
ocean! - A se stinge în apă. 6) Fizician francez (1815-’90) 
- Piatră semipreţioasă. 7) Iau din lumi! - Acia e, la aceasta! 
- La velier! 8) Armele aricilor de mare - Năvod, traul.  

9) Scrutează marea (fem.) - Abreviaţie engleză pentru 
„two track tape recorder”, magnetofon cu două piste. 
10) Ieşire din pirogă! - Instalaţie ce asigură presiunea 
necesară în reţeaua de distribuţie a apei, într-o clădire 
înaltă. 11) Cutreieră mări şi oceane - Părere!

Vertical: 1) Baie în casă - Ţine de Deltă. 2) Osie! 
- NACU la bacuri! - Metrou. 3) Numele de pe bancă! - 
Glugi (Bucovina). 4) Pământ cu apă (Mold.) - Localitate în 
Finlanda (Vaasan). 5) Fixarea şi repartizarea încărcăturii 
la bordul unei nave, pentru a se menţine echilibrul normal 
- Fără careu la TIBRU! 6) Micuţa Stela, de la velatură! - A 
acoperi, a umple. 7) Scrumbii de baltă - Escale la Oslo! 
- În carenă, la greement! 8) Iacă la barcă! - Se descurcă 
în apă. 9) La decar! - În trepte, la şlep! - Abreviaţie 
pentru „Staţie Telefonică Finală”. 10) Scară rulantă, 
pentru circulaţia oamenilor (în magazine, metrouri).  
11) Mamifere cetacee, ca delfinii, lungi de 5-6 m, ce trăiesc 
în mările îngheţate din nord - Imită mârâitul câinelui.

De la 1 orizontal, pe diagonală, în jos la 11 
orizontal; dispozitiv automat sau manual ce provoaca 
suprimarea unei piedici.

Dicţionar: UEN, HIRN, TTTM, HIPE, HLEI, INHA. 
ION BRINDEA

Rezolvarea careului din numărul trecut,  
PE MIŞCĂTOARELE CĂRĂRI:

Orizontal: 1) DISTRUGĂTOR. 2) UNDA – ZA – AVA. 
3) NS – UR – LATOS. 4) E – FREGATA – T. 5) TIR – M 
– TE – CU. 6) AN – REGINA – R. 7) OCA – R – TNIN. 
8) ATO – MARIA – A. 9) VASLASI – FAR. 10) ARAT – 
ANCORE. 11) RESPINGERE. 

Vertical: 1) DUNETA – AVAR 2) INS – INOTARE. 3) 
SD – FR – COSAS. 4) TAUR – RA – LTP. 5) R – REME 
– MA – I. 6) UZ – G – GRASAN. 7) GALATI – RING. 8) 
A – ATENTI – RING. 9) TATA – ANAFOR. 10) OVO – C – 
I – ARE. 11) RASTURNARE.

51www.navy.ro
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Campionatul Internaţional Nautic din Turcia

În perioada 27 aprilie – 1 mai, lotul de nataţie al 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” format din 
şase sportivi, condus de cdor prof. univ. dr. Virgil Ene-
Voiculescu, a participat la cea de-a XVIII-a ediţie a 
Campionatului Internaţional Nautic de la Tuzla, Turcia. 
Lotul Academiei Navale s-a clasat pe locul al VI-lea 

printre cele 12 ţări participante şi a obţinut două medalii 
de bronz la individual prin studentul Ilie Popescu la 
Nataţie - 200 m mixt şi studentul Valentin Terente la 
Seamenship. La finalul competiţiei, lotul de nataţie al 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a primit Cupa 
FAIRPLAY 2015. (M.Z.)
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Ochiul Flotei

t 16 martie 2015, 
fregata Regina Maria, Marea Neagră.
Militarii din grupa de intervenţie 
pregătiţi să intervină în cadrul 
unui exerciţiu de stins incendiul.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

q 16 martie 2015, Marea Neagră.
Navigaţia, o profesie dificilă!  

Corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian, în timpul 
antrenamentelor executate împreună cu navele SNMG-2. 

Foto: Mihai EGOROV

p 22 aprilie 2015, Grupul de Elicoptere, Tuzla.
Family Photo cu personalul Grupului de Elicoptere. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

q 4 martie 2015, Salonul Nautic Bucureşti.
Cadeţi răsfoind revista Marina Română.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

p 25 mai 2015, elicopterul IAR-330 Puma 
Naval, fregata Regina Maria, Marea Neagră.
Locotenent-comandorii Bogdan Curcă, dreapta, 
şi Petre Pavlov, pregătiţi pentru o nouă misiune 
specifică cu elicopterul IAR-330 Puma Naval. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

u 24 martie 2015, 
monitorul 

Mihail 
Kogălniceanu, 

Poligonul 
temporar 

Peceneaga.
Alarmă aeriană, 

pe Dunăre!

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU
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