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p 3 februarie 2017, fregata Regele Ferdinand, 
Portul Militar Constanţa. 
Viceamiralul Clive C.C. Johnstone, comandantul Comandamentului Maritim 
Aliat de la Northwood la finalul vizitei efectuate la bordul fregatei româneşti.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

t 13 ianuarie 
2017, elicopterul 
Puma Naval. 
Misiune umanitară 
cu elicopterul Puma 
Naval. Intervenţie în 
zona Gura Portiţei.

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

Ochiul Flotei

p 8 martie 2017, NMH Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu, Marea Neagră.
Aspect din timpul exerciţiului MCM POSEIDON 17

Foto: CPO Christian Valverde French Navy, MARCOM

 u 20 februarie 2017, 
Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia. 

Elevii colegiului militar în timpul acţiunii de promovare 
desfăşurată de Forţele Navale în judeţul Alba. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

u 4 februarie 2017, fregata HMCS St. John’s, 
Gara Maritimă Constanţa. 

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, semnând în cartea de onoare a fregatei 

canadiene HMCS St. John’s (FFH 340).

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Editorial

Contraamiral de flotilă 
dr. Constantin CIOROBEA
Comandant al Componentei 
Operaţionale Navale
 şi Locţiitor al şefului Statului Major 
al Forţelor Navale

În perioada 1-2 martie, am 
participat la Conferinţa comandanţilor 
comandamentelor operaţionale din 
marinele ţărilor membre NATO. Des-
fă şurată la Comandamentul Compo-
nentei Maritime a NATO, MARCOM, 
Northwood, conferinţa a avut ca scop 
analizarea mediului de securitate 
maritimă în contextul evoluţiilor din 
perioada actuală, inclusiv a evoluţiei 
situaţiei din bazinul Mării Negre. Tema 
aleasă pentru conferinţă a fost: „The 
maritime shift to top gear – building on 
achievement and accelerating to the 
future/ Următorul pas în dezvoltarea 
marinelor militare aliate – realizări 
curente şi drumul spre viitor”.

După cuvântul de deschidere, 
comandantul MARCOM, viceamiralul 
Clive Johnstone a susţinut prezentarea 
cu tema, „Viziunea MARCOM în faţa 
viitoarelor provocări într-o perioadă 
de transformări continue prin valoarea 
adăugată a contribuţiei proprii în 
coor donarea mai bună a acţiunilor 
din mediul maritim”. Principalele 
direcţii viitoare de acţiune subliniate 
de viceamiralul Johnstone au fost 
operaţionalizarea Strategiei Maritime 
Aliate (AMS), conceptul SAVANT 
(Ships at Sea Available for NATO 
Tasks), care permite asigurarea unei  
prezenţe înaintate eficiente, precum şi 
conceptul Allied Maritime Governance 
(AMG, Guvernare Maritimă Aliată). 
Obiectivul AMG este operaţionalizarea 
Strategiei Maritime Aliate şi îmbu-
nătăţirea cadrului actual, pentru o mai 
bună coordonare a tuturor entităţilor 
din domeniul naval. 

Comandantul MARCOM este 
con silierul conducerii NATO în toate 
aspectele legate de spaţiul maritim şi 
de folosirea forţelor în operaţii navale şi 
este responsabil de apărarea zonei de 
operaţii maritime a Alianţei. Prin prisma 
acestei responsabilităţi, MARCOM 
a întocmit, în anul 2015 proiectul 
guvernării maritime aliate (discutat 
în premieră pe timpul conferinţei 
comandanţilor componentelor opera-
ţionale navale NATO, din luna aprilie 
2016), iar statele membre NATO au 
validat obiectivele guvernării maritime 
aliate la Reuniunea NATO de la 
Varşovia (iulie 2016). 

Noi tendinţe în asigurarea  
securităţii maritime

În actualul context geopolitic, în care 
ameninţarea asimetrică a fost înlocuită 
de o ameninţare convenţională deo-
sebit de dificil de contracarat, din 
cauza capacităţilor combative ale 
adversarului, timpul de reacţie şi 
eficienţa reacţiei forţelor NATO sunt 
hotărâtoare, iar ele pot fi obţinute 
prin menţinerea unui nivel ridicat al 
capacităţii de luptă a forţelor şi prin 
atingerea superiorităţii (sau a parităţii) 
informaţionale. Pentru realizarea 
acestui scop se doreşte o legătură 
continuă în domeniile schimbului de 
informaţii. Conceptul nu este nou, el 
fiind folosit de-a lungul anilor pentru 
forţe de reacţie a NATO. 

Guvernarea maritimă aliată stabi-
leşte un nivel superior de interco-
nectare între comandamentele, struc-
turile şi forţele navale ale statelor 
NATO, prin creşterea interoperabilităţii 
şi crearea unui sistem de lucru 
permanent (structură, proceduri, exer-
sare si evaluare). 

Responsabilităţile şi interacţiunile 
dintre actorii din domeniul maritim 
au fost reanalizate, astfel încât să 

asigure o reacţie rapidă la provocările 
curente. Cunoaşterea situaţiei globale 
în domeniul maritim este corelată cu 
starea de pregătire a forţelor navale 
din statele membre ale alianţei. În 
acest context, nivelul „Gata de acţiune” 
al unei nave se referă la capacitatea 
navei de a-şi îndeplini gama întreagă 
de misiuni pentru care este desemnată. 
Conform acestui concept, navele aflate 
sub comandă naţională sunt declarate 
disponibile şi sunt certificate pentru 
operaţii NATO. 

Participarea României la cea de-a  
doua sesiune a Conferinţei coman-
danţilor comandamentelor opera-
ţio nale din marinele ţărilor membre 
NATO, a constituit un bun prilej pentru 
identificarea tendinţelor recente privind 
situaţia mediului de securitate din 
flancul estic al NATO şi a constituit un 
cadru propice pentru continuarea unor 
subiecte de interes pentru Forţele 
Navale Române. De asemenea, 
aceasta a deschis calea spre abordarea 
unor aspecte de interes reciproc, la 
nivel bilateral sau regional, cu forţe 
navale ale statelor participante. 

În conformitate cu aspectele ana-
lizate în cadrul reuniunii miniştrilor 
apărării din statele membre NATO, 
din 15-16 februarie, am prezentat dis-
ponibilitatea Forţelor Navale Române  
de a participa cu forţe şi mijloace 
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la operaţia SEA GUARDIAN şi la 
grupările navale permanente, în 
special pe timpul dislocării acestor 
grupări în Marea Neagră, am evidenţiat 
efortul naţional pentru continuarea 
modernizării şi înzestrării Forţelor 
Navale Române cu mijloace moderne 
de luptă, interoperabile cu cele ale 
statelor aliate. 

Din perspectivă naţională, cele mai 
importante decizii sunt cele referitoare 
la sporirea prezenţei maritime a 
NATO la Marea Neagră, pe baza 
unei abordări graduale, formată din 
prezenţa sporită a NATO, sub forma 
grupărilor navale permanente, la 
care se pot adăuga forţele navale ale 
aliaţilor riverani şi ne-riverani, precum 
şi activităţile separate de instruire şi 
exerciţii organizate de statele riverane, 
în conformitate cu angajamentele 
bilaterale şi multilaterale.

În acest context am subliniat faptul 
că Forţele Navale Române pot găzdui 
elemente ale structurii de forţe NATO, în 
condiţiile în care exerciţiile organizate, 
planificate şi executate împreună 
cu partenerii noştri au fost conduse  
dintr-un centru de conducere. De 
asemenea, în cadrul conferinţei, am 
prezentat faptul că, în actualul context 
regional, Forţele Navale Române  
şi-au propus realizarea unor obiective 
prioritare cu accent pe iniţiativele 
naţionale pentru asigurarea unei 
prezenţe înaintate întărite a Alianţei 
în zona de sud-est a flancului estic 
al NATO, creşterea calităţii pregătirii 
personalului militar angajat în misiuni,  
adaptarea, trans formarea şi dezvol-
tarea forţelor navale în conformitate  
cu standardele aliate. 

Pornind de la premisa că pentru 
Forţele Navale Române, Concepţia 
Maritimă Aliată furnizează elementele 
iniţiale pentru dezvoltarea unei 
abordări integrate în domeniul naval, 
am prezentat intenţia Statului Major 
al Forţelor Navale de a adopta 
următoarele direcţii de acţiune: crearea 
unui centru operaţional al structurii 
de comandă NATO organic, încadrat 
şi dotat cu mijloacele necesare 
funcţionării eficiente; asigurarea 
comunicaţiilor necesare schimbului de 
informaţii cu MARCOM. 

Pentru punerea în practică a 
acestor direcţii de acţiune vom 
continua să participăm la procesul 
multinaţional de instruire pe mare şi 
fluviu, cu nave şi personal de stat 
major, în cadrul grupărilor permanente 
NATO, pe durata dislocării acestor 
grupări în Marea Neagră sau în cadrul 
iniţiativelor regionale. 

Forţele Navale ale României 
trebuie să devină un instrument 
credibil al politicii naţionale şi Aliate 
de securitate la nivel regional şi să 
contribuie, împreună cu Aliaţii, la 
securitatea maritimă în zonele de 
interes, sub deviza: „Operativitate; 
Reacţie; Credibilitate”.
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Joi, 2 februarie, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, s-a întâlnit, la 
sediul instituţiei din Bucureşti, cu viceamiralul Clive C.C. 
Johnstone, comandantul Comandamentului Maritim Aliat de 
la Northwood, (MARCOM). Pe agenda discuţiilor s-au aflat 
subiecte referitoare la exerciţiile multinaţionale organizate de 
Forţele Navale Române în anul 2017, precum şi aspecte ale 
participării navelor militare româneşti la exerciţii organizate 
de NATO în perioada următoare. În acest context, au fost 
discutate semnificaţia strategică şi obiectivele exerciţiului SEA 
SHIELD 17, care s-a desfăşurat în perioada 1 – 10 februarie, 
cu implicarea a 2800 de militari, 16 nave de suprafaţă, a unui 
submarin şi a 10 aeronave.

În aceeaşi zi, ministrul apărării naţionale, Gabriel-Beniamin 
Leş, a avut o întâlnire bilaterală cu viceamiralul Clive C.C. 
Johnstone. Agenda discuţiilor a fost centrată pe evoluţiile 
recente din mediul regional şi internaţional de securitate, 
demersurile de consolidare a posturii aliate de descurajare 
şi apărare, precum şi a prezenţei avansate pe flancul estic, 
cu accent pe domeniul maritim. Cei doi oficiali au reiterat 
importanţa Mării Negre pentru Alianţă, ca zonă de interes 
pentru securitatea europeană şi euroatlantică, şi au subliniat 
importanţa prezenţei navelor şi capacităţilor aliate în regiune, 
în vederea desfăşurării unui program consistent de exerciţii 
comune cu forţele navale ale aliaţilor riverani. 

Ministrul Gabriel-Beniamin Leş s-a referit la stadiul 
implementării deciziilor Summitului de la Varşovia, cu accent 
pe prezenţa credibilă şi persistentă a NATO pe teritoriul naţional 
şi la Marea Neagră, element esenţial al consolidării posturii 
aliate de descurajare şi apărare. De asemenea, ministrul a 
prezentat stadiul iniţiativelor promovate de România în acest 
domeniu şi a solicitat sprijinul concret al MARCOM pentru 
avansarea elementelor specifice de realizare a prezenţei 

avansate în domeniul maritim. Comandantul MARCOM 
a mulţumit pentru contribuţia de substanţă a României 
la eforturile Alianţei pe dimensiunea maritimă, subliniind 
importanţa expertizei regionale la Marea Neagră pentru 
menţinerea şi dezvoltarea posturii NATO de descurajare şi 
apărare, în conformitate cu deciziile de la Varşovia. 

În aceeaşi zi, viceamiralul Clive C.C. Johnstone s-a întâlnit 
cu generalul Nicolae-Ionel Ciucă, şeful Statului Major General, 
iar discuţiile au vizat identificarea modalităţilor de consolidare a 
securităţii maritime aliate, participarea Forţelor Navale Române 
la exerciţii militare multinaţionale, sub comandă NATO, şi 
modalitatea de diversificare a cooperării în cadrul Aliat, prin 
participarea navelor statelor membre ale NATO şi partenere la 
exerciţii organizate de România în Marea Neagră.

Vineri, 3 februarie, viceamiralul Clive C.C. Johnstone 
a participat la Constanţa, la ceremonia de deschidere a 
exerciţiului multinaţional SEA SHIELD 17. (M.E.)

din Flotă
 Ştiri

Comandantul MARCOM în România
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Sâmbătă, 4 februarie, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale a efectuat o vizită de lucru 
la bordul fregatei canadiene HMCS St. John’s (FFH 340). La 
activitate au mai participat, ES Kevin Hamilton, ambasadorul 
Canadei în România, Sebastian Huluban, consilier de stat în 
cadrul Administraţiei Prezidenţiale, generalul-maior dr. Paul 
Hurmuz, locţiitorul şefului Departamentului pentru politică de 
apărare şi planificare, contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale şi 
contraamiralul de flotilă ing. Ioan Stănciulescu, locţiitorul pentru 
resurse al şefului Statului Major al Forţelor Navale. Pe timpul 
vizitei, comandantul fregatei, căpitan-comandorul Sheldon Gillis 
şi ofiţerul secund, locotenent-comandorul Scott Nelson, au 
prezentat nava şi capabilităţile ei, precum şi principalele operaţii 
şi misiuni la care aceasta a participat. Fregata HMCS St. 
John’s (FFH 340) face parte, începând cu data de 11 ianuarie, 
din gruparea NATO, SNMG-2, şi a efectuat o escală în Portul 
Constanţa, în perioada 2-6 februarie, în cadrul participării la 
exerciţiul multinaţional SEA SHIELD 2017. (M.E.)

Vizită la bordul fregatei HMCS St. John’s
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Peste 2500 de militari din opt ţări -  
Bulgaria, Canada, Grecia, România, 
Spania, SUA, Turcia şi Ucraina -, 16 
nave, dintre care 11 ale Forţelor Navale 
Române, un submarin şi 10 aeronave 
au participat la cel mai mare exerciţiu 
multinaţional organizat de Forţele 
Navale Române, SEA SHIELD 2017, în 
perioada 3-10 februarie. 

Deschiderea exerciţiului
Ceremonia de deschidere a 

exerciţiului SEA SHIELD 17 a avut 
loc în portul Constanţa, vineri, 3 
februarie, în prezenţa viceamiralului dr. 
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, a viceamiralului 
Clive C.C. Johnstone, comandantul 

SEA SHIELD 2017
Cel mai mare exerciţiu organizat

de Forţele Navale Române

Pavilion
      NATO

Comandamentului Maritim Aliat de la 
Northwood, MARCOM, a ambasadorului 
SUA, Hans Klemm, alături de coman-
danţii forţelor participante. Au fost 
prezentate organizarea şi etapele 
exerciţiului, scopul, obiectivele şi, nu în 
ultimul rând, oportunităţile de creştere a 
interoperabilităţii cu forţele NATO. 

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor 
Navale: „SEA SHIELD 2017 este un 
exerciţiu major, organizat de Forţele 
Navale Române în conjuncţie cu 
Comandamentul Aliat MARCOM, 

aflându-se la cea de-a treia ediţie, 
şi am putut vedea de la an la an 
cum acest exerciţiu a crescut, s-a 
dezvoltat, acoperind tot mai multe 
aspecte, acum fiind direcţionat către 
procedurile antisubmarin, antiaeriene 
şi de suprafaţă, împreună cu proceduri 
de căutare şi luptă împotriva minelor 

marine. La acest exerciţiu participă 
nave din gruparea NATO permanentă 
SNMG 2 şi, de asemenea, forţe 
adiţionale din Turcia, Ucraina, Bulgaria, 
bineînţeles majoritatea forţelor fiind 
asigurate de Forţele Navale Române. 
Scopul principal este de a creşte 
interoperabilitatea în domeniile enu-
merate în a antrena echipajele pentru 
acţiunile pe care le desfăşoară în cele 
trei domenii, de asemenea, pentru 
a colecta, procesa şi aplica lecţiile 
învăţate în urma acestui exerciţiu, 
aşa cum am făcut la cele precedente, 
îmbunătăţind activităţile care ur-
mează. Organizarea, planificarea şi 
conducerea exerciţiului SEA SHIELD 

Toate exerciţiile au fost planificate astfel încât să creeze un cadru proactiv 
pentru forţele navale, în niciun caz provocator sau de natură să escaladeze 

tensiunile din această parte a Mării Negre, raioanele de desfăşurare fiind 
în apele teritoriale naţionale şi în cele internaţionale din vecinătatea României 

şi Bulgariei, astfel încât să putem să demonstrăm încă o dată, că urmărim 
doar stabilitatea în această parte, interoperabilitatea şi faptul că accesul la 

apele Mării Negre este liber pentru toată lumea.

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale

Acest exerciţiu şi relaţiile pe care le stabileşte, sunt vitale. Este o recunoaştere 
a importanţei acestei regiuni, este o recunoaştere a importanţei României 

în această regiune şi o recunoaştere a eforturilor extraordinare pe care 
Forţele Navale Române le fac de a proteja această regiune, de a reasigura 
securitatea ei şi, de asemenea, de a construi şi reconfirma parteneriate. 

Viceamiralul Clive Johnstone, 
comandantul Comandamentului Maritim Aliat MARCOM
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17, pe mare, în cadrul unui raion cu aria 
de 80.000 de km, de la bordul fregatei 
«Regele Ferdinand», demonstrează că 
pregătirea profesională a marinarilor din 
Forţele Navale Române corespunde 
standardelor de performanţă ale 
NATO şi că aceştia sunt gata în orice 
moment să-şi îndeplinească misiunile 
constituţionale”.

Viceamiralul Clive Johnstone, coman-
dantul Comandamentului Maritim Aliat  
MARCOM a subliniat încă o dată 
importanţa României în regiune şi 
eforturile pe care Forţele Navale 
Române le fac de a proteja această 
regiune şi securitatea ei: „Este o mare 
onoare pentru mine să am două zile 
de discuţii foarte importante, iar acum 
să asist la derularea/la desfăşurarea 
exerciţiului. Sper că este startul pentru 
ceva bun”, a declarat viceamiralul Clive 
Johnstone.

Ambasadorul SUA, Hans Klemm: 
„Acest exerciţiu oferă forţelor NATO 
oportunitatea de a lucra împreună, 
de a se instrui împreună, pentru a 
asigura o linie bună de comunicare 
şi interoperabilitate şi reprezintă o 
demonstraţie a alianţei. Aceasta 
înseamnă dorinţă, dar nu doar dorinţă, 
ci şi capabilitatea de a descuraja 
agresiunea în regiunea Mării Negre”.
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Vizită la autorităţile locale
O delegaţie a grupării navale SNMG-

2, condusă de comandorul Ruben 
Rodriguez Pena, a fost primită de către 
prefectul judeţului Constanţa, Adrian 
Viorel Nicolaescu. În cadrul întrevederii, 
au fost prezentate potenţialul judeţului, 
în special cel economic, ţinând cont de 
poziţia strategică reprezentată de ieşirea la 
Marea Neagră. De asemenea, s-a discutat 
despre tradiţia şi valoarea şcolii navale 
existente în Constanţa. Comandorul 
Ruben Rodriguez Pena a declarat că este 
onorat să se afle în Constanţa, oraş - port 
pe care îl vizitează pentru prima dată.

„Este întotdeauna un privilegiu 
să vizitez primitorul oraş Constanţa. 
Vizitele noastre anterioare ne-au oferit 
oportunitatea de a ne facem mulţi prieteni 
şi experienţe memorabile. Aşteptăm cu 
nerăbdare să consolidăm relaţia noastră 
deja puternică cu cetăţenii din România”, 
a declarat Andria Slough, comandantul 
distrugătorului USS Porter.

Misiuni pe mare
Luni, 6 februarie, navele au ieşit pe 

mare pentru a pune în aplicare proceduri 
standard NATO de luptă împotriva amenin-
ţă rilor aeriene, submarine şi de suprafaţă 

Fregata Regele Ferdinand a asigu-
rat, pe mare, conducerea grupării navale 
din care au făcut parte un distrugător,  
patru fregate, un submarin, şase aparate 
de zbor ale partenerilor străini, precum şi 11 

nave şi patru aparate de zbor ale României. 
Comandorul Ioan Marian, comandantul 
fregatei Regele Ferdinand:: „Timp de patru  
zile fregata «Regele Ferdinand» a participat 
la exerciţiul SEA SHIELD, în cadrul căruia 
s-a executat toată gama de misiuni 
specifice navei, începând cu misiuni de 
luptă în cele trei medii – lupta la suprafaţă, 
lupta aeriană, lupta antisubmarin – până 
la exerciţii de reaprovizionare pe mare, de 
căutare şi salvare pe mare şi manevre şi 
evoluţii, pentru antrenarea tinerilor ofiţeri 
de cart. La exerciţiu am beneficiat de 
participarea grupării navale SNMG-2, din 
care, pentru trei săptămâni, face parte şi 
fregata «Regele Ferdinand». Exerciţiul 
a debutat într-o zi cu vreme ceţoasă, 
s-a executat ieşirea pe radar din Portul 
Constanţa, apoi am executat o serie de 
antrenamente în vederea desfăşurării 
exerciţiilor de luptă. În zilele următoare 
marea nu a fost foarte prielnică. Atât pe 
timpul exerciţiilor de luptă, cât şi pe timpul 
luptei interne – lupta pentru menţinerea 
vita lităţii navei, lupta cu apa, lupta cu focul –  
echipajul a demonstrat că este unul care 
a atins un bun nivel de pregătire, care şi-a 
menţinut un bun nivel de operativitate, 
fiind în măsură să execute misiuni atât sub 
comandă naţională, cât şi sub comandă 
NATO sau UE. Pe timpul stagiului în cadrul 
grupării SNMG-2, echipajul fregatei s-a 
ridicat la nivelul partenerilor din NATO. Au 
fost patru zile de activităţi intense, timp 
în care echipajul s-a ridicat la înălţimea 
aşteptărilor. Pe timpul misiunii, la bordul 

navei s-a aflat ambarcat şi comandamentul 
Task-Force-lui, care a coordonat exerciţiile 
de pe mare; le-am oferit sprijinul necesar 
conducerii acestor activităţi. De asemenea, 
nava a fost evaluată de către o echipă CISE, 
concluzia fiind că nava este în măsură să 
întreprindă orice misiune atât sub comandă 
naţională, cât şi sub comandă NATO”.

Elicopterul Puma Naval a fost ambarcat 
la bordul fregatei Regele Ferdinand pe tot 
parcursul exerciţiului. Comandorul Marius 
Mitric, comandantul Grupului de Elicoptere: 
„Am participat în cadrul detaşamentului 
ambarcat la bordul fregatei «Regele 
Ferdinand» şi am executat o serie de 
misiuni specifice elicopterului ambarcat, 
respectiv, PHOTEX, CASEVAC pe timp 
de noapte, CASEX, misiuni antisubmarin, 
luptă la suprafaţă. Cea mai mare problemă 
a fost vremea nefavorabilă pentru activităţi 
aeronautice. A fost un moment foarte bun 
şi pentru noi în a ne testa procedurile şi 
echipamentele pe care le avem în momentul 
de faţă, în condiţii meteo dificile şi consider 
că, ne-am îndeplinit în totalitate obiectivele 
propuse”.

Comandorul Cornel Cojocaru coman-
dantul Task Force: „Chiar dacă vremea a 
fost nefavorabilă, ceaţă, mare de gradul 
5, noi ne-am îndeplinit toate obiectivele 
de instrucţie: am reuşit să executăm toate 
serialele, toate exerciţiile pe care ni le-am 
planificat le-am dus la bun sfârşit, ceea 
ce demonstrează că navele noastre, 
comandanţii acestora sunt instruiţi şi pot 
face faţă pe mare. La finalul exerciţiului 
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Aspect din OPS-Room-ul fregatei Regele Ferdinand pe timpul desfăşurării unei secvenţe în cadrul SEA SHIELD 17

11www.navy.ro 11

vreau să le mulţumesc tuturor celor care 
au fost implicaţi atât în faza de planificare –  
cu 5 luni în urmă -, cât şi celor care sunt  
acum pe mare, echipajelor, navelor impli-
cate, pentru modul cum s-au comportat”. 
Într-adevăr, organizarea, planificarea şi 
condu cerea exerciţiului SEA SHIELD 17,  
pe mare, de la bordul fregatei Regele 
Ferdinand, a demonstrat că pregătirea 
profesională a marinarilor din Forţele 
Navale Române corespunde standardelor 
de performanţă ale NATO şi că aceştia sunt 
gata în orice moment să-şi îndeplinească 
misiunile.

Comandorul Mihai Panait, şeful de 
stat major al Flotei: „SEA SHIELD 2017 
a reprezentat o oportunitate pentru 
Comandamentul Flotei în pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea acestuia. 
Sunt de remarcat câteva premiere: prima 
dată când un exerciţiu de o asemenea 
complexitate se desfăşoară în lună de 
iarnă; am încercat să folosim condiţiile 
meteo nefavorabile în favoarea noastră, 
să folosim manevra navelor, pe timp de 
ceaţă, în condiţii de vizibilitate redusă, 
pe vânt puternic, în condiţii de furtună.  

Ne-am pregătit echipajele şi am făcut faţă 
provocărilor, alături de partenerii din Alianţă. 
Un alt element important este că, pentru al 
doilea an consecutiv, am reuşit să conducem 
din Centrul Naţional de Coordonate a 
exerciţiilor din Marea Neagră, un exerciţiu 
de o asemenea complexitate. Statul major 
al exerciţiului a fost augmentat cu ofiţeri 
străini din ţările membre NATO-PfP. Am 
desfăşurat activităţi în port, în cadrul vizitei 
navelor străine, în perioada premergătoare 
desfăşurării acestuia. Pe timpul exerciţiilor 
pe mare, am reuşit să conducem cu 
fermitate, conform procedurile NATO şi să 
ne dezvoltăm tacticile şi strategiile pentru 
următoarea perioadă”.

Până la sfârşitul anului 2017, marinarii 
militari români vor participa la peste 50 
de exerciţii planificate a se desfăşura pe 
teritoriul naţional şi în afara acestuia. Şase 
exerciţii multinaţionale sunt planificate şi 
conduse de Forţele Navale Române, iar 
35 sunt exerciţii multinaţionale, organizate 
de alte structuri militare din România  
şi de către partenerii din Alianţa Nord-
Atlantică. 
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Peste 1500 de militari au participat, 
în perioada 5-13 martie, la exerciţiul 
multinaţional POSEIDON 2017, 
în apele teritoriale româneşti şi 
în apele internaţionale din partea 
vestică a Mării Negre. A fost al doilea 
exerciţiu multinaţional organizat de 
Forţele Navale Române în acest an, 
POSEIDON 2017 fiind axat pe lupta 
antimină, descoperirea şi neutralizarea 
pericolelor subacvatice.
Prezent la ceremonia de deschidere 
a exerciţiului, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, viceamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu, a subliniat 
importanţa exerciţiului pentru ţara 
noastră, dar şi pentru celelalte naţiuni 
participante. „POSEIDON 2017 este 
un exerciţiu bilateral anual româno-
bulgar, desfăşurat cu participarea 
unor forţe navale şi terestre prin care 
exersăm tactici, tehnici şi proceduri 
standard NATO, pentru creşterea 
interoperabilităţii. Pentru ediţia 
din acest an a exerciţiului, ce se 
desfăşoară în compania SNMCMG-2, 
planificatorii au prevăzut antrenamente 
în cadrul unor secvenţe specifice ce 
au în vedere asigurarea securităţii în 
aceste ape, manifestarea solidarităţii 
în cadrul Alianţei, menţinerea libertăţii 
de navigaţie în zonă. Provocările de 
securitate sunt semnificative, iar noi 

Ne antrenăm împreună

POSEIDON 2017

ne unim eforturile pentru păstrarea 
zonei în siguranţă. Exerciţiile NATO, 
pe Marea Neagră, ale ţărilor riverane 
nu au caracter provocator sau 
ofensator. Sunt complexe, au un mesaj 
de prietenie şi urmăresc creşterea 
interoperabilităţii”. 
La exerciţiu au participat 17 nave 
militare din şapte ţări membre ale 
Alianţei Nord-Atlantice, un elicopter 
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Scafandri EOD în acţiune! 

13www.navy.ro 13

Puma Naval, două echipe de scafandri 
specializaţi în descoperirea şi 
neutralizarea pericolelor subacvatice 
(EOD), două avioane MiG 21 LanceR 
şi o navă a Gărzii de Coastă din 
România şi Turcia, şi doi ofiţeri de stat 
major din Bulgaria şi Turcia, integraţi 
în Centrul de Coordonare a Exerciţiilor 
în Marea Neagră. Tehnica folosită a 
fost complexă, pentru a crea mediul 
de luptă; MCM POSEIDON 17 a 
avut ca obiectiv principal, creşterea 
nivelului de interoperabilitate între 
forţele participante, în domeniul luptei 
antimină, desfăşurarea, evaluarea 
şi certificarea naţională a forţelor ce 
vor face parte din Forţa de Răspuns 
Întrunită a NATO (eNRF) pentru 
anul 2018. 

Comandorul Mihai Panait, şeful de 
stat major al Comandamentului Flotei: 
„Exerciţiul MCM Livex POSEIDON 
2017 este cel de-al doilea exerciţiu 
major organizat de către Statul Major 
al Forţelor Navale şi condus de către 
Comandamentul Flotei în acest an de 
instrucţie. POSEIDON este la cea de-a 
patra ediţie, este un exerciţiu bilateral 
româno-bulgar şi se desfăşoară în acest 
an în România. Suntem foarte mândri 
că am reuşit să organizăm şi să avem 
o participare importantă. Exerciţiul este 
planificat şi condus pentru pregătirea 
echipajelor navelor şi scafandrilor 
români şi parteneri pentru domeniul de 
luptă contra minelor. De asemenea, 
unul dintre obiectivele importante ale 
acestui exerciţiu este de a evalua şi 
certifica forţele destinate Forţei NATO 

de răspuns 2018 consolidată, dragorul 
maritim «Sublocotenent Alexandru 
Axente», un grup EOD din cadrul 
Centrului 39 Scafandri şi, de asemenea, 
personalul de logistică 
şi de stat major”.
La POSEIDON 2017, a acţionat 
Gruparea navală NATO de luptă 
împotriva minelor marine (SNMCMG-2) 
cu patru nave: nava de suport logistic 
ORP K.X. Czernicki (Polonia), 
nava comandant a grupării, şi 
vânătoarele de mine ESPS Duero 
(Spania), TCG Alanya (Turcia), FGS 
Rotweill (Germania). Forţele Navale 
Române au participat cu dragoarele 
maritime Locotenent Lupu Dinescu 
şi Sublocotenent Alexandru Axente, 
corveta Contraamiral Eustaţiu 
Sebastian, navele maritime pentru 
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Echipajul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu pe timpul manevrei de ieşire din port Pregătirea echipamentelor scafandrilor EOD

Lansarea unei mine marine de la bordul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu
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scafandri Grigore Antipa şi Venus, 
remorcherele maritime Grozavul, 
Vârtosul, Voinicul şi Vânjosul, 
nava maritimă hidrografică 
Căpitan-comandor Alexandru 
Cătuneanu şi un elicopter Puma 
Naval. De asemenea, la exerciţiu au 
participat şi vânătorul de mine HS 
Evropi (Grecia), dragorul maritim BGS 
Priboy (Bulgaria) şi vânătorul de mine 
TCG Anamur (Turcia). Din SNMCMG-2 
a făcut parte, în perioada 4-24 martie, 
şi dragorul maritim Sublocotenent 
Alexandru Axente. O delegaţie militară 
NATO, condusă de comandorul 
Aleksander Urbanowicz, comandantul 
navei poloneze ORP Kontradmiral 
Xawery Czernicki, însoţit de căpitan-
comandorul Adrian Gobjilă, şeful de 
stat major al grupării SNMCMG2, s-a 
întâlnit cu autorităţile locale şi judeţene 
din Constanţa. 

CAX la MCM POSEIDON 17
După ceremonia de deschidere, 
exerciţiul a continuat la Centrul de 
Instruire, Simulare şi Evaluare al 
Forţelor Navale. Aici au fost analizate 
serialele din cadrul POSEIDON 17, 
analizând imaginea virtuală  
a exerciţiilor care urmau a se 
desfăşura pe mare. 

Misiuni pe mare
În cadrul exerciţiului, un rol important 
l-au avut dragoarele maritime 
româneşti, Lt. Lupu Dinescu (DM 25)  
şi Slt. Alexandru Axente (DM 30), nave 
din cadrul Divizionului 146 Nave Minare 
Deminare. Dragorul maritim Lt. Lupu 
Dinescu a executat lansarea reală de 
mine. Locotenent Delia-Doina Neacşu, 
împuternicit la comanda dragorului 
maritim Lt. Lupu Dinescu: „În cadrul 
acestui exerciţiu, dragorul maritim 
a executat misiunile sale principale, 
constând în minare şi dragaj. Am lansat 
mine de exerciţiu care au fost apoi 
dragate de către vânătoarele de mine 
din gruparea SNMCMG-2 şi de către 
dragoarele maritime «Lt. Lupu Dinescu» 
şi «Slt. Alexandru Axente» şi dragorul 
«Priboy» din Bulgaria”.
Comandorul dr. Marian Tănase, şeful 
de stat major al Divizionului 146 
Nave Minare-Deminare: „Divizionul a 
participat la acest exerciţiu cu două 
nave. Pentru noi MCM POSEIDON 
este un exerciţiu de tradiţie desfăşurat 
cu navele bulgăreşti, iniţial, şi apoi, cu 
navele din gruparea NATO de luptă 
contra minelor”. 
Exerciţiul multinaţional POSEIDON 
2017, desfăşurat în apele teritoriale 
româneşti şi în apele internaţionale 
din partea vestică a Mării Negre, s-a 
încheiat luni,13 martie.
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O nouă zi de misiune pentru scafandrii EOD

Corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian şi nava de suport logistic ORP K.X. Czernicki la exerciţiul MCM POSEIDON 17
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Misiunile executate de Forţele Navale Române în acest 
început de an s-au succedat cu repeziciune şi, astfel, că la numai 
o zi după încheierea exerciţiului MCM POSEIDON 17 a început 
exerciţiul SPRING STORM 17.

Organizat de Forţele Navale Române, în perioada 16-22 
martie, în raioane maritime ale Mării Negre şi în zona de litoral de la 
Capu Midia exerciţiul bilateral româno-american SPRING STORM 
17 a implicat aproximativ 1200 de militari români şi americani. 

Obiectivul principal al Exerciţiului SPRING STORM 17 a fost 
creşterea interoperabilităţii dintre militarii români şi americani, 
precum şi perfecţionarea deprinderilor militarilor în conducerea 
şi executarea unei operaţii întrunite amfibii. Exerciţiul a făcut 
parte din Planul de activităţi al Parteneriatului strategic româno-
american şi se înscrie în cadrul măsurilor NATO de asigurare a 
securităţii colective a aliaţilor în zona Mării Negre.

Debarcări la Capu Midia
SPRING STORM 17 a cuprins acţiuni complexe de apărare 

a litoralului românesc şi a zonelor urbane, cu sprijin naval, 
terestru şi aerian. Potrivit scenariului, grupări paramiliare au 
atacat litoralul românesc şi baza militară de la Capu Midia, iar 
ameninţarea se extindea. În pericol erau şi două localităţi aflate 
la mai puţin de 10 kilometri de frontul de luptă. Trupele au 
intervenit pe pământ, pe apă şi din aer, pentru eliberarea bazei 
militare. Comandorul Dan Ciocoiu, comandantul exerciţiului: 
„Exerciţiul SPRING STORM 17 este un exerciţiu bilateral 
româno-american, dar, în acelaşi timp, este şi un exerciţiu 
întrunit, întrucât la el participă forţe navale, forţe aeriene, 
forţe terestre, şi am căutat să-l facem şi interdepartamental, 
invitând la exerciţiu şi forţele Ministerului Afacerilor Interne”. 
Commodore Larry LeGree, comandantul grupului amfibiu mnr. 8  
al SUA: „Acest exerciţiu a fost planificat cu aproape un an în 
urmă şi am venit acum să ne antrenăm la Constanţa. Este foarte 
important pentru noi să organizăm aceste tipuri de exerciţii, 
pentru a ne testa capacitatea de interoperabilitate. Şi acest tip de 

Debarcări pe Plaja de la Capu Midia

SPRING STORM 17
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exerciţii, dar şi parteneriatul cu Marina Română este foarte util atât pentru 
noi, cât şi în egală măsură pentru ei”.

Sâmbătă, 18 martie, pe plaja de la Capu Midia, a avut loc o secvenţă 
de debarcare a detaşamentelor de infanterişti marini români şi americani de 
la bordul navei americane de desant USS Carter Hall (LSD-50). Pe mare, 
scenariul a cuprins atacul forţelor de debarcare de către navele purtătoare de 
rachete Zborul şi Lăstunul, iar fregata Regele Ferdinand, corveta Contraamiral 
Horia Macellariu şi dragorul maritim Slt. Lupu Dinescu au simulat sprijinul 
acţiunilor de desant şi respingerea atacului. Nava de desant USS Carter Hall, 
s-a apropiat la aproximativ patru mile de ţărm şi a declanşat atacul. Deşi, 
valurile mari şi curentul puternic au pus în dificultate militarii, blindatele amfibii 
au străbătut în câteva minute distanţa până la plajă.

Sprijinul aerian al acţiunilor a fost asigurat de două avioane MIG-21 Lancer 
ale Forţelor Aeriene Române, un elicopter Puma şi un avion SPARTAN C 27. 
Forţele Navale Române au participat cu un elicopter Puma Naval. Au fost 
implicate în acţiuni, o ambarcaţiune rapidă pentru scafandri, un detaşament 
de scafandri EOD şi o companie a Batalionului 307 Infanterie Marină, 
Forţele Terestre cu un pluton de infanterie, două transportoare blindate de 
recunoaştere, iar Garda de Coastă a participat cu o navă de patrulare. 

Pe lângă nava de desant USS Carter Hall (LSD-50), SUA au participat  
cu o companie de infanterie marină şi o echipă de suport logistic a Forţelor 
Navale ale SUA din Europa.
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Luni, 20 martie, în Poligonul de Trageri Sol-Aer 
(TIPTSA) de la Capu Midia s-au desfăşurat lansările de 
rachete antiaeriene STINGER, trageri cu obuziere de 82 
mm şi cu armamentul de infanterie.

Întâlniri oficiale
Conducerea Statului Major a Forţelor Navale a 

primit, în perioada 19-20 martie, vizita commodore Larry 
LeGree, comandantul Grupului Amfibiu nr.8 al S.U.A. În 
cadrul întâlnirii viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, a subliniat punctele 
esenţiale despre organizarea şi rolul Forţelor Navale 
Române, misiunile internaţionale, participările la operaţii 
de securitate maritimă şi iniţiative regionale, planurile de 
viitor, precum şi priorităţile Forţelor Navale referitoare la 
îndeplinirea angajamentelor asumate pe plan internaţional 
şi modernizarea capabilităţilor existente.

Fetele în prim-plan
SPRING STORM 17 a inclus în desfăşurarea 

exerciţiului şi o componentă dedicată exclusiv femeilor. 
Astfel, 10 femei din armata română participante la această 
secvenţă a exerciţiului au învăţat de la colegele cum ar 
trebui să se desfăşoare corect o percheziţie corporală 
efectuată unei alte femei. Atelierul dedicat exclusiv 
antrenării femeilor militar a cuprins şi o componentă 
privind utilizarea armamentului din dotarea puşcaşilor 
marini americani dislocaţi în teatre de război. (M.E.; C.K.)
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Family Photo: de la stanga la dreapta: comandorul Hristea Butnaru, şeful Serviciului Secretariat şi registratură din 
SMFN, commodore Larry Le Gree comandantul Grupului Amfibiu nr.8 al SUA, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 

şeful Statului Major al Forţelor Navale şi contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei

Însuşirea tehnicilor de percheziţie corporală

Acţiuni pe plaja de la Capu Midia
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Miercuri, 22 martie, dragorul maritim 
Sublocotenent Alexandru Axente (DM 
30) a părăsit Portul Militar Constanţa, 
luând drum spre portul Istanbul, pentru 
a participa la etapa finală a misiunii 
SNMCMG-2, din Marea Neagră.
Nava, comandată de căpitan-comandorul 
Decebal Ciobăniţă, a avut la bord 10 
ofiţeri şi 58 de maiştri militari, subofiţeri 

şi soldaţi profesionişti. În perioada 
cât dragorul maritim a făcut parte din 
gruparea NATO de luptă împotriva minelor 
marine, SNMCMG-2, acesta a executat 
misiuni specifice, în conformitate cu 
angajamentele luate de Forţele Navale 
Române privind Planul de Acţiune al 
NATO pentru creşterea nivelului de 
reacţie imediată în Bazinul Mării Negre. 
În perioada 3-7 aprilie, a participat la 

exerciţiul multinaţional ARIADNE 17. 
organizat de Forţele Navale Elene, 
în Marea Mediterană. Activitatea 
este cuprinsă în Planul cu activităţi 
internaţionale al Forţelor Navale Române 
şi se înscrie în sfera măsurilor care decurg 
din Summitul NATO de la Varşovia, privind 
consolidarea capacităţilor operaţionale 
NATO pe flancul sud-estic al Alianţei. 
(Lt. col. Corneliu Pavel, SMFN.)

În perioada 24-27 martie, fregata 
franceză La Fayette (F710) a efectuat 
o escală în Portul Constanţa. Pe timpul 
escalei, comanda navei a avut întâlniri 
cu reprezentanţii Comandamentului 
Flotei şi cu oficialităţile locale; în această 
perioadă echipajul a desfăşurat activităţi 
sportive la Academia Navală „Mircea 

Escală franceză la Constanţa

cel Bătrân” şi a vizitat Muzeul Marinei 
Române. De asemenea, nava a putut fi 
vizitată de public. Luni, 27 martie, fregata 
franceză a participat la un exerciţiu de 
luptă împotriva ameninţărilor aeriene 
şi de suprafaţă, împreună cu nave 
ale Forţelor Navale Române. Astfel, 
echipajele corvetei Contraamiral Horia 

Macellariu (265) şi dragorului maritim 
Locotenent Lupu Dinescu (29) şi-au 
perfecţionat şi consolidat deprinderile 
de punere în practică a procedurilor 
standard de operare NATO, în contextul 
unor scenarii de asigurare a libertăţii de 
navigaţie şi a traficului maritim. 
(Lt. col. Corneliu Pavel, SMFN.)
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Luni, 9 ianuarie, în toate unităţile 
militare ale Forţelor Navale a fost 
deschis anul de instrucţie. 
La festivitatea organizată pe Dana 
Fregate din Portul Militar Constanţa 
a participat comandantul Flotei, 
contraamiralul de flotilă Daniel 
Căpăţînă. Acesta a prezentat 
principalele obiective care stau 
în faţa Flotei în acest an, precum 
şi aşteptările pe care le are de la 
personalul din subordine.
În Portul Militar Brăila, festivitatea 
de deschidere a anului de instrucţie 
2017 s-a desfăşurat în prezenţa 
comandantului Flotilei Fluviale 
„Mihail Kogălniceanu”, contraamiralul 
de flotilă Cornel Rogozan. Acesta a 
făcut un scurt bilanţ al anului tocmai 
încheiat, şi a transmis personalului 
Flotilei Fluviale obiectivele structurii 
pentru anul 2017. De asemenea, 
contraamiralul de flotilă Cornel 
Rogozan a evidenţiat faptul că 
fiecare militar din cadrul acestei 
structuri şi-a adus aportul la 
îndeplinirea tuturor obiectivelor 
propuse pentru anul 2016. Acest fapt 
a condus la clădirea unei imagini 
pozitive a Flotilei Fluviale 
în rândul structurilor Statului Major 
al Forţelor Navale. 

Deschiderea 
noului an de instrucţie

În anul care s-a încheiat, Forţele 
Navale Române au desfăşurat 
aproximativ 30 de aplicaţii, accentul 
punându-se pe exerciţiile întrunite 
şi multinaţionale împreună cu aliaţii 
şi cu partenerul strategic S.U.A., în 
conformitate cu Planul de Activităţi 
Internaţionale. Pentru anul 2017, 
numărul exerciţiilor planificate a se 

executa va creşte cu aproximativ 
25% faţă de numărul exerciţiilor 
desfăşurate în anul 2016, activităţi 
în care se va pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea activităţilor 
de instruire în cadru multinaţional, în 
vederea menţinerii la un nivel ridicat 
interoperabilitatea structurilor noastre 
cu partenerii din NATO.

Instrucţie
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Managementul spaţiului maritim şi 
fluvial, monitorizarea situaţiei navale şi 
fluviale din zona de responsabilitate a 
Forţelor Navale la graniţa estică a Uniunii 
Europene şi a Alianţei Nord-Atlantice, 
dezvoltarea capacităţii operaţionale a  
pachetului de forţe pus la dispoziţia NATO,  
programele de modernizare şi de înzes-
trare cu echipamente noi şi alte aspecte 
importante ale activităţilor desfăşurate 
în anul 2016 au fost prezentate joi, 
26 ianuarie, generalului Nicolae-Ionel 
Ciucă, şeful Statului Major General, de 
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, în cadrul 
şedinţei de autoevaluare care a avut loc la 
sediul instituţiei din Bucureşti. La activitate 
au participat reprezentanţi ai structurilor 
centrale din M.Ap.N. şi comandanţii de 
mari unităţi din Forţele Navale.

În deschiderea alocuţiunii sale, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale 
(S.M.F.N.) a menţionat faptul că, în anul 
2016, eforturile principale ale marinarilor 
militari s-au axat pe îndeplinirea misiunilor 
specifice, prin adaptarea acţiunilor la 
contextul actual de securitate.

Managementul resurselor umane 
din Forţele Navale Române a fost un 
capitol distinct prezentat de viceamiralul 
Mîrşu. Concentrarea atenţiei conducerii 
S.M.F.N. a fost centrată, în anul 2016, 

pe dezvoltarea pregătirii profesionale a 
personalului pentru asigurarea unui flux 
coerent al evoluţiei în carieră, precum şi pe 
dezvoltarea suportului psihomoral pentru 
familiile marinarilor militari.

Relaţiile dintre Marina Militară 
Română şi partenerii internaţionali au 
fost consolidate prin numeroase activităţi 
de instruire comune, atât pe mare cât şi 
în teren, în ţară şi în străinătate, la care 
au participat militarii Forţelor Navale 
Române. Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu 
a menţionat participarea fregatei Regina 
Maria la misiuni, ca parte a Grupării Navale 
Permanente NATO SNMG-2 (Standing 
NATO Maritime Group-2), participarea dra-
goarelor maritime Sublocotenent Alexandru 
Axente şi Locotenent Dimitrie Nicolescu 

la exerciţii multinaţionale organizate de 
Grecia şi Turcia, în Marea Egee şi Marea 
Mediterană, ca parte a Grupării Navale 
Permanente NATO de Luptă împotriva 
Minelor Marine SNMCMG-2, participarea 
corvetei Contraamiral Eustaţiu Sebastian 
la exerciţiul MAVI BALINA-16, organizat de 
Turcia, participarea militarilor Divizionului 
164 Forţe Navale pentru Operaţii Speciale 
la misiuni în Teatrul de Operaţii Afganistan, 
participarea, în premieră, a infanteriştilor 
marini la cel mai amplu exerciţiu de 
luptă împotriva ameninţărilor terestre şi 
aeriene, SILVER ARROW-16, organizat 
de NATO în Letonia, precum şi încadrarea 
unui număr semnificativ de posturi în 
comandamentele NATO şi UE cu personal 
din Forţele Navale Române.

Locotenent-colonel Corneliu PAVEL
Statul Major al Forţelor Navale

Eveniment

BILANŢUL ANULUI 2016 
PENTRU FORŢELE NAVALE ROMÂNE
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Referitor la consolidarea nivelului 
de interoperabilitate dintre Forţele 
Navale Române şi forţele navale aliate, 
conducerea S.M.F.N. a dispus mărirea 
numărului de zile de instruire pe mare 
în anul 2016 faţă de anul 2015, având în 
vedere situaţia de criză din Bazinul Mării 
Negre şi îngheţarea iniţiativelor militare 
regionale. „Anul 2016 a fost unul deosebit 
de tensionat în zona Mării Negre, dacă 
avem în vedere criza din Turcia şi 
aspectele de creştere semnificativă a 
nivelului de dotare şi de înzestrare al 
Forţelor Navale ale Federaţiei Ruse din 
Marea Neagră, dar şi conflictele îngheţate 
din Caucaz şi din vecinătatea estică a ţării 
noastre, din Transnistria. În acest context, 
navele maritime române s-au aflat pe 
mare 159 de zile, în cadru multinaţional, 
şi remarc o creştere de aproximativ 100% 
faţă de anul 2015, când navele noastre 
au desfăşurat misiuni pe mare 84 de zile. 
Am avut alături de noi, pe mare, parteneri 
din 12 ţări NATO, şi menţionez aici, 
participarea concomitentă, în premieră, 
a două grupări navale NATO la cel mai 
mare exerciţiu multinaţional pe care noi 
l-am organizat, SEA SHIELD 2016, la 
care au participat 1000 de militari români 
şi 1000 de militari din şapte ţări aliate. 
Am demonstrat că structurile noastre de 
conducere şi execuţie au capacitatea 
de punere în aplicare a procedurilor de 
operare la standarde NATO, pentru lupta 
împotriva ameninţărilor de orice natură, 
pe mare, subacvatice şi aeriene”, a spus 
şeful S.M.F.N.

Forţele Navale Române participă 
la dezvoltarea a 11 proiecte în cadrul 
Iniţiativei „Smart Defence”, iar actualul 
sistem de supraveghere maritimă de la 
litoral reprezintă o prioritate şi, totodată, un 
angajament asumat faţă de NATO şi UE. 
Interconectarea structurilor de specialitate 
din subordinea F.N.R. cu cele ale NATO 
şi UE a produs creşterea schimbului 
de informaţii şi realizarea unei imagini 
maritime integrate a zonei Mării Negre.

Capacitatea de luptă a structurilor 
din subordinea Flotilei Fluviale a fost 
consolidată prin mărirea numărului 
de exerciţii integrate, tip Joint Force, 
desfăşurate de navele militare fluviale, 

infanteriştii marini şi elicopterele Puma 
Naval în zona Deltei Dunării, precum 
şi prin participarea militarilor noştri la 
exerciţiul multinaţional SEA BREEZE 
2016, organizat de partenerul strategic 
american şi de Ucraina, la graniţa de est 
a României, în zona Odessa.

Planul cu activităţile internaţionale 
al S.M.F.N. pentru anul 2016 a cuprins 
peste 170 de activităţi. Dintre acestea, 
o treime au avut loc pe teritoriul naţional 
şi două treimi în străinătate. Exerciţiile 
multinaţionale, participarea militarilor la 
grupuri de lucru NATO sau încadrarea 
unor funcţii în comandamente NATO şi 
UE, toate au avut ca obiectiv principal 
consolidarea imaginii Forţelor Navale 
Române şi a României la nivel regional 
internaţional în cadrul NATO şi UE. 
Parteneriatul strategic cu S.U.A., proiectat 
prin prisma Forţelor Navale Române, a 
cuprins activităţi de instruire în comun, 
pe mare, în aer şi în teren, iar rezultatele 
pozitive sunt vizibile în nivelul ridicat de 
interoperabilitate dintre marinarii militari 
români şi militarii americani.

„Acestea sunt doar câteva aspecte 
importante ale dezvoltării şi consolidării 
relaţiilor militare dintre Forţele Navale 
Române şi organizaţiile internaţionale, 
pe care le-am desfăşurat în anul 2016, 
punând în aplicare prevederile tratatelor 
şi ale angajamentelor pe care ţara noastră 
le-a semnat”, a precizat viceamiralul dr. 
Alexandru Mîrşu la încheierea analizei 
activităţilor din domeniile Instrucţiei şi 
Relaţiilor militare internaţionale.

Un alt domeniu de activitate prezentat 
şefului Statului Major General a fost 
cel al Resurselor, accentul principal 
fiind pus pe aspectele proceselor de 
restructurare şi de modernizare. 21 de 
structuri ale F.N.R. au fost reorganizate şi 
transformate, pentru a răspunde cerinţelor 
operaţionale, planificate în perioada 
următoare, conform Programului privind 
transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea 
Armatei României până în anul 2027.

Procesele de restructurare şi de 
planificare a înzestrării, derulate în anul 
2016, au cuprins numeroase programe, 
unele fiind încheiate la sfârşitul anului 
trecut, altele aflându-se în derulare până 

în anul 2026. După 20 de ani, trei nave 
noi au intrat în serviciul Forţelor Navale 
Române, remorcherele multifuncţionale 
Vârtosul (103), Voinicul (104) şi Vânjosul 
(105). Fondurile alocate pentru procesele 
de mentenanţă şi de reparaţii la navele 
din dotare au fost utilizate pentru reparaţii 
de o complexitate ridicată la opt nave, în 
vederea creşterii capacităţii de luptă a 
acestora.

Programele de înzestrare, care 
urmează a fi iniţiate în perioada urmă-
toare, au fost prioritizate pe două etape. 
Etapa I, se va desfăşura în perioada 
2017-2020, şi va cuprinde achiziţia 
primei corvete multifuncţionale noi; 
reînfiinţarea Divizionului 508 Rachete 
Coastă şi dotarea acestuia cu instalaţii 
mobile de lansare rachete containerizate 
şi cu o platformă mobilă de comandă şi 
control; modernizarea fregatelor T22R şi 
dotarea acestora cu echipamente pentru 
luptă împotriva ameninţărilor ariene, 
subacvatice şi de la suprafaţa apei; 
modernizarea a două nave purtătoare de 
rachete; re-motorizarea navelor militare 
fluviale. Etapa a II-a, derulată în perioada 
2020-2026, cuprinde intrarea în dotare a 
următoarelor trei corvete multifuncţionale; 
modernizarea celei de-a treia nave 
purtătoare de rachete şi, în limita 
bugetului pe care Forţele Navale îl vor 
avea la dispoziţie, iniţierea unui program 
multianual de înzestrare cu submarine 
noi. „Echilibrul între cerinţele pachetului 
de măsuri pentru întărirea încrederii între 
aliaţi (Immediate Assurance Measures) şi 
capacitatea Forţelor Navale Române de a 
îndeplini misiunile încredinţate este dat de 
continuarea programelor de modernizare 
a platformelor de luptă existente şi de 
punerea în aplicare a programelor de 
înzestrare. În condiţiile bugetare actuale şi 
de perpectivă, realizarea acestui echilibru 
este posibil şi va avea ca efect întărirea 
capabilităţilor de luptă ale Forţelor Navale 
Române, iar îndeplinirea misiunilor primite 
se va face fără limitări”, a concluzionat 
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, la finalul 
analizei Domeniului Resurselor.

Obiectivele stabilite pentru Forţele 
Navale Române în anul 2016 au fost 
realizate. Proiecţia activităţilor acestei 
categorii de forţe pentru anul 2017 are 
în vedere punerea în practică a politicii 
de securitate a României şi îndeplinirea 
angajamentelor asumate de către ţara 
noastră în cadrul sistemului de securitate 
internaţională din care facem parte. 
„Suntem o instituţie aflată în slujba fie-
cărui cetăţean român şi vom continua să 
ne îndeplinim misiunile constituţionale, 
cu demnitate şi profesionalism, pentru 
consolidarea securităţii şi apărării colective 
în regiunea Mării Negre, fiind un partener 
credibil şi stabil, un furnizor de securitate 
pentru partenerii noştri internaţionali”, a 
adăugat şeful Statului Major al Forţelor 
Navale la finalul expunerii sale.F
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Temperaturile scăzute din această 
iarnă care au făcut ca apele Dunării 
să îngheţe, atât pe sectorul fluvial 
cât şi maritim, au necesitat din nou 
intervenţia navelor Forţelor Navale.  
Astfel, din 11 ianuarie şi până în 
a doua decadă a lunii februarie, 
remorcherul fluvial 328 a intervenit 
în sprijinul populaţiei din suburbia 
Tudor Vladimirescu, efectuând curse 
între Tulcea şi Tudor Vladimirescu. 
Locotenent-comandorul Lucian 
Martian, comandantul misiunii 
remorcherului fluvial: „Am efectuat câte 
trei curse zilnic. Comparativ cu anul 
2012, acumularea de gheaţă din cotul 
Tulcei a făcut misiunea mai dificilă”. 
În acest an, aproape 2000 de oameni 
au fost ajutaţi să ajungă la Tulcea 
sau la Tudor Vladimirescu, la bordul 
remorcherului fluvial 328.
Şi remorcherul maritim Grozavul, 
aparţinând Centrului de Scafandri, a 
intervenit în perioada ianuarie-februarie, 
în sprijinul populaţiei civile din Delta 
Dunării, între porturile Sulina şi Tulcea. 
Căpitan-comandorul Sorin Antonaru, 
comandantul navei: „Misiunea noastră 
principală a fost aceea de a deschide 
drumul prin gheaţă pentru pasagerul 
«Moldova» – 19 misiuni; concomitent 
cu această misiune am avut şi de spart 

Intervenţii pe Dunăre

M o n i t o r
pe Dunăre
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Transportul populaţiei civile cu remorcherul fluvial 328
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gheaţă pe Braţul Sulina, pe Braţul 
Tulcea până în amonte de Tulcea la 
mila 50 – şapte misiuni. De asemenea, 
am executat cu succes două misiuni 
de transport persoane de la Sulina 
la Tulcea”.
Remorcherul maritim Grozavul a 
acţionat, în colaborare cu autorităţile 
civile locale din judeţul Tulcea, pentru 
a interveni în toate situaţiile de urgenţă 
în sprijinul populaţiei civile. Căpitan 
Adriana Agape, ofiţerul secund al 
navei: „Pentru mine a fost prima 
misiune de durată mai mare şi cel 
mai greu mi-a fost cu dorul de familie. 
Am acasă două fetiţe pe care le-am 
pregătit din timp şi care au înţeles 
situaţia. Au fost condiţii dificile pentru 
că nu ştiam, în primul rând, cât de 
groasă este gheaţa; au fost momente 
când, cu toată viteza înainte ne 
deplasam doar cu 1 Nd. Echipajul a 
acţionat foarte bine şi nu am avut 
niciun fel de probleme”.
Intervenţiile navelor Forţelor Navale 
din zona Dunării, au demonstrat, încă 
o dată, că dincolo de misiunile clasice, 
de asigurare a libertăţii de navigaţie 
în zonele de responsabilitate, navele 
militare acţionează şi direct, în sprijinul 
populaţiei civile afectate de dezastre 
sau calamităţi naturale. (M.E.)

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U
F

ot
o:

 C
ris

tia
n 

V
LĂ

S
C

E
A

N
U

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U

Remorcherul maritim Grozavul, intervenind în zona Portului Tulcea

Elicopterul Puma Naval intervenind în zona Gura Portiţei
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În perioada 20-24 martie, militarii Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu” au participat la exerciţiul de instruire prin 
simulare asistat de calculator DANUBE PROTECTOR 17,  
organizat la Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare 
al Forţelor Navale. A fost un antrenament util desfăşurat 
de marinarii fluviali, înaintea executării primelor trageri 
de instrucţie din acest an în Poligonul temporar de la 
Peceneaga. La exerciţiu au participat şi militari din alte 
structuri subordonate Ministerului Apărării Naţionale, dar 
şi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
DANUBE PROTECTOR 17 a avut ca scop consolidarea 
deprinderilor de asigurare a supravegherii şi avertizării 
preventive în caz de situaţii de urgenţă, situaţie de 
necesitate, stare de asediu până la intrarea într-un conflict 
şi realizarea dispozitivului strategic de apărare. (SMFN)

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U
F

ot
o:

 C
ris

tia
n 

V
LĂ

S
C

E
A

N
U

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U

DANUBE PROTECTOR 17

25www.navy.ro

Aviaţia 
Navală

E forfotă la Tuzla unde activităţile de 
zbor ale elicopterelor Puma Naval se 
desfăşoară aproape continuu. Reintrarea 
în bareme a piloţilor pe diferite calificări, 
zborul deasupra mării, sau misiunile 
executate de la bordul fregatelor T22, 
sunt deja... rutină aici. 

Piloţii marinari s-au antrenat în ultima 
perioadă în executarea apuntărilor pe 
platformele petroliere din largul Mării 
Negre. Aparent o misiune uşoară, 
care necesită însă o bună pregătire şi 
cunoaştere a zonei de apuntare.

Comandorul Marius Mitric, coman-
dantul Grupului de Elicoptere: „Am exe cu-
tat misiuni de antrenament la platformele 
petroliere Gloria şi Pegas 7. Suntem extrem 
de încântaţi că am putut executa apuntări în 
spaţii atât de restrânse. Este important ca 

piloţii şi personalul navigant să cunoască 
locurile unde este posibil să intervină în 
scopul salvării vieţilor omeneşti. Noi, 
trebuie să fim instruiţi şi pentru astfel de 
intervenţii la distanţe mari. Principalele 
dificultăţi ale misiunii? Platformele sunt 
suspendate, pe suprafaţa platformei sunt 
tot felul de obstacole şi nu avem spaţiu de 
manevră. Trebuie să intrăm efectiv într-o 
singură poziţie la apuntare, iar vântul 
poate crea probleme serioase. Zborul de 
azi a fost frumos, marea puţin montată, 
dar a fost bine”. 

O altă misiune deosebită executată 
de elicopterul Puma Naval a fost 
reprezentată de apuntarea executată pe 
nava americană de desant USS Carter 
Hall (LSD-50). Astfel, sâmbătă, 18 martie, 
pe timpul exerciţiului SPRING STORM 17,  

elicopterul IAR-330 Puma Naval 141, a 
executat mai multe exerciţii de apuntare 
pe USS Carter Hall. Chiar dacă au fost 
misiuni în premieră executate pe această 
navă, elicopterele Puma Naval au apuntat 
în ultimii ani pe diferite nave străine, astfel 
încât experienţa dobândită i-a ajutat să-şi 
îndeplinească misiunea cu succes.

Se zboară la Tuzla pentru că elicop-
terele Puma Naval trebuie să fie pregătite 
să execute întrega gamă de misiuni 
specifice. (M.E.)

Misiuni de antrenament 
la platformele petroliere
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Văzut de la sol, elicopterul este o maşinărie ce intrigă ochiul 
şi mintea, ce pare a-şi ascunde cu dibăcie secretele modului în 
care înfrânge gravitaţia şi se deplasează prin aer. Complet diferit 
faţă de un avion, al cărui principiu de zbor putem spune că este 
deja intrat în cultura populară, elicopterul dezarmează prin lipsa 
aparentă a aripilor şi multitudinea de elici, ridicând semne de 
întrebare serioase referitoare la felul în care reuşeşte să facă tot 
ceea ce vedem în diverse ocazii că poate face. 

Elicopterul este o maşinărie fenomenală, iar apariţia lui pe cerul 
acestei lumi a schimbat radical faţa planetei şi a influenţat decisiv 
dezvoltarea civilizaţiei umane, din motive evidente şi care nu fac 
obiectul enumerării sau discutării în prezenta confesiune scrisă. 

Rândurile ce urmează reprezintă esenţa celor experimentate, 
la sol şi în aer, la bordul elicopterului IAR-330 Puma NAVAL  
nr. 142. Acest zbor a fost executat în scopul documentării, de la 
sol şi din aer, a pregătirilor pentru formarea şi a formării unei părţi 
a dispozitivului aerian ocazionat de Ziua Naţională a României,  
1 Decembrie, dispozitiv cu decolare de pe Baza 90 Transport 
Aerian „Gheoghe Bănciulescu”. 

* * *
Odată formalităţile de intrare în bază executate, am pătruns 

în interior cu o nerăbdare crescândă, alimentată şi de vederea 
avioanelor şi a elicopterelor aliniate în depărtare, în faţa hangarelor. 
Restul activităţilor pregătitoare a viitoarei misiuni de zbor au 
trecut în viteză, astfel că momentul mult aşteptat a venit, primind  
„undă verde” pentru a ne prezenta la aeronave. 

Fiecare dintre noi dă roată elicopterului cu care va urma să 
zboare, îl atingem, îi admirăm alcătuirea perfectă ochilor noştri. 
Furtuna de senzaţii din mine este uşor de explicat. Când eşti 
pasionat de aviaţie, dar zborul nu este o a doua natură pentru tine, 
fiecare ocazie de a-l gusta este un moment aproape divin, este o 
incursiune într-o lume interzisă, dar de care eşti inexorabil legat 
prin legături mentale. 

Încercând să-mi înfrânez caii nerăbdării, m-am concentrat 
pe cele ce urmau. Safety brief-ul făcut de mecanicul de bord a 
fost urmat de echiparea cu o chingă specială, legată cu un cablu 
metalic de un punct de ancorare din podea, ce-mi permitea să mă 
mişc prin cabina cargo a elicopterului fără probleme şi fără teamă 
că aş putea să cad prin portierele deschise. Legat cu chinga, totul 
era pregătit, din punctul meu de vedere, aşa că acum a început 
aşteptarea ordinului de decolare. Nu a durat mult – cu toate că mie 
mi s-a părut o veşnicie! – şi echipajul a început coregrafia precisă 
a pornirii. Mâinile li se mişcau cu precizie, cuplând contacte, 
apăsând butoane şi rotind reostate, cei trei membri ai echipajului 
acţionând ca un tot unitar. 

Mecanicul de bord s-a ridicat şi şi-a rabatat scaunul. A trecut pe 
lângă mine, mi-a aruncat o privire, apoi a coborât prin portiera din 
dreapta. Urma ultima verificare a elicopterului înainte de decolare. 
L-am urmărit cu privirea cum a dat un tur complet elicopterului, 
verificând vizual şi prin palpare închiderea capacelor de vizitare, a 
uşilor celor doi piloţi şi a buşonului de alimentare cu combustibil, 
starea rotoarelor şi lipsa scurgerilor de combustibil, ulei şi lichid 
hidraulic. Totul era normal, astfel că a revenit la bord, reluându-şi 
locul dintre cei doi piloţi. 

Text şi foto: Alin IONESCU
                   Bogdan MOVILEANU
                   Alina Larisa ZBARCEA
www.aripi-argintii.ro

Motto: „Nu există mod 
mai frumos de a promova 

zborul decât prin zbor!

Zbor cu elicopterul Puma Naval
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Ordinul de decolare a fost primit, iar o parte dintre elicopterele din 
jurul nostru s-au ridicat de la sol, în ordinea locului avut în formaţie. 
Nici noi nu am avut prea mult de aşteptat, dar am savurat din plin 
momentul decolărilor, privind iarba dintre elipaduri cum se zbătea 
sub acţiunea şuvoaielor de aer dislocat de rotoarele portante.

Pasul palelor rotorului portant a fost crescut, iar elicopterul şi-a 
început urcarea către aerul rece de început de iarnă. Momentul 
în care Puma îşi ia avânt pentru a ţâşni către înalt este uşor de 
identificat, deoarece tonul simfoniei se modifică, iar vibraţiile se 
amplifică. Parcă simţi ghearele gravitaţiei cum trag către în jos 
de fuselajul elicopterului, şi te surprinzi imaginându-ţi că vibraţiile 
sacadate şi mai puternice decât de obicei sunt zbaterile Pumei 
pentru a scăpa degetelor puternice ale gravitaţiei Terrei. 

Învingem forţele naturii şi ne ridicăm din ce în ce mai lin, 
constant, înaintând către vest cu botul uşor picat. Privesc cu ochii 
cât cepele caroiajul solului, geometria mută a construcţiilor şi 
furnicarul de maşini ce defilează pe sub noi, pădurile în culori terne 
şi apele ce oglindesc cenuşiul plafonului compact sub care feliem 
aerul pâclos. Balansul Pumei îmi intră în vene, îl accept drept 
normal şi începe să-mi placă mişcarea asta ciclică, în timp ce în 
minte mi se îngrămădesc imagini cu palele rotorului în acţiune. Le 
văd cu ochii minţii cum se rotesc frenetic, ondulându-se prin aerul 
umed în timp ce îl calcă savant ca nişte aripi în miniatură ce sunt, 
totul în parametri determinaţi de constructor, totul rafinat în zeci de 
ani evoluţie a felinelor aeriene. 

Virăm uşor, aşa că îmi lipesc nasul de hubloul bombat, privind 
către în faţă.  Pâcla prin care navigăm este deranjantă, părând a 
estompa detaliile multitudinii de siluete ale maşinilor aeriene ce 
strâng formaţia din ce în ce mai mult. Elicopterul din stânga noastră 
se apropie, umplându-mi cadrul. Echipajul pilotează cu ochii la 
noi, lentilele ochelarilor speciali din compunerea căştii MIDASH 

aruncând reflexe stranii pe care aparatul foto le captează impasibil. 
Conform celor stabilite înainte de zbor, deschid portiera. Şuvoiul de 
aer rece ca gheaţa mă izbeşte în plin, şi îmi ia ceva secunde până 
când ochii mi se obişnuiesc cu schimbarea bruscă de temperatură. 
Mă felicit în gând pentru faptul că m-am echipat bine, cu toate că 
frigul trece fără prea mari probleme de mănuşile mele neintenţionate 
pentru astfel de temperaturi. Mecanicul de bord mă priveşte, atent 
să nu fac vreo prostie, dar sunt ancorat bine, atât de elicopter, fizic, 
cât şi de ceea ce trăiesc în acele momente, psihic şi senzorial. 

* * *
Spectacolul instrinsec al zborului este completat de un altul, 

o aterizare pe un teren ales din aer dintr-o zonă de aşteptare, 
procedură normală şi executată de fiecare dată pe timpul 

participării la Parada Aeriană de 1 Decembrie. Privesc instinctiv 
echipajul şi îi descopăr încordarea, atenţia crescută, capetele 
baleind între sol şi aparatele de bord. Privirea mi se mută pe sol, 
şi înţeleg enorma responsabilitate cu care se confruntă în acele 
momente. Terenul este înierbat, neregulat, plin de zone cu gropi 
şi dâmburi. Încordarea este mare, una este să aterizezi pe o 
suprafaţă betonată şi alta este să pui roţile pe pământ neverificat. 
Elicopterul coboară lent, în efect de sol, metru cu metru, către o 
zonă identificată drept plată şi potrivită pentru a susţine greutatea 
Pumei. Legănatul se accentuează pe măsură ce ne apropiem 
de sol, apoi roţile trenului de aterizare ating solul în succesiunea 
cunoscută – dreapta, stânga, faţă. Abia acum ridic ochii şi înţeleg 
spectacolul pe care l-am ignorat, absorbit de această aterizare: 
câmpul este plin de Pume! 

Ordinul de decolare vine destul de repede, astfel că ne ridicăm 
culcând la pământ firele de iarbă palidă, Pumele reintră în formaţie, 
escamotând trenul şi pregătindu-se pentru survolul obiectivului zilei. 

Zborul la joasă înălţime, care-mi dădea impresia că avem 
toate şansele de a lua ceva antene de pe blocurile de 11 etaje, 
mă electrizează, ineditul situaţiei dându-mi senzaţia că peisajul 
este dintr-un film, iar nu pură realitate, construită sub ochii mei de 
mâinile dibace ale unor oameni ieşiţi din comun, dar numiţi atât de 
simpli piloţi.  

N-aş fi vrut să se termine zborul, totul era neobişnuit, dar,  
într-un fel, atât de natural. Informaţiile pe care le aveam despre 
zborul elicopterului se mulau pe realitate, iar creierul nu se mira, 
ci doar simţurile, asaltate de trăiri insolite şi atât de plăcute. Dacă 
aş fi crezut că aş fi avut sorţi de izbândă, aş fi cerut echipajului 
încă vreo două-trei treceri, dar am fost nevoit să mă mulţumesc cu 
zborul de întoarcere la Otopeni. 

Mecanicul de bord mi-a semnalizat să închid portiera, spre 
marele meu regret, aşa că m-am executat şi am rămas să-mi turtesc 
nasul de hubloul aflat în raza mea de acţiune. Am ocolit Bucureştiul 
pe la vest, am trecut o dată la verticala Bazei 90, am intrat în tur de 
pistă şi am aterizat. Vraja s-a destrămat odată cu oprirea motoarelor, 
liniştea înlocuind furtuna de senzaţii. M-am dezlegat şi am coborât 
din elicopter buimac, nevenindu-mi a crede că am avut onoarea 
de-a lua parte la un asemenea eveniment. Incapabil de a-mi şterge 
zâmbetul tâmp de pe figură, am strâns mâinile membrilor echipajului, 
le-am mulţumit din suflet şi puţin a lipsit să nu-i pup!

Am plecat de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni privind în 
urmă la linia de avioane şi elicoptere, întrebându-mă când sau 
dacă voi repeta fascinanta experienţă pe care-o trăisem cu câteva 
minute în urmă, dar care încă se mai rostogolea prin mine. 
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După patru ani de pregătire în Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” şi şase luni petrecute la Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, 
aspiranţii marinei, pro moţia 2016 a academiei navale  
şi-au început de sâmbătă, 4 martie, activitatea în unităţile în 
care şi-au ales funcţiile. 

La ceremonia de absolvire a 
Cursului de bază, de formare a 
cadrelor militare pentru ocuparea 
primei funcţii, desfăşurată, vineri,  
3 martie, la Şcoala de Aplicaţie a 
Forţelor Navale „Viceamiral Cons-
tantin Bălescu” au participat şeful 
Statului Major al Forţelor Navale, 
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
comandanţii unităţilor militare din 
Forţele Navale, reprezentanţi ai 
Clubului Amiralilor, precum şi tinerii 
soldaţi profesionişti care au început 
modulul de instrucţie în cadrul 
programului lor de formare.

Timp de şase luni, cei 29 de 
aspiranţi, promoţia 2016, „Andrei 
Mureşanu 200” a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, au 
parcurs module de pregătire 
militară generală şi de specialitate, 
au efectuat pregătire în manevra 
navei şi stagii pe navele militare. 

De asemenea, în această perioadă, au aflat răspunsuri la 
întrebările privind cariera militară, în cadrul întâlnirilor avute 
cu factorii din conducerea Statului Major General, Statului 
Major al Forţelor Navale şi Clubului Amiralilor. 

Tinerii aspiranţi au fost repar tizaţi pe funcţii la absolvirea 
academiei, astfel încât pregătirea lor la Şcoala de Aplicaţie s-a 

desfăşurat pe specialităţile militare 
respective. Majoritatea activităţilor 
planificate, pe timpul cursului, au 
fost cele practice, perioada fiind o 
bună oportunitate de a învăţa şi a 
asimila toate informaţiile necesare 
pe specializarea cerută de fiecare 
funcţie în parte.

Aspirant Dora-Elena Simion, şefă  
de promoţie la specializarea naviga-
ţie: „Cele şase luni petrecute în 
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor  
Na va le «Viceamiral Constantin 
Bălescu» şi care, astăzi au ajuns 
la final, au conturat o perioadă 
interesantă, în care am făcut 
cunoştinţă cu ceea ce înseamnă 
viaţa la bordul diferitelor nave de 
luptă; acum privim Forţele Navale 
Române cu alţi ochi, prin prisma 
oamenilor pe care i-am cunoscut în 
această perioadă şi a situaţiilor în 
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faţa cărora am fost puşi. Fie că ne îndreptăm către divizioanele 
de nave localizate la mare, sau la fluviu, fie că unităţile de 
uscat sunt cele care ne vor găzdui această perioadă de 
început a carierei noastre, indiferent de planurile şi aspiraţiile 
pe care le avem cu toţii, anii petrecuţi împreună constituie 
cărămizi clădite pentru viitor, pentru noi, cei 29 de oameni 
de mâine, pentru parcursul profesional al fiecăruia dintre noi. 
În urma celor patru ani şi jumătate pe care i-am petrecut în 
instituţiile de învăţământ militar de marină, suntem conştienţi 
că perioada de învăţare nu s-a încheiat şi că permanent vom 
acumula cunoştinţe”. 

În cuvântul adresat aspiranţilor, viceamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu i-a felicitat pentru absolvirea cursului, le-a rea mintit 
despre importanţa echipa-
jului în cadrul Forţelor  
Navale, le-a transmis că 
pregătirea lor în cadrul 
Forţelor Navale trebuie să  
fie una continuă şi că aştep-
tările conducerii Forţelor 
Navale de la ei sunt mari. 
„Vă aflaţi în acest moment la 
finalul celei de-a doua etape 
de pregătire din cariera 
dumneavoastră, absolvirea 
Cursului de bază, curs ce 
confirmă faptul că deţineţi 
competenţele teoretice şi 
abilităţile practice necesare 

îndeplinirii primei funcţii la bordul navelor Forţelor Navale. 
Procesul de învăţare trebuie să fie o preocupare permanentă 
şi trebuie să fiţi conştienţi că pregătirea dumneavoastră nu se 
termină aici, iar adevăratele examene abia acum încep. La 
bordul navelor militare vă veţi exercita rolul de comandanţi şi 
este necesar să nu uitaţi că munca în echipă este cea care 
dă forţa unui colectiv, unui echipaj. În toate împrejurările, 
păstraţi-vă calmul şi stăpânirea de sine, arătaţi că sunteţi 
demni de încrederea acordată. Vă urez mult succes în 
carieră şi tradiţionala urare marinărească „Bun Cart Înainte!”.

Cursul de formare a cadrelor militare pentru ocuparea 
primei funcţii are rolul de a desăvârşi pregătirea teoretică 
şi practică din Academia Navală, astfel încât, la fina lizarea 

acestuia, absolvenţii să 
posede competenţe gene-   
rale şi de specialitate în 
armă, precum şi pregă tirea 
necesară pentru înde plinirea 
atribuţiilor primei funcţii din 
cariera militară. 

Din data de 4 martie, 
după şase luni de pregătire 
la Şcoala de Aplicaţie a 
Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu”, cei mai 
tineri ofiţeri de marină şi-au 
început cariera în Forţele 
Navale. Mult succes! (M.E.)

Aspiranţii  marinei
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Un parteneriat pe termen lung
cu elevii „cantemirişti“

Atelierele Cantemirului
Începând cu anul 2017, anul în care Colegiul Naţional Militar 

„Dimitrie Cantemir” aniversează 105 ani de existenţă educativă 
şi de performanţă, a fost iniţiat proiectul „Atelierele Cantemirului”, 
prilej de împărtăşire a unor experienţe de cunoaştere din partea 
absolvenţilor care au urcat pe cele mai înalte culmi ale succesului 
în ierarhia militară şi  nu numai. 

Marţi, 31 ianuarie, a avut loc a doua întâlnire, din cadrul 
proiectului, în care invitaţi au fost viceamiralul (rtr.) Dorin Dănilă, 

şeful Statului Major al Forţelor Navale, în perioada 2006-2010 
şi contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, comandantul 
Componentei Operaţionale Navale şi locţiitor al şefului Statului 
Major al Forţelor Navale. Nu putem omite faptul că viceamiralul 
(rtr.) Dorin Dănilă a absolvit Colegiul Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir”, în anul 1972.

Vizita prin colegiul prahovean i-a purtat pe marinari prin istoria 
acestuia, exemplificată în sala de tradiţii, cât şi prin facilităţile de 
învăţământ pe care această instituţie le oferă tinerilor la începutul 

Lecţii ţinute de marinari
În cadrul activităţilor desfăşurate în comun de Colegiul 

Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” şi Forţele Navale Române, 
miercuri, 18 ianuarie, ora de pregătire militară generală a elevilor 
din clasele a XI-a şi a XII-a, a fost ţinută de ofiţeri din cadrul 
Statului Major al Forţelor Navale. 

Astfel, cantemiriştii au navigat printre misiunile, rolul şi 
organizarea Forţelor Navale alături de comandorul Nicu Chirea, 
şeful Secţiei Instrucţie din cadrul Statului Major al Forţelor 

Navale. La activitate a participat şi locotenentul Alexandru Vlăduţ 
din cadrul Biroului Tradiţii şi Cultură al Statului Major al Forţelor 
Navale, fost absolvent al prestigiosului colegiu militar prahovean.

O premieră reuşită - aşa s-ar putea caracteriza activitatea 
desfăşurată de Forţele Navale la Colegiul Naţional Militar 
„Dimitrie Cantemir”, în care elevii cantemirişti au aflat mai multe 
informaţii despre Forţele Navale chiar de la marinari. Şi poate, o 
parte din cei prezenţi în aula Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir” îşi vor desfăşura, pe viitor, cariera în cadrul Forţelor 
Navale Române. 

Există momente în care nu există, „nu se poate”, există idei care rostogolite dau naştere unor 
proiecte frumoase, unor parteneriate de viitor. Un astfel de proiect este cel iniţiat de Forţele Navale 
împreună cu Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza.
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carierei militare. Ghid le-a fost colonelul dr. Doina Mureşan, 
comandantul colegiului.

Apoi, într-o atmosferă emoţionantă, în faţa unui auditoriu 
format din elevi, profesori şi comandanţi militari, cei doi amirali 
au prezentat Forţele Navale, cariera pe care au avut-o şi cum se 
pot dezvolta tinerii în cadrul acestei categorii de forţe.

Ce a reprezentat această activitate şi cum au găsit sau regăsit 
marinarii acest colegiu?

Viceamiral (rtr.) Dorin Dănilă: „A fost o idee excelentă de a 
populariza viaţa de pe mare aici, la Breaza. Dotarea colegiului 
este la un nivel foarte înalt. Aceşti copii se pregătesc bine pentru 
ceea ce va fi nevoie mâine. Am reîntâlnit aici câteva elemente 
definitorii din formarea mea: partea de ordine, de pregătire, de 
sădire în suflet a dragostei pentru ţară; pentru Forţele Navale este 
foarte important să fie cunoscute aici şi în toate colegiile militare. 
M-am simţit extraordinar la colegiu; m-am regăsit, pe mine, cel 
din liceu, în dorinţa de cunoaştere a elevilor de azi. Poate cei 45 
de ani trecuţi de la absolvire n-au fost într-o legătură permanentă 
cu liceul, dar perioada petrecută aici, amintirile, le-am rememorat 
la întâlnirile cu colegii; ne-am amintit şi de profesori şi de duritatea 
comandanţilor, dar şi de lucrurile frumoase”.

Colonel dr. Doina Mureşan: „Întâlnirea de astăzi a fost 
foarte bine primită de elevi. Aceştia au fost fascinaţi de cariera 
prezentată de contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, de 
tot ceea ce înseamnă Forţele Navale. Am văzut interesul elevilor 
când viceamiralul (rtr.) Dănilă le-a prezentat o carieră completă 

în Forţele Navale. Prin acest parteneriat aflat în derulare, elevii 
noştri află mai multe despre Forţele Navale, iar Forţele Navale 
pot aduce în rândul lor, tineri obişnuiţi cu rigorile sistemului militar 
şi care cunosc arma către care îşi vor îndrepta paşii”.

Contraamiral de flotilă dr. Constantin Ciorobea: „Activitatea 
la care am participat este o iniţiativă excelentă a colegiului prin 
care elevii pot afla mai multe despre noi. Apreciez deschiderea 
pe care am găsit-o aici pentru parteneriatul cu Forţele Navale. 
Intenţionăm în acest an, să derulăm activităţi în comun cu acest 
colegiu militar. Cine vrea să lucreze într-un mediu întrunit, să vină 
în Forţele Navale unde va găsi tot ceea ce înseamnă Armata 
României. Le-am prezentat elevilor faptul că armata reprezintă 
onoare şi loialitate, în lipsa cărora, uniforma militară este doar o 
haină pusă pe un umeraş. Avem ofiţeri de marină atât în unităţile 
noastre de la Dunăre şi mare, dar şi în comandamentele NATO, 
astfel încât orice vine în rândul Forţelor Navale se poate dezvolta 
profesional şi este la latitudinea fiecărui elev de a se forma şi de 
a performa să desfăşoare activităţi la cerinţele cerute de toate 
structurile în care acţionează marinarii. Făcând o paralelă cu 
anii în care am urmat liceul, am descoperit, azi, aici, aceeaşi 
curiozitate şi dorinţă de a vedea şi a şti ce înseamnă viitorul 
unui elev de colegiu militar, în tinereţea, elanul şi plăcerea de 
a face lucruri, aproape asemănătoare cu cele avute de mine la 
Liceul Militar «Alexandru Ioan Cuza». Noi trebuie să preluăm şi 
să dezvoltăm ideea reînfiinţării liceului militar de marină pentru 
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Aspect din sala de festivităţi a CNMDC, pe timpul prezentărilor făcute în cadrul proiectului „Atelierele Cantemirului”

Family Photo: De la stanga la dreapta: prof.dr. Aurel-Constantin Soare, director adjunct CNMDC, contraamiral de flotilă dr. Constantin Ciorobea, locţiitorul şefului SMFN, 
locotenent Sorin Coadă, SMFN, colonel dr. Doina Mureşan, comandantul CNMDC, colonel dr.ing. Aurel Constantin Neagu, locţiitor al comandantului CNMDC, 

viceamiral (rtr.) Dorin Dănilă, comandor Marian Săvulescu, şef Serviciu Doctrină şi Instrucţie SMFN
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că specificul şi zona noastră de responsabilitate se adresează 
celor legaţi de ape, care se pot regăsi mai uşor într-o structură 
din Forţele Navale”.

Pe parcursul întâlnirii cu viceamiralul (rtr.) Dorin Dănilă şi 
contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, viitori ofiţeri 
ai mileniului III, au aflat informaţii utile, complexe şi complete 
despre ceea ce înseamnă o carieră îndelungată în Forţele 
Navale, cu toate provocările şi realizările profesionale, dar şi 

despre aspectele de care trebuie să ţină seama, pentru o carieră 
militară de succes, care să le ofere satisfacţii, de-a lungul vieţii. 

A doua întâlnire din cadrul proiectului „Atelierele Cantemirului” 
s-a încheiat cu schimbul de cadouri simbolice, care a inclus şi 
copia „Hărţii Cătuneanu“, şi rândurile exprimate de amirali în 
cartea de onoare a colegiului. Proiectele comune derulate de 
Forţele Navale împreună cu Colegiul Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir” din Breaza, vor continua.

Seminar în Forţele Navale
Marţi, 14 februarie, comandantul Colegiului Naţional Militar 

„Dimitrie Cantemir”, colonel dr. Doina Mureşan, s-a aflat pentru o 
zi, în Forţele Navale. Astfel, însoţită de directorul Statului Major 
al Forţelor Navale, comandorul Victor Guidea, a vizitat Şcoala 
de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Divizionul de Rachete 
Navale şi Nava Şcoală Mircea.

Discuţiile avute pe rând, cu aspiranţii aflaţi la cursul de bază 
pentru prima funcţie la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
din Mangalia şi apoi cu studenţii Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” şi elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” au vizat sistemul de pregătire din Armata 
României, cariera militară şi activităţile desfăşurate de marinarii 
militari în comandamentele NATO. 

Colonel dr. Doina Mureşan: „A fost o zi interesantă, o zi plină 
de tinereţe, o zi plină de noutăţi. Pe lângă faptul că am vizitat 
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale - unde am avut o întâlnire 
extrem de interesantă cu aspiranţii aflaţi la cursul de bază -, 
am vizitat Academia Navală «Mircea cel Bătrân», am văzut şi 
două nave reprezentative ale Forţelor Navale. Am primit multe 
întrebări la Mangalia de la aspiranţi şi cred că este bine aşa; ei 
trebuie să cunoască lucrurile legate de carieră, să se cunoască 
pe sine, să ştie sistemul şi direcţia de evoluţie. Tinerii trebuie 
să se pregătească în mod intens şi continuu. Ei trebuie să fie la 
curent cu toate schimbările tehnice, ei trebuie să cunoască direcţia 

de dezvoltare a Forţelor Navale şi să ştie rolul, locul şi misiunile 
Forţelor Navale în cadrul NATO. Vedem că mediul de securitate 
este destul de frământat şi că pe zi ce trece Forţele Navale au un 
rol important în zonă. Apreciez că se dezvoltă colaborarea dintre 
FNR şi CNMDC, iar viitorul elevilor din CNMDC se va scrie şi în 
urma acestei colaborări... şi de ce nu, în cadrul Forţelor Navale”.

Comandor Victor Guidea: „Activitatea face parte din programul 
iniţiat de noi, de promovare a marinei în afara Forţelor Navale. 
Discuţiile cu aspiranţii au fost foarte bune; le-am simţit interesul 
faţă de subiectul prezentat şi faţă de activităţile pe care le vor 
desfăşura în viitor. La început de drum le recomand să fie demni că  
şi-au ales cariera de ofiţeri în Forţele Navale şi să ducă mai departe 
aceste tradiţii”.

Comandor conf. univ. dr. ing. Octavian Tărăbuţă, rectorul 
ANMB: „Dacă de obicei noi mergem la colegiile militare pentru a 
ne prezenta oferta educaţională, de această dată am avut ocazia 
inedită de a o avea în mijlocul nostru pe doamna colonel Doina 
Mureşan, comandantul CNMDC. Conferinţa prezentată studen-
ţilor noştri, cu tema «Orientarea în cariera profesională» a fost 
primită cu interes de aceştia, pentru că au putut să-şi dea seama 
de principiile teoretice ale proiectării, planificării, coordonării 
unei cariere de-a lungul întregii vieţi, dar au fost puşi şi în faţa  
unor exemple concrete pe care o carieră în Forţele Navale  
ni le poate pune”. 

Activităţile de la Constanţa şi Mangalia au avut rolul de a întări 
colaborarea începută între Forţele Navale şi colegiul cantemirist 
şi totodată, de a oferi elevilor, studenţilor şi aspiranţilor din Forţele 
Navale o altă perspectivă asupra carierei militare. (M.E.)
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Seminar în aula Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Aspect din activitatea Cenaclului Literar al CNMMV
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Promovarea
carierei

Pentru absolvenţii Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan 
Cuza”, întâlnirea cu liceul, actualul Colegiu Naţional Militar „Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia, reprezintă o întoarcere în timp şi un moment 
de nostalgie. Arhitectura Colegiului de la Alba este asemănătoare 
cu cea a fostului liceu militar de marină, deosebirile vizibile imediat 
fiind modul de aşezare, în oglindă, al clădirilor. La desfiinţarea 
Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” în 1996, parte din 
elevi au ales colegiul din Alba pentru a-şi finaliza studiile.

Forţele navale - un echipaj unit, în diversitatea de specialităţi 
şi oportunităţi de dezvoltare în carieră, a fost tema principală a 
întâlnirii pe care reprezentanţii Forţelor Navale au avut-o în 
perioada 16-17 martie, cu elevii din clasele a XI-a şi a XII-a de 
la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. N-a fost 
o prezentare clasică a Forţelor Navale, despre care au aflat mai 
multe la activităţile organizate în colegiu în acest an, ci o discuţie 
despre alegerea carierei militare ca un prim pas în construirea 
unei identităţi în societate, despre faptul că în marină poţi fi de 
la ofiţer la bordul navelor militare, la pilot pe elicopterele Puma 
navale, la scafandru de luptă, gata oricând să acţioneze în toate 

Două zile în Colegiul 
Naţional Militar „Mihai Viteazul”
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Aspect din activitatea Cenaclului Literar al CNMMV Deplasare spre ora de pregătire militară

Căpitanul Adrian Ciobanu vorbind despre meseria de scafandru
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cele 3 medii. Dialogul dintre elevi şi studenţii Academiei Navale a 
gravitat în jurul prezentării acestei instituţii de învăţământ, a ofertei 
educaţionale, a specializărilor oferite, dar şi a ceea ce vor găsi 
elevii din colegiul de la Alba la academia navală. Nu lipsite de 
interes au fost întrebările adresate cadrului didactic din academie 
prezent la activitate, studenţilor, scafandrului de la forţele speciale 
şi pilotului de elicopter, fost absolvent al colegiului.

Dincolo de acest dialog, elevii Colegiului Naţional Militar 
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia îşi doresc ca excursia de orientare 
profesională efectuată în clasa a XI-a să includă şi Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, astfel încât alegerea unei cariere 
militare în Forţele Navale să se desfăşoare în cunoştinţă de 
cauză. 

Două zile frumoase la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” 
din Alba Iulia, unde am văzut, o dată în plus, rigurozitatea 
pregătirii desfăşurate de elevii colegiilor militare, unde am 
descoperit diversitatea de pasiuni şi activităţi extracuriculare în 
care sunt implicaţi şi am simţit emoţia şi mândria elevilor de a 
intona imnul Colegiului Mihai Viteazul. (M.E.)
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Student-caporal Andreea-Elena Radu în mijlocul elevilor de colegiu 

Cercul de excelenţă în matematică
Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Locotenent-comandorul Iulian Rotaru, îndemnând elevii să aleagă să devină 
piloţi pe elicopterele Puma Naval
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Alegerea carierei de urmat după 
absolvirea unui liceu nu este 
întotdeauna un lucru simplu; devine 
un lucru complicat pentru elevii 
colegiilor naţionale militare a căror 
opţiuni gravitează între academiile 
militare şi Institutul de Medicină Militară. 
Dificultatea alegerii devine însă mai 
mare atunci când singurul lucru pe care 
îl ştii despre o academie sau alta este 
reprezentat doar de informaţiile pe care 
le-ai auzit la acţiunile de promovare a 
carierei militare.
Pentru a sprijini elevii colegiilor naţionale 
militare în deciziile pe care le vor lua 
la absolvirea acestora, Statul Major 
al Forţelor Navale s-a implicat în 
desfăşurarea călătoriei de orientare 
socio-profesională a elevilor Colegiului 
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” în 
Forţele Navale. O activitate aparent 
banală, dar o activitate care 
nu s-a mai desfăşurat în marină 
de mai bine de 5 ani. 
În fiecare an elevii claselor a XI-a din 
colegiile naţionale militare vizitează 
timp de o săptămână, academiile 
categoriilor de forţe pentru a cunoaşte 
posibilităţile de dezvoltare ulterioară. 
Astfel, în perioada 22-25 martie, 110 
elevi cantemirişti s-au aflat în Forţele 
Navale Române. Ce au făcut aici? 
Au vizitat Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”, unde au fost fascinaţi de 
simulatorul de navigaţie, de planetariu 
şi de laboratoarele prezentate. 
Doritorii - şi cu excepţiile medicale, 
au fost toţi – au făcut scufundări în 
bazinul Academiei Navale, alături 
de scafandrii de la Forţele pentru 
Operaţii Speciale. O zi în Portul Militar 
Constanţa a reprezentat o poveste 
marinărească împletită la bordul 

Cantemiriştii au ancorat în Forţele Navale
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Activităţi practice la bordul fregatei Regele Ferdinand
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fregatelor Regele Ferdinand şi Regina 
Maria, al submarinului Delfinul sau 
printre echipamentele scafandrilor. 
Prezentarea navei şi a misiunilor 
executate, acţiunea din Centrul de 
Luptă, acţiunea grupei boarding sau 
cum să acţioneze în caz de incendiu 
sau de „om la apă”, au reprezentat 
doar câteva dintre lucrurile pe care 
tinerii cantemirişti le-au aflat în Portul 
Militar Constanţa. Vizita lor în Forţele 
Navale a fost întregită de întâlnirea 
cu echipamentele existente la Centrul 
de Scafandri şi de o ieşire pe mare 
la bordul Navei Şcoală Mircea. 
Alături de elevi au fost col. dr. Doina 
Mureşan, comandantul colegiului şi 
contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea, locţiitorul şefului Statului 
major al Forţelor Navale. Două zile şi 
jumătate petrecute de cantemirişti în 
Forţele Navale, zile pline de activităţi 
şi obositoare pentru elevi, care se vor 
gândi şi vor avea de acum înainte 
şi reprezentarea în teren a ceea ce 
înseamnă posibilitatea unei cariere 
în Forţele Navale Române. (M.E.) 

Prezentarea echipamentelor scafandrilor Vizită la simulatorul de navigaţie

Contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, locţiitorul şefului SMFN în dialog cu cantemiriştii

Elevii cantemirişti executând scufundări 
în bazinul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
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După ce anul trecut marinarii au ancorat pentru o 
săptămână la Miercurea Ciuc, prezentându-şi atât misiunile, 
cât şi oferta educaţională, în perioada 19-24 februarie, Biroul 
informare şi relaţii publice al Statului Major al Forţelor Navale 
a organizat un workshop pe teme de comunicare publică în 
judeţul Alba.

La activitate au participat ofiţerii de informare şi relaţii 
publice din Forţele Navale Române, iar săptămâna petrecută de 
marinari în Ţara Moţilor a reprezentat o continuare a eforturilor 
Forţelor Navale de a fi cunoscute la nivelul întregii ţări. 

Programul din judeţul Alba a inclus întâlniri cu oficialităţile 
publice locale, activităţi de promovare a carierei în Forţele 
Navale desfăşurate la Colegiul Militar Naţional „Mihai 
Viteazul”, Colegiul Naţional „Horia, Cloşca şi Crişan” din Alba 
Iulia, Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud, Liceul „Horia, Cloşca 
şi Crişan” din Abrud, vizite la obiective reprezentative ale 
judeţului, dar şi ceremonii militare şi religioase de comemorare 
a eroilor.

Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” a fost primul care a 
primit vizita reprezentanţilor Forţelor Navale, luni, 20 februarie. 
O echipă, formată din ofiţeri, maiştri militari, o studentă a 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi personal civil care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniul relaţiilor publice, s-au 
încadrat în peisajul colegiului transilvănean şi „s-au împrăştiat” 
printre elevi pentru a iniţia un dialog cu aceştia. Tot în 
această zi, reprezentanţii Forţelor Navale au făcut cunoştinţă 
cu studenţii de la Facultatea de Securitate şi Apărare - 
Departamentul comunicare strategică, publică şi interculturală, 
din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, care 
au fost implicaţi în activităţile desfăşurate în judeţul Alba. 
Deschiderea oficială a activităţii a fost făcută de locotenent-
colonelul Corneliu Pavel, şeful Biroului de Informare şi Relaţii 
Publice al Statului Major al Forţelor Navale, de comandantul 
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”, colonelul  
Marcel Domşa şi de City-managerul municipiului Alba Iulia, 
Nicolae Moldovan. 

În zilele următoare activitatea de promovare s-a desfăşurat 
la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud, la Liceul „Horia, Cloşca 
şi Crişan” din Abrud şi la Colegiul Naţional „Horia, Cloşca 

Navigând
prin „cealaltă capitală“

Relaţii
publice
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Locotenent-colonelul Corneliu Pavel, şeful Biroului Informare şi Relaţii Publice al SMFN, 
prezentând Forţele Navale

Student-caporal Andreea-Elena Radu în dialog cu foştii colegi din colegiul militar

Aspirant Dora-Elena Simion în timpul activităţii de promovare a Forţelor Navale
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şi Crişan” din Alba Iulia, unde elevii au fost impresionaţi de 
ţinuta marinarilor prezenţi şi de ideea că-şi pot servi patria din 
largul mării. Din discuţiile purtate cu marinarii militari, elevii 
au luat în calcul posibilitatea de a veni din inima Ţării Moţilor 
pe plaiuri dobrogene, aflând despre şcolarizarea gratuită, dar 
şi despre locul de muncă asigurat după terminarea studiilor. 

Student caporal Andreea-Elena Radu, ANMB: „Mi-a plăcut 
faptul că am interacţionat cu foşti colegi de liceu, încercând să 
îi conving că marina le poate oferi o carieră fantastică şi că a fi 
marinar este o adevarată artă, că ţinuta noastră este cea mai 
frumoasă, iar viaţa de student din Academia Navală este cu 
mult mai îngăduitoare decât cea din liceul militar. Pentru mine, 
studenţia la malul mării îmi oferă deschideri spre orice îmi 
doresc să fac: să călătoresc, să fac practică atât pe uscat, cât 
şi pe nave de luptă, dar şi să salut drapelul ţării în largul mării, 
lucru pe care puţini militari din Armata României îl pot face. 
Regăsindu-mă printre cei care s-au aflat în mijlocul elevilor de 
liceu, am retrăit şi eu câteva momente din viaţa de licean şi 
le-am deschis elevilor orizontul către mare, către nave, către 
Forţele Navale Române. Deşi, la începutul discuţiilor noastre 
tinerii ne priveau cu admiraţie, dar şi cu scepticism, după ce 
ne ascultau poveştile cu iz marinăresc, deveneau curioşi, 
interesaţi de lumea navelor militare de luptă, a infanteriştilor 
marini, a ceea ce înseamnă supravegherea pe mare”.
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Family Photo la finalul activităţii desfăşurate de Forţele Navale la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia

Reprezentanţii Forţelor Navale în dialog cu elevii Colegiului Horia Cloşca şi Crişan din Alba Iulia Căpitan-comandorul Ion Burghişan, prezentând Forţele Navale la Colegiul Titu Maiorescu din Aiud

Marinarii după vizita efectuată la Roşia Montană

Întâlnirea delegaţiei Forţelor Navale cu Nicolae Simina, primarul oraşului Abrud
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Joi, 23 februarie, contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale a 
avut întâlniri cu Mihaela Maria Albu, prefectul judeţului Alba, 
Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Mircea 
Hava, primarul municipiului Alba Iulia.

Cum au apreciat oficialităţile judeţului Alba activităţile 
desfăşurate de Forţele Navale ? Mihaela Maria Albu, prefect 
judeţul Alba: „Este o iniţiativă foarte bună în condiţiile în care 
elevii din judeţul nostru nu cunosc istoricul  Forţelor Navale 
şi nu ştiu că este o alternativă pentru ei la finalizarea studiilor 
liceale să se îndrepte către Forţele Navale. Apreciez mult 
vizita dumneavoastră, cred că le-aţi oferit informaţii suficiente 
pentru ca atunci când finalizează studiile liceale să poată 
să se hotărască să se îndrepte şi spre Academia Navală. 
Iniţiativa este de continuat, deoarece în acest moment pentru 
judeţul nostru este o şansă să ne trimitem tinerii spre acest 
domeniu nou pentru ei şi trebuie să găsim alternative şi să le 
oferim alternative pentru a  nu mai pleca din ţară. Moţii sunt 
greu de dezrădăcinat, dar din păcate ofertele de muncă sunt 
mai puţine şi atunci trebuie să se gândească că au în faţă un 
viitor, ţara noastră are un viitor şi ei trebuie să-şi găsească 
oportunităţi de dezvoltare aici, fără să plece din ţară. Da, voi 
încuraja tinerii să-şi aleagă o profesie în Forţele Navale. Cred 
că ar fi o mândrie pentru noi să arătăm că şi noi, judeţul Alba 
putem să facem faţă şi sunt convinsă că facem faţă în orice 
domeniu, aşa că de ce nu, să aleagă şi Forţele Navale. Este 
un avantaj pentru noi să avem aici Colegiul Naţional Militar 
«Mihai Viteazul», pentru că sunt elevi foarte buni; este un 
avantaj atunci când printre ai tăi vine şi cineva din afară şi 
întotdeauna când vine cineva din afară vine cu ceva bun. Este 
un schimb de experienţă, de tradiţii între elevii noştri localnici 
care sunt puţini comparativ cu alte judeţe, însă suntem, 
mândri pentru că sunt la un nivel foarte înlt de pregătire şi asta 
înseamnă avantaj şi un plus pentru judeţul nostru”.

Iulia Adriana Oana Badea, primarul municipiului Aiud: 
„Iniţiativa dumneavoastră de a veni în teritoriu, de a vă face 
cunoscuţi este salutară. Am primit cu bucurie semnalul că veţi 
veni la Aiud şi mă bucur că un liceu, Colegiul «Titu Maiorescu», 
care în 2022 va deveni liceu centenar vă găzduieşte şi încearcă 
să pună umărul la ceea ce înseamnă această armă. Eu cred 
că haina militară prin nobleţea sa, prin misiunea sa, trebuie să 
primească spririte şi oameni care au sufletul şi inima cultivate 
la o anumită rezonanţă. Colegiul «Titu Maiorescu», face acest 
lucru cu siguranţă. Dorim ca această vizită să  nu fie singulară 
şi de aici începând să fie o relaţie care să aducă beneficii 
reciproce”.

Judeţul Alba nu este doar judeţul care deţine în munţii din 
Roşia Montană aur şi metale preţioase, ci este judeţul care 
deţine o mare parte din tezaurul cultural şi istoric al ţării. Astfel, 
în cele câteva zile petrecute în inima Ardealului s-a făcut un 
tur prin epocile ce şi-au pus amprenta pe filele de istorie ale 
Bălgradului de altă dată şi a oraşelor învecinate. Cetatea 
Alba Carolina, monumentul dedicat martirilor din închisoarea 
comunistă de la Aiud, galeriile din care, în perioada de 
glorie, s-a extras aur din Roşia Montană sunt doar câteva 
dintre numeroasele obiective turistice pe care le-am vizitat. 
De asemenea, am vizitat fabrica de lactate Albalact şi, cu 
ajutorul acesteia, a fost organizată o activitate de voluntariat 
la Căminul de Bătrâni din Abrud.

Imaginea pe care Forţele Navale au lăsat-o în Ardeal a 
fost una construită pe seriozitate, dragoste de ţară şi respect 
faţă de istoria românilor, astfel că pentru locuitorii din Ţinutul 
Moţilor vizita noastră a fost una plăcută, a fost un lucru nou F
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Schimb de cadouri simbolice între contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, locţiitorul 
şefului SMFN şi Maria Mihaela Albu, prefectul judeţului Alba

Schimb de cadouri simbolice între contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea 
şi Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

Întâlnirea delegaţiei Forţelor Navale cu Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia

Schimb de cadouri simbolice între locotenent-colonelul Corneliu Pavel, şeful Biroului Informare 
şi Relaţii Publice al SMFN şi Iulia Oana Badea, primarul municipiului Aiud
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şi pentru moment, distanţa de la poalele munţilor până la 
Constanţa li s-a părut oamenilor aproape inexistentă.

Contraamiral de flotilă dr. Constantin Ciorobea: „Prezenţa 
noastră la Alba Iulia continuă eforturile de promovare a Forţelor 
Navale, a instituţiilor de învăţământ din Forţele Navale în 
România, pentru a arăta ce reprezintă Forţele Navale, pentru 
a arăta oportunităţile de carieră oferite de Marina Română şi 
oportunităţi de pregătire şi de formare a tinerilor în instituţiile de 
învăţământ din Forţele Navale. De ce Alba Iulia? Pentru că este 
inima unei regiuni istorice a României, pentru că ne aflăm în 
pregătirea momentului istoric de la 1 decembrie 2018, 100 de ani 
de la Marea Unire şi trebuie să arătăm că şi marina este parte a 
acestui eveniment important pentru România. Dacă la Colegiul 
Naţional Militar de la Alba au mai fost reprezentanţi ai Forţelor 
Navale cu diferite ocazii, la colegiile civile din judeţul Alba, a 
fost prima dată când am ajuns şi le-am prezentat ce înseamnă 
Marina Militară. Am rămas plăcut  impresionat de deschiderea, 
aprecierile şi suportul pe care l-am primit pentru activitatea 
Forţelor Navale în această regiune a ţării. Am găsit posibilităţi 
de dezvoltare a schimburilor culturale cu autorităţile locale din 
Alba Iulia şi sper să le dezvoltăm în continuare. Am adresat 
de asemenea, invitaţia ca elevii colegiilor din zonă să vină să 
viziteze Forţele Navale şi să vadă mai bine cine suntem şi cu ce 
ne ocupăm. A fost o activitate fructuoasă în care experienţa s-a 
împletit cu tinereţea reprezentanţilor Forţelor Navale“.

Workshop-ul pe teme de comunicare publică organizat de 
Biroul informare şi relaţii publice al Statului Major al Forţelor 
Navale în judeţul Alba a adus marinarii în cealaltă capitală, 
Alba Iulia şi a făcut vizibilă această categorie de forţe în inima 
Ardealului.
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Omagiu adus slt.pm Claudiu Vasile Popa

Depuneri de coroane de flori la Obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia

Reculegere la Monumentul Calvarului din Aiud

Mmp Ştefan Niţu, în timpul acţiunii de voluntariat de la Căminul de Bătrâni din Abrud
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Luni, 16 ianuarie, a avut loc festivitatea 
organizată la aniversarea a 25 de ani de 
la înfiinţarea Divizionului 150 Rachete 
Navale. La Mangalia, alături de personalul 
unităţii comandate de comandorul Bogdan 
Dumitrescu au participat, contraamiralul 
de flotilă dr. Constantin Ciorobea, 
locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor 
Navale, amiralul (rtr.) Traian Atanasiu, 
preşedintele Clubului Amiralilor, Cristian 
Radu, primarul municipiului Mangalia, 
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 
comandantul Flotei, comandorul Victor 
Guidea, directorul Statului Major al Forţelor 
Navale, comandanţi de unităţi şi mari unităţi 
din Forţele Navale, foşti rachetişti navali 
din Divizioanele 133 Vedete Purtătoare 
de Rachete, 150 Rachete Navale şi 508 
Rachete de Coastă.

Contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea: „Pentru Forţele Navale Române, 
25 de ani de la înfiinţarea acestui divizion 
reprezintă o sărbătoare importantă, o 
tradiţie deosebită în Forţele Navale şi 
principala forţă de lovire a Forţelor Navale, 
principala structură care are o contribuţie 
deosebită la apărarea comunicaţiilor 
maritime. În continuare, sper să menţină 
navele şi echipamentele pe care le au 
în stare de operativitate permanentă, 
gata de a-şi îndeplini misiunea, sper să 
menţină acelaşi nivel de performanţă 
a instrucţiei. Mi-am început cariera pe 
vedeta purtătoare de rachete «Albatrosul» 
(199). De fapt, toată cariera mea a fost 

legată de navele purtătoare de rachete. 
În momentul în care au fost achiziţionate 
navele noi din URSS, clasa Tarantul I, am 
fost selecţionat şi am făcut parte din primul 
echipaj al NPR «Zborul» (188); am făcut 
pregătire în URSS, am participat la lansări 
reale de rachete şi a fost un sentiment 
deosebit. Sper ca şi alţii din Forţele Navale 
să aibă acest sentiment de a lucra şi de 
a putea lupta cu echipamente noi, care 
să-ţi dea încredere că-ţi faci datoria faţă 
de patrie. Apreciez în mod deosebit tot 
ceea ce fac rachetiştii navali din cadrul 
acestui divizion şi consider că unitatea 
este o şcoală pentru formarea cadrelor şi 
le doresc succes în tot ceea ce întreprind”.

După ceremonialul religios oficiat 
de un sobor de preoţi militari şi civili 
şi alocuţiunile oficialităţilor, a avut loc 
conferirea de embleme, plachete, medalii 
şi diplome aniversare. În semn de apreciere 
a activităţii desfăşurate de Divizionul 
150 Rachete Navale în cei 25 de ani de 
activitate, precum şi în semn de apreciere a  
activităţii desfăşurate de comandorul 
Bogdan Dumitrescu, comandantul 
Divizionului 150 Rachete Navale din 
Mangalia, şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu 
a conferit „Emblema de Onoare a Forţelor 
Navale” atât unităţii ani versate, cât şi 
comandantului acesteia. Cristian Radu, 
primarul municipiului Man galia a oferit 
comandantului Divizionului, o medalie 
aniversară.

Festivitatea de la Mangalia s-a încheiat 
cu defilarea efectivelor unităţii şi vizitarea 
navelor purtătoare de rachete.

* * *
La data de 1 ianuarie 1992, prin Ordinul 

Ministrului Apărării Naţionale nr. M07663/ 
18.12.1991, a luat fiinţă Divizionul 150 
Vedete Purtătoare de Rachete, având 
în compunere 3 vedete purtătoare de 
rachete  Zborul (188), Pescăruşul (189) 
şi Lăstunul (190). Ulterior, pe data de 
22 decembrie 1992, a intrat în dotarea 
unităţii şi cazarma plutitoare Olăneşti în 
baza Ordinului Comandantului Marinei 
Militare nr. 13/22.12.1992. În urma 
amplului proces de restructurare a Armatei 
Române, unitatea a suferit mai multe 
restructurări şi reorganizări succesive, 
ajungând astăzi ca Divizionul 150 Rachete 
Navale să fie compus din N.P.R. Zborul 
(188), N.P.R. Pescăruşul (189), N.P.R. 
Lăstunul (190), Secţia Rachete Navale 
(cu 4 Detaşamente mobile de lansare), 
Compania 585 Apărare C.B.R.N şi 
Cazarma plutitoare Olăneşti. De-a lungul 
existenţei sale, navele şi instalaţiile mobile 
de lansare ale Divizionului 150 Rachete 
Navale au executat misiuni specifice de 
foc în poligonul Capu Midia, au participat la 
operaţiuni de căutare şi salvare; protecţia 
zonei economice exclusive; la operaţiuni 
de menţinere a păcii şi ajutor umanitar, 
aducând astfel o contribuţie substanţială 
menţinerii şi creşterii capacităţii de 
răspuns a Forţelor Navale în zona de 
responsabilitate. (M.E.)

Sărbătoare la rachetiştii navali din Mangalia

Aniversările
marinei
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Vineri, 24 februarie, în aula Centrului de Conferinţe 
al Forţelor Navale din Constanţa, a avut loc o ceremonie 
dedicată împlinirii a 121 de ani de la înfiinţarea Diviziei de 
Mare, actualul Comandament al Flotei. Înfiinţată prin Înaltul 
Decret Regal numărul 1093 emis de Regele Carol I, Divizia 
de Mare a cunoscut numeroase modificări pentru a apăra 
graniţa maritimă şi fluvială a ţării. De-a lungul timpului, 
structura a purtat mai multe denumiri, astfel: Divizia de Mare, 

De la Divizia de Mare, la Comandamentul Flotei
Comandamentul Forţelor Navale Maritime, Flota Maritimă, 
Comandamentul Operaţional Naval, Comandamentul Flotei, 
în prezent. Principalele misiuni ale Flotei sunt: planificarea 
şi conducerea apărării litoralului, apelor teritoriale, a 
obiectivelor economice şi militare din zona de responsabilitate; 
monitorizarea spaţiului maritim şi fluvial, asigurarea libertăţii 
de navigaţie şi a drepturilor României asupra resurselor 
naturale şi a obiectivelor din zona economică exclusivă. (M.E.)

La data de 23 februarie 1926, printr-o 
decizie ministerială, emisă în baza 
prevederilor Legii de organizare a Marinei 
din 1898 şi ale art. 1 din Regulamentul de 
funcţionare a Marinei Militare din 1912, 
s-a înfiinţat Serviciul Hidrografic Maritim. 
Prin misiunile pe care le îndeplineşte, 
Direcţia Hidrografică Maritimă este 
o instituţie cu profil unic în Armata 
României, cu statut de autoritate naţională 
în domeniul hidrografiei maritime şi cel 
al semnalizării maritime prin faruri, fiind 
expertul naţional în problemele privind 
cartografia marină, hidrografia maritimă, 
oceanografia, geografia marină şi 
delimitările maritime. 

Direcţia Hidrografică Maritimă a sărbătorit, 
joi, 23 februarie, împlinirea a 91 de ani de 
la înfiinţarea instituţiei. La manifestare au 
participat, alături de personalul direcţiei, 
reprezentanţi ai conducerii Forţelor Navale, 
ai autorităţilor publice locale şi instituţiilor 
civile partenere, precum şi personal militar 
şi civil, în activitate şi în rezervă. Programul 
a cuprins discursuri, un atelier de lucru 
cu tematica „Hidrografia românească – 
trecut şi viitor”, pe timpul căruia invitaţii au 
prezentat lucrări relevante pentru domeniul 
de activitate al instituţiei, precum  
şi vizitarea muzeului Direcţiei Hidrografice 
Maritime, aflat în pavilionul principal  
al unităţii. (SMFN)

„Hidrografia românească – trecut şi viitor”
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Seară de poezie 
Cercul Militar Mangalia a fost, sâmbătă, 

21 ianuarie, gazda unui spectacol de 
poezie şi muzică dedicată Zilei Unirii 
Principatelor Române. La acest eveniment, 
membrii Clubului Artelor Solteris, poetele 
Ana Ardeleanu şi Emilia Dabu, au recitat 
din creaţiile proprii şi din scrierile vremii şi, 
de asemnea, au fost interpretate melodii 
dedicate colonelului (r) George Şerban.

Seara s-a încheiat cu recitarea, chiar 
de autoare, a poeziei „Şi am iubit mereu 
Hora Unirii”: „Popor român, soldat român/ 
Ce n-ai uitat Hora Unirii niciodată/ Doar 
împreună am salvat mereu/ Ţara lăsată-n 
dar de Dumnezeu./ Popor român, soldat 
adevărat/ Ce n-ai uitat nicicând Hora Unirii/ 
Prin nopţi barbare de haos ai luptat/ Să fim 
şi să rămânem un neam neîngenunchiat./ 
Popor român, soldat român cu toţii ştim/ Că 
drumul astăzi e mai greu/ Vă mulţumim c-aţi 
îndrăznit să apăraţi/ Hora Unirii sacră până 
în vârf de Carpaţi/ Şi împreună rămaşi ca un 
zid de iubire/ Adus-am pretutindeni hotar de 

fericire./ Soldat român, popor român, tu rază 
de lumină/ Te-mbrăţişăm curat noi, Patria  
Română/ Şi într-o HORĂ a UNIRII-nvingă-
toare/ Vom străluci mereu între popoare.”

Debut în lumea poeziei 
Cercul Militar Mangalia a redevenit 

„Casa Armatei”, duminică, 29 ianuarie, 
pentru familia maistrului militar Ion 
Romaniuc. Într-o atmosferă caldă, cama-
raderească, fiica cea mică a acestuia, 
Ana Maria, a debutat în lumea poeziei cu 
volumul „ORA TÂRZIE”. I-au fost alături 
părinţii, Emilia Dabu, preşedinta Clubului 
Artelor Solteris, colegii de clasă, profesorii, 
colegii de la Teatrul „Magic”, precum şi 
colegii tatălui său din cadrul Sucursalei 
„Callatis” a Asociaţiei „Camarazii”.

Concurs internaţional de şah
Cu ocazia împlinirii a 158 de la înfăp-

tuirea „Micii Unirii” - Ziua Unirii Principatelor 
Române, la Cercul Militar Mangalia a avut 
loc, sâmbătă, 21 ianuarie şi duminică,  

22 ianuarie, deja tradiţionalul concurs Inter-
naţional de Şah. Astfel, în Sala de Festivităţi, 
micii şahişti din România şi Bulgaria s-au 
întrecut sub privirile părinţilor şi prietenilor.

Comandorul (r) Andrei Furcă a reuşit 
să capteze atenţia micilor competitori, chiar 
înainte de începerea concursului, cu povestiri 
despre Unirea Principatelor şi importanţa 
acesteia în istoria noastră. Rezultatele au 
fost răsplătite cu premii, diplome şi medalii, 
dar cel mai mult a contat atmosfera solemnă 
de sărbătoare şi seriozitatea concurenţilor. 
La categoria copii, câştigătorii concursului 
au fost: locul I - Ghenea Bogdan-Ioan, Liceul 
„Callatis”, Mangalia; locul al II-lea - Popescu 
Luca-Andrei, Şcoala Gimnazială 3 Mangalia; 
locul al III-lea - Tănase Mircea-Răzvan, 
Şcoala Gimnazială 3 Mangalia. La categoria 
juniori, s-au clasat pe podium: Dincă Radu, 
Liceul „Callatis”, Mangalia – locul I; Ghenea 
Răzvan-Marian, Liceul „Callatis” Mangalia –  
locul al II-lea; Cotoros Eduard, Acs Fianchetto 
Constanţa – locul al III-lea. (O.B.)

Azimut
cultural

Suită de activităţi la Cercul Militar Mangalia
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Forţele Navale şi Asociaţia de Caritate din Armata României 
„Camarazii” au organizat marţi, 7 martie, în aula Centrului de 
Conferinţe a Forţelor Navale, un spectacol dedicat Zilei Femeii. 
Mărţişorul cultural a cuprins un potpuriu de piese ale Muzicii 
Forţelor Navale şi o piesă de teatru „Cină de gradul zero”. 
Alături de personalul feminin din Asociaţia „Camarazii” din 
garnizoanele Constanţa şi Mangalia, s-a aflat contraamiralul de 
flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, comandorul Ciprian 
Hanciuc, şeful Biroului asistenţă psihologică din Statul Major 
al Forţelor Navale şi vicepreşedintele Asociaţiei de Caritate din 
Armata României „Camarazii”. Comandorul Ciprian Hanciuc: 
„Dorind să răsplătim fidelitatea personalului feminin din Forţele 
Navale din garnizoanele Constanţa şi Mangalia, am organizat 
acest mărţişor cultural. Avem deja o vechime ca şi asociaţie, 
oamenii ne cunosc şi ne recunosc ca principală organizaţie 
nonguvernamentală care are parteneriat cu Ministerul Apărării 

Mărţişoare culturale

Naţionale. Ne dorim ca acest obicei făcut, acum, 
la Constanţa şi anterior, la Bucureşti, să aibă continuitate”.
Şi studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au organizat 
un spectacol pentru a marca  Ziua Internaţională a Femeii. 
Printre momentele de muzică şi satiră prezentate, au fost 
inserate citirea unor scrisori ale soldaţilor români trimise 
de pe front persoanelor dragi de acasă, parte a proiectului 
derulat de Ministerul Apărării Naţionale pentru cinstirea 
veteranilor de război.
La Statul Major al Forţelor Navale, Ziua Internaţională a 
Femeii a fost marcată printr-un spectacol oferit de Muzica 
Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale. Prezent 
la eveniment, directorul Statului Major al Forţelor Navale, 
comandorul Victor Guidea, a transmis tuturor doamnelor 
şi domnişoarelor prezente la eveniment, o primăvară frumoasă 
şi un călduros „La mulţi ani!”. (Cristina Kungl, SMFN; M.E.)

Zbor f`r` aripi
Încerc să-mi iau zborul spre vise,
Acum, îmi desfac aripile şi zbor,
Zbor departe de vise, dar spre vise uitate...
Tai aripa ispitei şi-o dau uitării visate.
Plânge tăria în mine,
Mă-nec în suspine...
Tu mi-ai tăiat aripa, mi-ai smuls-o forţat,
Tu m-ai dat unei visări uitate...
Acum vreau să mă regenerez sub aripa ta,
Aş vinde fiecare pană a reîncarnării pentru tine.
Ieri am fost eu,

Acum sunt cu tine...
Prezenţa particulei tale o simt în oase...
Îmi dă un fior şi îmi taie aripile,
Nu mai pot zbura,
Am rămas cu tine, însă am rămas doar eu...

Androginie
Priveşte-mă în ochi, cu noaptea-ţi de păcate
Şi cere-mi să plutim pe-albastrul lin de ape,
Să nu lăsăm vulcanul ce-n zare stă să-ncingă
Un joc de pale iele, totul în noi să stingă.

Ni-i cerul lin şi noaptea de mătase,
Iar suferinţa veche de mult ea s-a topit...
Ne cheamă zei, pământul să ni-l lase
Ca-n vremuri vechi în care am mai trăit.

Am ispăşit şi vina pe care am purtat-o,
În colţ de iad am stat aşa cum ni s-a spus,
Dar nu-i eternă culpa şi dragostea mai poate
Să ne redea cerul şi miticele ape.

Student caporal Andreea-Elena RADU,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân“
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Sâmbătă, 14 ianuarie, în prima zi a anului 
nou pe stil vechi, Statul Major al Forţelor 
Navale, împreună cu Primăria Ciurea, 
Direcţia Hidrografică Maritimă şi TVR Iaşi, 
a organizat o activitate de comemorare a 
victimelor catastrofei fero viare din Gara 
Ciurea, care a avut loc în noaptea de  
31 decembrie 1916/13 ianuarie 1917. 

Cu 100 de ani în urmă, în noaptea 
de Anul Nou 1916/1917, pe stil vechi, 
un tren cu refugiaţi venea la Iaşi dinspre 
Galaţi, cu soldaţi români şi ruşi, dar şi civili, 
care plecau din teritoriile ocupate. În gara 
Ciurea, la sud de Iaşi, trenul aglomerat, 
cu 26 de vagoane, s-a ciocnit pe linia întâi 
cu o garnitură; unele surse dau garnitura 
de tren având în compunere cisterne cu 
combustibil, iar alte surse dau garnitura 
de tren de care s-a ciocnit, având ca 
încărcătură, muniţii. A urmat un incendiu 
devastator. Bilanţul a fost de aproximativ 
1.000 de morţi, însă absenţa unei anche-
te oficiale nu a permis elucidarea cau-
zelor accidentului. A fost considerat cel 
mai mare accident feroviar din România. 
Atunci, a fost rănit istoricul Vasile Pârvan 
şi au murit prinţul Vasile Cantacuzino şi 
comandorul Alexandru Cătuneanu, auto-
rul primei hărţi de navigaţie a Mării Negre, 
„Harta Cătuneanu”, care a primit Medalia 
de Aur la Expoziţia Universală de la Paris, 
în 1900.

La activitate, au participat contraamiralul 
de flotilă dr. Constantin Ciorobea, locţiitorul 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, 
Marian Grigoraş, prefectul judeţului Iaşi, 
comandorul Marian Săvulescu, şeful 
Serviciului Instrucţie şi Doctrină din SMFN, 
Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea, 

istoriei
Siajul 

Exerciţiu de neuitare... la Ciurea
dr. Mariana Păvăloiu, ANMB, Alexandru 
Pană, strănepotul comandorului Alexandru 
Cătuneanu, studenţi ai Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, elevi ai Şcolii Militare 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”, reprezentanţi ai instituţiilor 
organizatoare, locuitori ai comunei Ciurea. 

În cadrul activităţii, au fost evocate 
contextul în care s-a petrecut catastrofa 
feroviară din Gara Ciurea şi a fost evocată 
memoria comandorului hidrograf Alexandru 
Cătuneanu, autorul primei hărţi de navi-
gaţie a Mării Negre. Un sobor de preoţi 
a ţinut o slujbă de pomenire a victimelor 
accidentului feroviar; în memoria celor ce 
şi-au găsit la Ciurea locul de veci a fost 
dezvelit un monument şi placa memorială 
a comandorului Alexandru Cătuneanu şi 
au fost depuse coroane de flori.

Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea: 
„Ne bucurăm că împreună cu Forţele 
Navale am putut realiza acest eveniment 
astăzi, în memoria celor care şi-au găsit 
sfârşitul acum 100 de ani aici la Ciurea. 
Este important să ne cunoaştem istoria 
şi să aducem în atenţia tinerilor paginile 
noastre de istorie. Marina este o armă 
minunată şi vom sprijini tinerii din zonă  
să-şi aleagă o carieră în marină”.

Contraamiralul de flotilă dr. Constantin 
Ciorobea: „Pentru Forţele Navale, acest 
eveniment reprezintă omagiul pe care noi, 
generaţia actuală din Forţele Navale îl 
acordăm tuturor marinarilor care au slujit şi 
s-au jertfit pentru România. Pentru istoria 
Forţelor Navale, comandorul Alexandru 
Cătuneanu a reprezentat un model de ofiţer 
prin cariera pe care a avut-o, un model de 
om, prin locul şi rolul ocupat în societate şi 

un model de cercetător, de om care a vrut 
să realizeze mai mult decât au făcut cei din 
generaţia lui. Asta am apreciat la Alexandru 
Cătuneanu, faptul că prin eforturile lui a 
reuşit să închege echipa care după patru 
ani de cercetări a realizat prima hartă a 
coastei României la Marea Neagră“.

Defilarea Gărzii de Onoare a Brigăzii 
15 Mecanizată „Podu Înalt” a încheiat 
activi  tatea de comemorare a victimelor 
catastrofei feroviare din comuna Ciurea, 
Iaşi, în noaptea de 31 decembrie 1916/ 
13 ianuarie 1917 şi seria de manifestări 
organizate de Forţele Navale Române 
pentru evocarea memoriei personalităţii 
comandorului Alexandru Cătuneanu. (M.E.)
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Marţi, 24 ianuarie, Forţele Navale 
Române au organizat, în toate garnizoanele 
de marină, ceremonii militare şi religioase, 
dedicate împlinirii a 158 de ani de la 
înfăptuirea Unirii Principatelor Române.  
De asemenea, reprezentanţii Forţelor 
Navale au participat la activităţile organi-
zate de Ministerul Apărării Naţionale la 
Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan 

Mica Unire sărbătorită de marinarii militari

Cuza de pe Dealul Patriarhiei din Bucureşti. 
Unirea Principatelor Române, cunoscută ca 
Mica Unire, a avut loc la 24 ianuarie 1859, 
prin dubla alegere a colonelului Alexandru 
Ioan Cuza, ca domnitor al Principatelor 
Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. 
Acesta a fost actul de constituire al 
Statului Naţional Unitar Român modern, 
care a generat, în perioada următoare, 

transformarea şi modernizarea profundă  
a principalelor instituţii publice româneşti. 
În anul 1860, prin unirea Flotilelor 
Moldovei şi Ţării Româneşti, Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a pus bazele creării 
Marinei Militare Române moderne, 
având ca misiune principală garantarea 
autonomiei şi securităţii la graniţa fluvială 
a noului stat. (SMFN)

Joi, 19 ianuarie, a avut loc la Bucureşti, o nouă întâlnire a 
membrilor Careului Marinarilor „Căpitan-comandor Alexandru 
Dumbravă”. Constituit în urmă cu 16 ani, Careul Marinarilor are 
drept scop abordarea şi promovarea unor probleme de marinărie, 
perpetuarea şi transmiterea tradiţiilor Marinei Române către noua 
generaţie. La întâlnirea membrilor Careului Marinarilor „Căpitan-
comandor Alexandru Dumbravă” au participat căpitan-comandorul 
Iancu Ciocioi, şi locotenentul Alexandru Vladuţ din cadrul 
Statului Major al Forţelor Navale precum şi dr. Mariana Păvăloiu, 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Cu acest prilej, cei prezenţi 
l-au felicitat pe contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea, cu ocazia 
împlinirii, la data de 18 ianuarie, a venerabilei vârste de 98 de ani. 

Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea s-a născut la 18 ianuarie 
1919 în comuna Şelaru, judeţul Dâmboviţa şi a absolvit Şcoala 
Navală „Mircea cel Bătrân”, în anul 1940. În anul 1939, a participat 
la primul marş al Navei-Şcoală Mircea, în calitate de cadet. În 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a executat numeroase 
misiuni, ca ofiţer de marină ambarcat pe navele militare – 
distrugătoarele Mărăşti şi Regina Maria -, cu distrugătorul 
Regina Maria participând la Operaţia 60 000. După 1944, a fost 
comandant militar în Portul Hârşova, iar în anul 1947, a fost 
trecut în rezervă. În perioada 1953 – 1982, contraamiralul (rtr.)  
Mircea Caragea a fost grafician la Muzeul de Artă Populară şi 
Folclor şi Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”. (M.E.)

Veteranul „Careului Marinarilor“ a împlinit 98 de ani
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De la începutul acestui an s-a înfiinţat la 
Constanţa, în incinta Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, un Centru Zonal 
de Selecţie şi Orientare. Este cel de-al 
patrulea centru de acest fel din ţară, 
după cele existente la Breaza, Alba şi 
Câmpulung Moldovenesc. Pentru cei 
care doresc să urmeze o carieră militară 
în Forţele Navale, să susţină admiterea 
la una dintre instituţiile militare de 
învăţământ, sau să devină soldaţi gradaţi 

profesionişti sau pe filieră indirectă ofiţeri, 
maiştri şi subofiţeri, probele de selecţie 
dar şi orientarea candidaţilor se fac acum 
la Constanţa. În speranţa unui număr 
cât mai mare de candidaţi admişi pentru 
a da probele de examen la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala de 
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu”, vom reveni cu un amplu 
material despre acest centru în numărul 
viitor al revistei. (M.E.)

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul  
dr. Alexandru Mîrşu, a participat luni, 27 februarie, în Portul 
Militar Constanţa, la ceremonia prilejuită de preluarea comenzii 
Centrului 39 Scafandri de către comandorul Ion-Cristian Lişman. 
La ceremonie au participat echipajele navelor de scafandri şi 
echipajul submarinului Delfinul, personalul comandamentului 
Centrului 39 Scafandri, militarii Divizionului 164 Forţe Navale 
pentru Operaţii Speciale şi cei ai Divizionului 175 Nave Scafandri, 
reprezentanţi ai conducerii unor unităţi şi mari unităţi din Forţele 
Navale Române. 

Noutăţi

Noi comandanţi în Forţele Navale

Luni, 20 martie, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului 
Major al Forţelor Navale, a participat la ceremonia de învestire 
a noului comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu”. În prezenţa comandantului Flotei, 
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, a comandantului Bazei 
Navale „Pontica”, contraamiralul de flotilă dr. Dan Hăulică, a 
comandantului Flotilei Fluviale, contraamiralul de flotilă Cornel 
Rogozan, a comandanţilor de unităţi şi mari unităţi subordonate 
SMFN, a profesorilor şi elevilor şcolii, viceamiralul Mîrşu a dat citire 
ordinului de numire în funcţie şi a înmânat comandorului Viorel 
Roman, Drapelul de Luptă al instituţiei de învăţământ. (SMFN)

Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare
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t 6 februarie 2017, 
fregata Regele 
Ferdinand, Portul 
Militar Constanţa. 
Manevra de plecare 
a navei de la cheu 
pentru a participa 
la exerciţiul SEA 
SHIELD 17.

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

t 25 martie 2017. Nava Şcoală 
Mircea, Marea Neagră. 
Elevii Colegiului Naţional Militar 
„Dimitrie Cantemir”, la bordul 
velierului românesc

Foto: Ionuţ FELEA

Ochiul Flotei

12 martie 2017. ORP K.X. Czernicki, Marea Neagră. 
Family Photo la finalul exerciţiului MCM Poseidon 17.

Foto: CPO Christian VALVERDE, French Navy, MARCOM

p 23 martie 2017, fregata Regele Ferdinand, 
Portul Militar Constanţa. 
Elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, 
încercând echipamentul grupei de boarding de la bordul navei.

Foto: Ionuţ FELEA

p 24 martie 2017, 
Portul Militar Constanţa. 

Cantemiriştii coborând 
la bordul submarinului Delfinul.

Foto: Ionuţ FELEA






