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Ochiul Flotei

p 6 martie 2018, dragorul maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu, Marea Neagră.
Furtună pe mare!

p 2 februarie 2018, dragorul maritim
Lt. Lupu Dinescu, Portul Militar Constanţa.
Mihai-Viorel Fifor, ministrul apărării naţionale,
în dialog cu echipajul navei.

Foto: George AGIU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

u 12 martie 2018, dragorul maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu, Golful Patras.
Legăturile radio au fost foarte importante
pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor
serialelor din cadrul exerciţiului ARIADNE 18.
Foto: Lucian IRIMIA, TPA

t 13 martie
2018, fregata
Regina Maria,
Portul Militar
Constanţa.
Elevii de clasa
a XI-a din
Colegiul Naţional
Militar „Dimitrie
Cantemir”,
la finalul vizitei
la bordul navei.
Foto: Ionuţ FELEA
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u 3 februarie 2018, HMS Duncan,
Portul Constanţa.
Căpitanul Delia Neacşu, comandantul dragorului
maritim Lt. Lupu Dinescu şi comandorul
Marian Ioan, comandantul fregatei Regele
Ferdinand, împreună cu ES Paul Brummell,
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
şi al Irlandei de Nord.
Foto: Cristian VLĂSCEANU
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2018 – un an complex pentru Flotă
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Contraamiral de flotilă Daniel CĂPĂŢÎNĂ
Comandantul Flotei

şi personalului de stat major al Flotei la exerciţiile
următoare a căror caracteristică principală este
periodicitatea aproape constantă din punct de vedere
al denumirii şi perioadei de desfăşurare, precum
POSEIDON 18, BREEZE 18, SEA BREEZE 18, MAVI
BALINA 18”, NUSRET 18, MARSEC 18, RAMSTEIN
GUARD 18 şi BRAVE BEDUIN 18.
Elementul de interes, vizibilitate şi apreciere
al specificului, profesionalismului şi complexităţii
acţiunilor forţelor navale în rândul conducerii statului,
autorităţilor locale şi populaţiei va fi reprezentat şi
anul acesta de exerciţiul complex FORŢELE NAVALE
ROMÂNE 2018 organizat şi condus ca în fiecare an
pe 15 august de Comandamentul Flotei cu prilejul
aniversării Zilei Marinei Române. Pentru Forţele
Navale acest exerciţiu major organizat de Ziua Marinei
Române reprezintă un bun prilej pentru întărirea
cooperării cu elemente din celelalte categorii de forţe
armate, structuri din sistemul naţional de apărare,
precum şi cu forţele aliate prezente în România.
Militarii marinari, din cadrul structurilor Flotei, sunt
pregătiţi să îndeplinească întregul spectru de misiuni,
de la ajutorarea populaţiei şi autorităţilor locale în cazul
urgenţelor civile la misiuni de luptă în condiţii extreme
de relief şi climă. Continuăm să ne adaptăm metodele
la contextul actual, prin încorporarea lecţiilor învăţate
din misiunile desfăşurate în teatrele de operaţii. Grija
faţă de personal şi de familiile acestora reprezintă o
prioritate a comenzii Flotei şi a structurilor subordonate.
Sunt încrezător că toate aceste exerciţii planificate
pentru acest an, se vor desfăşura în condiţii de maximă
siguranţă, cu rezultate foarte bune. Flota reprezintă
o instituţie formată din profesionişti, capabilă să-şi
îndeplinească misiunile.
Marina Română nr. 1-2
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Reuniunea anuală a liderilor
din domeniul maritim
Comandamentul
Operaţional
Maritim al NATO (MARCOM) de
la Northwood a fost gazda întâl
nirii anuale a comandanţilor flotelor
militare şi a comandanţilor com
ponentelor operaţionale navale ale
statelor membre NATO, în perioada
20-22 martie. La reuniunea din Marea
Britanie, Forţele Navale Române au
fost reprezentate de contraamiralul
de flotilă Mihai Panait, locţiitorul
pentru Operaţii şi instrucţie al şefului
Statului Major al Forţelor Navale, şi
de comandorul Liviu-Auraş Coman,
locţiitorul comandantului Componentei
Operaţionale Navale.
Obiectivul acestei întâlniri anuale îl
reprezintă dezvoltarea cooperării dintre
forţele navale din Alianţa Nord-Atlantică
în domeniul maritim, pentru întărirea
măsurilor de apărare colectivă şi pentru
adaptarea modalităţilor comune de
acţiune. De asemenea, MARCOM a
profitat de oportunitate, şi a prezentat
liderilor militari din întreaga Alianţă
modul în care NATO utilizează navele,
aeronavele, submarinele şi personalul,
precum şi contribuţia naţiunilor la
apărarea colectivă. Participanţii au
folosit de asemenea oportunitatea de
a oferi feedback către MARCOM cu
privire la activităţile şi operaţiile navale
desfăşurate.
În cadrul forumului de la Northwood,
un subiect distinct, analizat de către
liderii celor 29 de marine militare aliate,
l-a reprezentat situaţia de securitate
din bazinul Mediteranean şi din zona
www.navy.ro

Foto: MARCOM

Pentru acest an de instrucţie, intenţia comenzii
Flotei şi a structurilor subordonate acesteia este de
a menţine ritmul şi standardele ridicate de instruire şi
generare a forţelor realizate în anii anteriori în vederea
participării cu nave, aeronave, mijloace specifice şi
personal la numeroasele exerciţii şi activităţi bilaterale
şi multinaţionale, desfăşurate în comun cu partenerii
şi aliaţii noştri în zona de responsabilitate maritimă
proprie. Fără îndoială, şi anul acesta centrul de
greutate al activităţilor Flotei îl reprezintă organizarea
şi conducerea exerciţiului multinaţional SEA SHIELD
2018, exerciţiu care s-a impus deja ca fiind cartea de
vizită a Flotei, datorită interesului şi participării crescute
de la an la an. În acest sens, la acest moment exerciţiul
se află în faza finală de planificare fiind deja confirmată
atât perioada de desfăşurare, dar şi participarea alături
de forţele navale, terestre şi aeriene române a navelor,
aeronavelor şi personalului de stat major reprezentând
Bulgaria, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii şi NATO prin Gruparea Navală
Permanentă NATO SNMG-2. Pregătirea în comun a
navelor Flotei cu grupările navale permanente NATO
reprezintă una din priorităţile noastre, drept pentru
care ne propunem să continuăm să activăm în cadrul
Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2) şi
Standing NATO Mine Countermeasures Group Two
(SNMCMG2) cu câte o fregată şi un dragor maritim
ori de câte ori aceste grupări vor desfăşura activităţi
specifice în Marea Neagră. În acest sens, doresc să
remarc participrea la activarea din luna februarie în
cadrul celor două grupări a fregatei Regele Ferdinand
şi dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu, precum şi cu
câte un ofiţer de stat major în cadrul statului major al
celor două grupări pe întreaga durată a anului. Reluată
anul trecut, participarea unei fregate la operaţiile
maritime conduse de Comandamentul Maritim NATO,
MARCOM, va continua şi în acest an prin participarea
la operaţia SEA GUARDIAN a fregatei Regele
Ferdinand, având la bord un elicopter organic.
Privind exerciţiile internaţionale aş dori să punctez
deja, participarea cu succes în luna martie a dragorului
maritim Lt. Dimitrie Nicolescu la exerciţiul internaţional
de luptă contra minelor organizat de către Forţele
Navale ale Greciei, ARIADNE, şi a celorlalte nave ale
Flotei la exerciţiul internaţional SPRING STORM 18
condus de Componenta Operaţională Navală. De
asemenea, de la începutul anului de instrucţie navele
Flotei au participat la multiple alte exerciţii de instruire
în comun pe mare cu navele şi grupările navale care
au vizitat portul Constanţa.
După cum se poate observa, calendarul exerciţiilor
şi activităţilor internaţionale din anul curent este unul
foarte generos şi va continua cu participarea navelor

Ştiri
din Flotă

Foto: MARCOM

Editorial

De la stânga la dreapta: contraamiral Stanislaw Zarychta, comandantul Centrului de Operaţii Maritime din Polonia;
viceamiral Ercument Tatlioglu, comandantul Flotei din Turcia; contraamiral de flotilă Mihai Panait, locţiitor pentru Operaţii
şi instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Navale

Mării Negre. NATO intenţionează să
crească cu 50% faţă de anul trecut
misiunile grupărilor navale permanente
în Marea Neagră, adică de trei ori mai
mare decât a fost această prezenţă în
2015. Acest efort al NATO înseamnă
mai multe oportunităţi pentru a
construi interoperabilitatea între navele
grupărilor maritime permanente şi forţele
maritime ale aliaţilor şi partenerilor
din Marea Neagră. În acest context,
reprezentantul României a prezentat
audienţei obiectivele Forţelor Navale
Române din perioada următoare,
care vizează următoarele direcţii:
continuarea participării cu militari şi
cu platforme de luptă la operaţiile şi la
exerciţiile multinaţionale ale Alianţei, în
special în zona Mării Negre şi a Mării
Mediterane; asigurarea pachetului de

forţe pus la dispoziţia NATO de către
Forţele Navale Române; dezvoltarea
interoperabilităţii cu platformele de luptă
aliate, prin parcurgerea programelor
de modernizare a unor nave militare
româneşti şi prin derularea programelor
majore de achiziţii. „Cheia securităţii
în Regiunea Mării Negre constă în
creşterea prezenţei forţelor navale ale
Alianţei Nord-Atlantice pe mare, prin
exerciţii şi prin antrenamente comune,
iar obiectivele noastre răspund acestui
deziderat şi decurg, cum e şi firesc,
din deciziile adoptate la cele două
Summit-uri ale NATO, care au avut
loc în Ţara Galilor şi la Varşovia”, a
concluzionat contraamiralul de flotilă
Mihai Panait la finalul expunerii
sale. (SMFN; M.E.)
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Foto: SMFN

Ataşaţi militari în vizită
la Statul Major al Forţelor Navale

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu,
şeful Statului Major al Forţelor Navale,
a primit, marţi, 16 ianuarie, vizita
comandorului Roman Lukas, ataşat al
apărării al Republicii Estonia, cu reşedinţa
la Varşovia, acreditat pentru Republica
Polonă şi România. Cu această ocazie,

6

au fost discutate aspecte referitoare
la relaţiile militare internaţionale, de la
nivelul forţelor navale, bilaterale sau
în format multinaţional. De asemenea,
au fost analizate şi perspectivele de
dezvoltare a cooperării dintre cele două
marine.

Joi, 18 ianuarie, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major
al Forţelor Navale, a primit vizita unei
delegaţii americane condusă de colonelul
Scott A. Weston, ataşatul militar al
Statelor Unite ale Americii în România. În
cadrul discuţiilor au fost trecute în revistă
realizările din anul trecut şi au fost analizate
priorităţile comune pentru acest an. Cu
această ocazie, conducerea Forţelor
Navale Române a analizat, împreună cu
reprezentanţii celui mai important partener
străin al Armatei României, situaţia
cooperării dintre cele două marine, atât la
nivelul bunei colaborări în desfăşurarea de
exerciţii în comun cu navele şi aviaţia de
patrulare maritimă, cu scafandrii, precum
şi cu subunităţile de infanterie marină. Un
alt aspect dezbătut a fost cel referitor la
monitorizarea traficului maritim în partea
de vest a Mării Negre şi în porturile
româneşti, cum ar fi prevenirea oricăror
activităţi ilegale pe mare. (SMFN)
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Joi 1 martie, a fost iniţiată procedura specifică de
achiziţie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare
a produsului „Corvetă multifuncţională”, conform
prevederilor HG nr. 48/2018. Procedura specifică de
achiziţie este bazată pe competiţie şi se va finaliza
prin semnarea unui acord-cadru pentru furnizarea
produselor şi serviciilor aferente Programului
esenţial de înzestrare „Corvetă multifuncţională”. De
la intrarea în vigoare a primului contract subsecvent
aferent acordului-cadru, prima navă va fi construită
şi dotată în maximum trei ani, programul urmând a
fi finalizat, cu toate cele patru corvete în maximum
şapte ani. Operaţiunile compensatorii aferente
contractelor subsecvente vizează transferul de
tehnologie necesar pentru construcţia, dotarea şi
mentenanţa corvetelor, modernizarea fregatelor tip
T22R din dotarea Forţelor Navale Române, respectiv
dezvoltarea unui centru de instruire la nivelul acestei
categorii de forţe. (M.E.)

Programul
„Corvetă multifuncţională”

Din toamnă vor fi LMM-işti în Constanţa

Foto: Mihai EGOROV

Mihai-Viorel Fifor, ministrul apărării naţionale, la bordul corvetei Cam. Horia Macellariu (265).

propriu, dar şi al echipei pe care o conduc la vârful ministerului, în
ceea ce priveşte modernizarea Marinei Militare a României, care
nu mai poate fi amânată”, a afirmat Mihai-Viorel Fifor, ministrul
apărării naţionale. (M.E.)

Delegaţie franceză în Forţele Navale

Foto: Cristian Vlăsceanu

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

În perioada 2-3 februarie, ministrul apărării naţionale, MihaiViorel Fifor şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae
Ciucă au efectuat o vizită de lucru în garnizoanele Constanţa
şi Mangalia. În portul militar Constanţa, au fost vizitate fregata
Regele Ferdinand, dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu şi Nava
Şcoală Mircea. La bordul fregatei Regele Ferdinand, viceamiralul
dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a
prezentat stadiul actual al Forţelor Navale şi perspectivele de
dezvoltare, iar ministrul apărării naţionale a susţinut o conferinţă
de presă. Programul vizitei a inclus „escale” la Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”, Centrul 39 Scafandri din Constanţa, Grupul
de Elicoptere de la Tuzla şi Divizioanele 150 Nave Purtătoare
de Rachete şi 50 Corvete din Mangalia. „Dacă ar fi să sintetizez
în doar două cuvinte impresiile cu care plec după întâlnirea cu
profesioniştii Forţelor Navale Române, acestea ar fi: optimism şi
determinare. Optimism, pentru că m-am convins că interesele de
securitate ale României la Marea Neagră sunt apărate de oameni
foarte valoroşi, cu pasiune şi vocaţie pentru profesia lor. Am văzut
echipe sudate şi eficiente, în care fiecare om îşi cunoaşte rolul şi
îşi îndeplineşte precis sarcinile. Iar determinarea o asum în nume

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian Vlăsceanu

Vizită în Forţele Navale

În perioada 14-15 martie, viceamiralul
Charles-Henry de la Faverie du Che,
comandantul Flotei franceze din Marea
Mediterană a efectuat o vizită în unităţi ale
Forţelor Navale. La Constanţa, oficialul
francez a vizitat facilităţile de pregătire
oferite de Academia Navală „Mircea
cel Bătrân”, fregata Regina Maria şi
Nava Şcoală Mircea. În cadrul discuţiilor
avute cu reprezentanţii Forţelor Navale contraamiralul de flotilă Mihai Panait,
locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al
şefului Statului Major al Forţelor Navale
şi de contraamiralul de flotilă Daniel
Căpăţînă, comandantul Flotei -, a fost
analizat stadiul cooperării dintre marinele
militare ale celor două ţări, participarea la
exerciţii bilaterale şi multinaţionale, dar
şi importanţa consolidării securităţii în
regiunea Mării Negre. De asemenea, au
fost identificate noi domenii de colaborare
pe linia învăţământului militar. (M.E.)

Din 15 aprilie, s-a înfiinţat la Constanţa,
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza“ care a preluat tradiţiile Liceului
Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza,
continuatorul Şcolii copiilor de marină,
înfiinţată prin Înaltul Decret nr. 2408 din
1881. Pentru anul şcolar 2018-2019,
sunt disponibile 120 de locuri pentru
absolvenţii clasei a VIII-a. Înscrierea
candidaţilor s-a făcut în luna aprilie, la
Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare, aflat
www.navy.ro

în incinta Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”. Selecţia candidaţilor s-a încheiat
pe data de 4 mai. Apoi, candidaţii declaraţi
„admis” la selecţie vor susţine testul grilă
de verificare a cunoştinţelor la Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu”. „Micii generali”,
aşa cum i-au numit colegii de la Trustul
de Presă al Armatei pe elevii colegiului
militar (într-un reportaj filmat la Alba
Iulia), datorită atât vipuştii de la pantalonii

elevilor, specific generalilor, dar şi dorinţei
multora dintre ei să ajungă în cariera
militară până la acest grad, vor reapărea
şi la Constanţa. Din toamnă vom avea din
nou „LMM”-işti (aşa cum se numeau în
jargon, elevii liceului) la Constanţa, alături
de elevii de clasa a IX-a urmând să înveţe,
în colegiu, şi elevi de clasa a X-a şi a XIa, proveniţi fie prin transfer de la celelalte
colegii naţionale militare, dar şi de la
colegiile şi liceele civile. Şi, pentru că tinerii
care vor alege să urmeze acest colegiu au
nevoie de încurajări, poate ar fi frumos,
ca la deschiderea anului de învăţământ la
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza”, să participe cât mai mulţi dintre cei
pentru care, fostul liceu militar de marină
a reprezentat o bornă în dezvoltarea lor
ulterioară, fie că au urmat carieră militară,
fie că au urmat profesii civile. Continuator al
Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan
Cuza”, desfiinţat în anul 1996, Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”
Constanţa, reprezintă o resursă importantă
pentru instituţiile militare de învăţământ
universitar şi preuniversitar. (M.E.)
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Pavilion
NATO

Fregata Regele Ferdinand a acţionat în cadrul grupării navale SNMG2
Enterprise (H 88), acostate la dana Pasa
geri a portului Constanţa, au fost vizitate
de oficialităţi române şi britanice dar şi
de publicul interesat. Luni, 5 februarie,
navele au părăsit portul Constanţa şi au
desfăşurat exerciţii comune în Marea
Neagră, pentru creşterea interoperabilităţii
între navele NATO aflate sub comanda
unică a grupărilor permanente. Pentru
creşterea complexităţii exerciţiilor, Forţele
Aeriene Române au acţionat cu două
avioane MIG 21 Lancer. După terminarea
misiunilor, cele două grupări navale NATO
au vizitat porturile Burgas – SNMCMG-2 şi
Varna – SNMG-2.
În timpul misiunii, la bordul fregatei s-au
aflat şi studenţi de anul IV ai Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”, care s-au
familiarizat cu cerinţele profesiei de ofiţer
de marină.
Pe mare, în cadrul unui exerciţiu de
transfer de personal, fregata Regele
Ferdinand a fost vizitată de comandantul
Grupării Navale Permanente NATO,
SNMG-2, contraamiralul de flotilă Mike
Utley. „Este minunat să mă aflu la bordul

Manevra de plecare a fregatei Regele Ferdinand
din Portul Militar Constanţa.

RHIB-ul de la HMS Duncan, revenind la bord după o vizită efectuată la fregata Regele Ferdinand, în plan îndepărtat.

fregatei «Regele Ferdinand» şi să văd în
ce condiţii bune se află nava. În calitate
de comandant al grupării navele SNMG2,
misiunea mea are trei aspecte: în primul
rând, să asigurăm aliaţii şi partenerii că
gruparea NATO este pregătită şi participă
la măsurile de asigurare imediată în Marea
Neagră; în al doilea rând, să arătăm
că NATO participă la lupta împotriva
migraţiei, în Marea Mediterană; a treia
direcţie de acţiune este reprezentată de
apărarea colectivă, aşa cum este cerută
de SACUER, şi desigur de cele 29 de ţări
membre NATO”.
După escala din portul Varna, fregata
Regele Ferdinand a desfăşurat exerciţii pe
mare cu nave din Turcia şi Bulgaria.
Pe parcursul celor trei săptămâni
de misiune, fregata Regele Ferdinand a
parcurs peste 2.600 de mile marine, iar
echipajul românesc a efectuat numeroase
antrenamente specifice luptei împotriva
ameninţărilor aeriene, de suprafaţă şi sub
acvatice, împreună cu militari britanici,
bulgari şi turci. Exerciţiile de pe mare
au vizat creşterea interoperabilităţii între

navele NATO din cadrul a grupărilor
permanente.
Misiunea, desfăşurată în Marea
Neagră a fost cuprinsă în cadrul Planului
de măsuri de asigurare imediată al NATO,
adoptat la Summit-ul de la Varşovia în
anul 2016, pentru creşterea nivelului de
reacţie imediată.
Comandorul Ioan Marian, comandantul
fregatei Regele Ferdinand: „Am participat
pentru prima dată în acest an la un stagiu
de pregătire cu gruparea navală NATO
permanentă SNMG2; au fost 12 zile de
activităţi intense, ne-am antrenat în lupta
în toate mediile, la suprafaţă, antiaerian
şi submarin. Apreciez activitatea ca fiind
una foarte bună pentru echipaj; exerciţiul a
contribuit la creşterea nivelului de pregătire
a echipajului. Sunt sigur că aceste
antrenamente în comun au fost benefice
şi pentru partenerii noştri în ideea de a
se familiariza cu specificul activităţilor în
Marea Neagră. Am fost la acelaşi nivel cu
partenerii noştri din NATO; am cooperat,
am condus activităţi şi am demonstrat
că am atins nivelul de interoperabilitate
cerut de standardele alianţei. Prezenţa
navelor grupării permanente NATO are

Briefing de informare al comandantului Grupării Navale Permanente NATO, SNMG-2, contraamiralul de flotilă
Mike Utley pe timpul vizitei fregatei Regele Ferdinand.

ca scop întărirea securităţii în bazinul
Mării Negre, asigurarea ţărilor din flancul
estic al Mării Negre privind securitatea şi
angajamentul NATO pentru a participa la
apărarea colectivă în această zonă. Ne
antrenăm împreună; anul trecut am avut
două participări în comun cu gruparea
NATO, în acest an vom avea trei astfel
de participări. Scopul acestor participări
la exerciţii în comun este de a întări
interoperabilitatea între navele NATO şi
navele din regiune pentru a putea face faţă
oricăror ameninţări. Această pregătire este
benefică atât pentru echipajele navelor
noastre cât şi pentru cele ale partenerilor
pe care îi putem ajuta să înţeleagă mai
bine contextul din zonă.”
Fregata Regele Ferdinand şi-a încheiat
sâmbătă, 17 februarie, prima misiune
sub pavilionul Alianţei Nord-Atlantice,
desfăşurată în anul 2018, ca parte a
Grupării navale permanente NATO SNMG2 (Standing NATO Maritime Group).
Prin misiunile executate, militarii din
Forţele Navale au contribuit la punerea în
practică a politicii de securitate a României
şi îndeplinirea obiectivelor din Strategia de
Securitate Naţională. (M.E.)
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Militar din grupa de boarding a fregatei Regele Ferdinand,
în timpul unei misiuni de inspecţie.
Distrugătorul britanic HMS Duncan (D37).

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: F221

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Family Photo: delegaţia SNMG2 şi reprezentanţii Comandamentului Flotei, la finalul discuţiilor oficiale.

Foto: SNMG-2

În perioada 30 ianuarie-17 februarie,
fregata Regele Ferdinand a făcut parte
din Gruparea navală permanentă NATO
SNMG-2, care a desfăşurat operaţii de
supraveghere maritimă şi alte misiuni
specifice în apele naţionale şi internaţionale
ale Mării Negre. Din grupare au mai făcut
parte distrugătorul britanic HMS Duncan
(D37) şi fregata turcească TCG Gaziantep
(F 490). În aceeaşi perioadă, a acţionat
în Marea Neagră şi Gruparea navală
permanentă NATO de luptă împotriva
minelor marine, SNMCMG-2.
În perioada 1 - 5 februarie, navele celor
două grupări navale ale NATO au făcut o
escală în portul Constanţa. Reprezentanţii
celor două grupări şi ai navelor din
compunerea acestora au efectuat vizite
oficiale la Comandamentul Flotei şi la
autorităţile locale constănţene; de ase
menea, au fost organizate ateliere de lucru
pentru stabilirea detaliilor exerciţiilor ce
urmau a fi desfăşurate în comun pe mare.
Sâmbătă, 3 februarie, pe timpul
staţionării în Portul Constanţa, navele
britanice HMS Duncan (D37) şi HMS
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Misiuni ale dragorului maritim
„Lt. Lupu Dinescu“
în Marea Neagră. În aceeaşi perioadă,
a acţionat în Marea Neagră şi Gruparea
navală permanentă NATO (SNMG2),
cele două grupări navale desfăşurând
o serie de exerciţii în comun. Căpitan
Delia Neacşu, comandantul dragorului
maritim Lt. Lupu Dinescu: „A fost a doua
misiune pentru dragorul maritim 25
în cadrul grupării NATO. Ne-am
atins toate obiectivele stabilite la
începutul misiunii; am executat în
comun cu navele din grupare, misi
unea de cercetare şi supraveghere
a traficului maritim în Marea Neagră.
Antrenamentul pe mare a contribuit la
creşterea nivelului de profesionalism
al membrilor echipajului şi a coeziunii
acestuia.” În timpul prezenţei în Marea
Neagră, gruparea navală NATO
SNMCMG2 a efectuat escale în
porturile Burgas (Bulgaria), Constanţa
(România) şi Sinop (Turcia). (M.E.)

Instrucţie în Golful Patras

Vânătorul de mine TCG Akay, în Portul Constanţa.
Nava HMS Enterprise acostată în Portul Constanţa.

Foto: SNMCMG2

Aspect din comanda dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu (Dm 25).
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În perioada 9-16 martie, dragorul maritim Locotenent
Dimitrie Nicolescu (DM 29), a participat la exerciţiul multinaţional
ARIADNE 18, organizat de Forţele Navale Elene.
Nava, cu un echipaj de 70 de militari, cu vârsta medie de
28 de ani, aflaţi sub comanda căpitanului Costel-Denis
Giubernea, a plecat din portul Constanţa luni, 5 martie, luând
cap-compas portul Patras din Grecia.
Exerciţiul, desfăşurat în Golful Patras, a avut ca scop
dezvoltarea nivelului de instruire în cadru multinaţional, în
domeniul specific luptei împotriva ameninţărilor subacvatice şi
a contribuit la dezvoltarea relaţiilor multilaterale dintre Forţele
Navale Române şi forţele navale participante. Prin prezenţa
navei militare româneşti la activităţile organizate de partenerii din
Alianţă în Marea Mediterană, România a demonstrat că este un
partener credibil şi un furnizor de securitate pe flancul sudic şi
estic la NATO.
Pe mare, au fost câteva zile de furtună după plecarea din
Constanţa, dar entuziasmul şi efervescenţa tinereţii echipajului,
precum şi priceperea comandantului au făcut ca în seara zilei
de 9 martie, dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu să
acosteze în portul Patras din Grecia. Aici, nava s-a integrat într-o
grupare navală alcătuită din nave militare ale Belgiei, Bulgariei,
Greciei, Spaniei, Turciei, precum şi din nave ale grupării navale
NATO de luptă împotriva minelor marine (SNMCMG-2). În Marea
Egee, ziua de 8 martie, Ziua Femeii, a fost sărbătorită şi la bordul
navei, unde băieţii au reuşit să le facă surprize frumoase fetelor
aflate la bord.
Începând de duminică, 11 martie, navele participante la
exerciţiul multinaţional ARIADNE 18 au desfăşurat exerciţiile
specifice în Golful Patras. Au fost formaţii navale, misiuni de
dragaj în căutarea minelor de exerciţiu; toate au fost executate
cu mult profesionalism de către marinarii români.
Vineri, 16 martie, în prezenţa oficialităţilor marinei elene, a
comandanţilor de nave şi de grupări navale, precum şi a ofiţerilor
implicaţi în planificarea acţiunilor, a avut loc bilanţul exerciţiului
www.navy.ro

Foto: SNMCMG-2
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ARIADNE – un exerciţiu devenit
familiar pentru marinarii români

Foto: Ionuþ FELEA

În perioada 24 ianuarie - 13 februa
rie, dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu
(DM-25) a făcut parte din Gruparea
Navală NATO de luptă împotriva
minelor marine (SNMCMG-2/Standing
NATO
Mine
Countermeasures
Group 2), care a desfăşurat activităţi
specifice de supraveghere a traficului
maritim în bazinul Mării Negre. Echi
pajul românesc, aflat sub comanda
căpitanului Delia Neacşu, a fost
alcătuit din 66 de militari. Marinarii
români au pus în aplicare proceduri
standard de operare pentru acest tip de
misiuni împreună cu echipajul navei de
cercetare hidrografică multifuncţională
HMS Enterprise (Marea Britanie)
şi cu echipajul vânătorului de mine
TCG Akay (Turcia). Pentru dragorul
maritim Lt. Lupu Dinescu nu a fost
prima misiune executată în cadrul
grupării navale SNMCMG-2, anul trecut
participând în luna noiembrie la misiuni

Comandantul dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, căpitanul Denis Giubernea,
conducând manevra de acostare a navei în portul Patras, Grecia.

ARIADNE 18. S-au analizat secvenţele exerciţiului cu plusurile
şi minusurile constatate iar participanţii au fost felicitaţi şi invitaţi
la exerciţiul de anul viitor. Duminică 18 martie, nava a părăsit
portul Patras, luând cap compas, portul Constanţa. Zeul Neptun
a fost din nou neîndurător cu marinarii români, şi după intrarea în
Marea Egee, a stârnit vântul, a tulburat apele şi dragorul maritim
a avut de înfruntat valuri de peste şase metri şi vânt în rafale.
Traversarea stâmtorii Dardanele s-a dovedit a fi însă liniştea
dinaintea altei furtuni sau doar o pauză pentru tinerii marinari.
Apoi, Marea Marmara s-a dovedit neîndurătoare şi nava a luat
benzi de 30-35 grade, răul de mare dând bătăi de cap membrilor
echipajului.
Dar, totul e bine când se termină cu bine şi Bosforul a fost
parcă bariera care a stopat vânturile. După două zile în care
au admirat din strâmtoare, frumuseţea Istanbulului, navigaţia în
Marea Neagră s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, iar duminică,
25 martie, dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu a
acostat în Portul Militar Constanţa. Misiune îndeplinită! (LI; M.E.)
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Misiuni de debarcare la exerciţiul multinaţional

Foto : Ionuþ FELEA

Foto : Ionuþ FELEA

SPRING STORM 2018

În perioada 5-15 martie militari români şi
străini au participat la cel mai mare exerciţiu
multinaţional organizat în această primăvară de
Forţele Navale Române, pe teritoriul Dobrogei şi
în apele internaţionale ale Mării Negre. Exerciţiul
SPRING STORM 18 a avut la bază un concept unic
de antrenare întrunită a Forţelor Navale, Aeriene şi
Terestre, accentul fiind pus pe secvenţe specifice
operaţiilor amfibii în cadru aliat, precum şi pe
secvenţe de luptă împotriva minelor marine, într-o
zonă de debarcare pe ţărm.

purtătoare de rachete Pescăruşul,
monitorul Lascar Catargiu, vedeta
blindată Opanez, nava maritimă
pentru scafandri Grigore Antipa, nava
hidrografică Alexandru Cătuneanu,
o companie de infanterie marină, un
detaşament de scafandri de luptă,
remorcherul maritim Viteazul şi două
remorchere. De asemenea, au participat
două aeronave MIG-21 Lancer, un
elicopter IAR-330 Puma în configuraţie
Medevac, o aeronavă Spartan C-27 J,
un pluton de infanterie de la Brigada 9
Mecanizată şi o navă de patrulare din
partea Gărzii de Coastă. Instruirea în
cadru aliat a forţelor militare române a
fost asigurată prin participarea navei
de desant USS Oak Hill (LSD-51)
având la bord o companie de infanterie
marină; Georgia, Bulgaria şi Ucraina
au participat cu ofiţeri de stat major şi
cu câte o echipă specializată în lupta
împotriva dispozitivelor explozive.
Comandorul Auraş-Liviu Coman,
locţiitorul comandantului Componentei
Operaţionale Navale: „Scenariul sec
venţei planificată în Poligonul Capul
Luptă urbană.
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Elicopterul Puma Naval decolând
de pe fregata Regele Ferdinand (F221)
într-o nouă misiune.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

SPRING STORM 18 a fost planificat, organizat
şi condus de Componenta Operaţională Navală din
subordinea Statului Major al Forţelor Navale şi s-a
înscris în sfera planului de măsuri de asigurare imediată
al NATO, adoptat la Summit-ul Alianţei de la Varşovia
în anul 2016. Scenariul exerciţiului a avut la bază
elementele unei operaţii de apărare colectivă, conform
articolului 5 al Alianţei Nord-Atlantice, iar cadrul tactic a
presupus un raid amfibiu, desfăşurat în condiţiile unei
ameninţări hibride cu forţe convenţionale şi paramilitare.
Pe timpul exerciţiului au fost puse în aplicare elemente
tactice specifice luptei urbane, precum şi proceduri
standard de operare pentru anihilarea unei grupări
militare ostile prin desantare.
La SPRING STORM 18 au participat fregata Regele
Ferdinand,
corveta Viceamiral Eugeniu Roşca, nava
12

 Debarcare de pe nava USS Oak Hill.


Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuþ FELEA

Declaraţie de presă a comandorului Liviu-Aurel Coman, locţiitorul comandantului Componentei Operaţionale Navale.

Atacul poziţiilor de pe mal.
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învăţate pentru acest gen de misiuni, pentru dezamorsarea
dispozitivelor explozive improvizate, pentru eliberare de
ostateci şi pentru recucerirea unei localităţi izolate, au condus
în final la anihilarea grupărilor militare ostile.
Şi tot în poligonul de la Capu Midia a avut loc o secvenţă
desfăşurată în comun între fetele din cadrul detaşamentelor
româneşti şi colegele lor din SUA. Astfel, pentru al doilea an
consecutiv, 8 fete din cadrul Batalionului de Infanterie Marină,
dar şi din cadrul Divizionului de Scafandri, au învăţat pe îndelete
de la 11 colege din SUA, 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.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu (Dm 25), la exerciţiul SPRING STORM 18.

Locotenent Măriuţa Zbranca, comandantul vedetei de
intervenţie de la Grupul de Scafandri şi şefa Grupului de
militari român: „Cel mai important lucru este să fiu foarte
bine instruită, să ştiu să acţionez în orice moment şi în orice
situaţie critică, să fiu stăpână pe mine şi să mă pot controla în
orice situaţie. Pe 8 Martie a fost de fapt o zi culturală. Am avut
toată ziua la dispoziţie să ne cunoaştem şi să putem socializa
mai bine în cadrul acestui exerciţiu. La ei nu se pune atât de
mult accent pe Ziua Femeii şi nu ştiau ce presupune 8 Martie
la noi în ţară. Au fost foarte încântate de cum a decurs ziua.
Am făcut cunoaşterea armamentului fetelor americane M9
şi M16, ne-au împărtăşit cum să ne pregătim pentru tragere
în comun”.
SPRING STORM 18 nu a avut însă ca loc de desfăşurare
doar poligonul de la Capu Midia. Astfel un rol important

Lucru în comun între infanteriştii marini români şi cei americani.
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Nava purtătoare de rachete Pescăruşul (NPR 190), la exerciţiul SPRING STORM 18.

în exerciţiu l-au avut scafandrii EOD care au desfăşurat
antrenamente specifice pentru descoperirea şi dezamorsarea
unor dispozitive explozive improvizate. De asemenea,
monitorul Lascăr Catargiu a desfăşurat acţiuni specifice pe
Dunăre, atât în colaborare cu infanteriştii marini, dar şi cu
elicopterul IAR-330 Puma în configuraţie Medevac, care a
asigurat extracţia unui rănit de la bordul navei, într-o secvenţă
de CASEVAC.
SPRING STORM 18 a făcut parte din Planul cu principalele
activităţi ale Forţelor Navale în anul 2018 şi a oferit cadrul tactic
de antrenament întrunit pentru operaţiile de apărare colectivă,
conform articolului 5 al Alianţei Nord-Atlantice. (M.E.; SMFN)
Secvenţă de debarcare la Capu Midia.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

Oficialităţi prezente la Media Day, în Poligonul Capu Midia.

Nava hidrografică Cpt.cdor. Alexandru Cătuneanu, la exerciţiul SPRING STORM 18.

Foto: Ionuţ FELEA

Midia, a cuprins un atac de pe mare cu trupe de desant,
raiduri ale aviaţiei inamice, în cazul de faţă forţele roşii, pentru
obţinerea superiorităţii aeriene şi executarea desantului
pe plaja de debarcare de la Vadu, cu reacţia de rigoare şi
respingerea energică a atacului de către forţele albastre“.
Au fost multe şedinţe de planificare, multe antrenamente
în comun pentru ca exerciţiul întrunit desfăşurat luni,
12 martie, să ofere posibilitatea decidenţilor militari de a verifica
şi testa toate secvenţele şi procedurile. La Capu Midia a fost o
întreagă desfăşurare de forţe, atacul transportoarelor amfibii
americane fiind respins de infanteriştii marini. Lupta s-a mutat
apoi în poligonul de lupte urbane, unde tehnicile şi procedurile

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Fregata Regele Ferdinand (F221) la exerciţiul SPRING STORM 18
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Eveniment

Autoevaluarea activităţii Statului Major
al Forţelor Navale pe anul 2017

Exerciţiul bilateral româno-turc
„Steaua de Mare 2018“
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Se schimbă pavilioanele
la corveta
Cam. Horia Macellariu.
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Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, i-a prezentat joi, 25 ianuarie, ministrului
apărării naţionale, domnul Mihai-Viorel Fifor, raportul privind
autoevaluarea Forţelor Navale în anul 2017. Activitatea a avut loc
la sediul Statului Major al Forţelor Navale (SMFN) din Bucureşti,
în prezenţa comandanţilor de mari unităţi din Forţele Navale şi a
şefilor unor structuri centrale ale MApN.
Referitor la activitatea desfăşurată în 2017 de Statul Major
al Forţelor Navale, şeful SMFN, viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, a făcut cunoscut faptul că, eforturile principale ale
Forţelor Navale în anul 2017 au fost concentrate pe menţinerea
capacităţii operaţionale a forţelor puse la dispoziţia NATO şi
pe iniţierea programelor de înzestrare şi de modernizare a
platformelor navale, în vederea participării la apărarea zonei de
responsabilitate şi îndeplinirea angajamentelor internaţionale
asumate. Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu: „După trei ani,
am reluat participarea noastră la operaţiile Alianţei din Marea
Mediterană, dovedind astfel că Forţele Navale Române sunt un
partener de nădejde şi un furnizor de securitate pentru celelalte
state membre ale NATO. La fel de importantă este şi participarea
noastră la misiuni în compunerea grupărilor navale permanente
ale NATO care au operat în Marea Neagră anul trecut”.
Din punct de vedere geografic, România se situează atât
în regiunea extinsă a Mării Negre, cât şi în zona de sud-est
a Europei. La nivelul Alianţei s-a înţeles profilul strategic al
Mării Negre şi importanţa regiunii pentru securitatea EuroAtlantică. România beneficiază astăzi de cele mai mari măsuri
de reasigurare menite să întărească postura de descurajare şi
apărare. Unul dintre obiectivele majore ale Ministerului Apărării
Naţionale a fost şi este consolidarea profilului României de pilon
regional de securitate şi stabilitate în NATO şi UE. În contextul
procesului de reconfigurare a posturii militar-strategice de
descurajare şi apărare a Alianţei, Armata României are nevoie
de capabilităţi militare credibile, cu o înzestrare adecvată şi
militari bine pregătiţi. Redresarea bugetului apărării şi înscrierea
www.navy.ro

Foto: Ionuţ FELEA

În perioada 30 aprilie – 2 mai, fregata
TCG Bartin (F-504) şi nava purtătoare de
rachete TCG Kalkan (P-331) au executat o
vizită în portul Constanţa. Pe timpul escalei,
comandanţii navelor au efectuat vizite la
Comandamentul Flotei, la autorităţile locale
din Constanţa şi la Muzeul Naţional al
Marinei Române. De asemenea, marinarii
militari turci au depus coroane la Cimitirul
Eroilor Turci din Slobozia şi au vizitat
obiective turistice din Constanţa şi din
împrejurimi.
Luni, 2 aprilie, navele turceşti au executat
un exerciţiu de tip PASSEX împreună cu
corveta Cam Horia Macellariu (Cvt 265) şi
nava purtătoare de rachete Lăstunul (NPR
190). Exerciţiul, denumit generic, STEAUA
DE MARE 18, a avut ca scop creşterea
nivelului de instruire a echipajelor navelor
participante şi consolidarea interoperabilităţii
între acestea. Pe mare s-au desfăşurat
exerciţii de respingere a ambarcaţiunilor
rapide, manevra de apropiere pentru
exerciţiul de transfer de materiale, exerciţii
de formaţii şi evoluţii şi un „Sail-pass”.
Forţele Navale Române au demonstrat
încă o dată că dispun de personal şi
capabilităţi pentru a-şi îndeplini misiunile
stabilite şi angajamentele asumate de către
ţara noastră în cadrul sistemului de securitate
naţională şi internaţională. Vizita navelor
turceşti în Portul Constanţa a făcut parte din
planul de activităţi bilaterale dintre Forţele
Navale Române şi cele ale Turciei. (M.E.)

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

Force Protection pe timpul ieşirii pe mare
a corvetei Cam. Horia Macellariu.

Colonel Corneliu PAVEL
Statul Major al Forţelor Navale

Oficiali din MApN prezenţi la autoevaluarea activităţii SMFN pe anul 2017.

acestuia pe o tendinţă ascendentă este o prioritate majoră a
României în contextul de securitate actual, atât de complex.
„Am declarat public că 2018 este anul demarării marilor
proiecte de achiziţii pentru Forţele Navale, şi menţin acest
angajament”, a declarat ministrul apărării naţionale, MihaiViorel Fifor la sfârşitul prezentării stării structurii Forţelor Navale.
Ministrul a asigurat că echipa de conducere a MApN tratează cu
maximă prioritate finalizarea procedurilor necesare demarării în
cel mai scurt timp a programelor de achiziţii pentru Forţele Navale.
Ministrul apărării naţionale: „Proiectul-cheie este, fără îndoială,
înzestrarea cu corvetele multifuncţionale, pentru că aşa vom
debloca, prin offset-ul aferent achiziţiei corvetelor, şi programul
de modernizare a celor două fregate şi, în acelaşi timp, vom crea
condiţiile startării achiziţiilor pentru sistemul de instalaţii mobile
de lansare de rachete antinavă – care va folosi acelaşi tip de
rachete ca cele ce vor înzestra corvetele. Depinde, aşadar, doar
de noi să demarăm cât mai repede aceste trei programe care
vor aduce, în primul rând, relevanţă forţelor navale în sistemul
de apărare a litoralului naţional, dar şi în viitoarele misiuni ale
Alianţei Nord-Atlantice”.
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Interviul
revistei

„Am vrut să urmez
Liceul Militar de Marină”

Foto: Cristian VLĂSCEANU

- Domnule ministru, aţi vizitat
timp de două zile unităţi ale
Forţelor Navale din garnizoanele
Constanţa şi Mangalia. Cum arată
marina dincolo de realităţile pe
care le ştiaţi din cifre?
- Ca toate categoriile de forţe ale
Armatei Române sunt desigur lucruri
foarte bune, dar şi lucruri care se pot
îmbunătăţi. Pe mine m-a interesat să
fac această vizită, pentru că dincolo
de cifre şi dincolo de lucrurile pe care
le poţi cunoaşte din birou este extrem
de important să fii prezent pe teren
din cel puţin două motive. Cel dintâi,
pentru a cunoaşte oamenii pentru că
resursa umană a Armatei Române
reprezintă partea cea mai preţioasă
pe care o avem. Avem militari cu totul
şi cu totul deosebiţi şi vine din spate
o generaţie de ofiţeri, o generaţie
de subofiţeri, de maiştri militari care
cred că vorbesc de la sine despre
modul în care se schimbă Armata
Română pe fiecare an ce trece mai
ales după integrarea în structurile Nord-Atlantice. Un alt motiv
important pentru a fi prezent în teren a fost acela de a vedea
care sunt problemele reale cu care se confruntă categoriile de
forţă ale Armatei Române. După mai multe analize pe care le-am
făcut împreună cu generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major
al Apărării, cu şefii statelor majore ale categoriilor de forţe, am
afirmat că anul 2018 trebuie să fie anul Forţelor Navale Române.
De ce acest lucru? Dacă de-a lungul ultimilor ani s-a investit foarte
mult în Forţele Aeriene, în Forţele Terestre - chiar anul trecut,
primul an cu 2% alocaţi din produsul intern brut pentru Armata
României am avut şansa să încheiem programul de dotare cu
avioane F-16, au sosit şi ultimele avioane din Portugalia; totodată
s-a semnat contractul pentru sistemele de rachete Patriot şi a fost
deja plătit primul sistem – la începutul anului am semnat contractul
pentru transportoarele blindate 8x8 Phiranha 5, adică s-au făcut
eforturi pentru înzestrare – anul acesta trebuie să fie anul pentru
Forţele Navale, pentru că înzestrarea acestei categorii de forţe
nu mai poate fi cea care este în momentul de faţă. A fost aprobat
de către Guvern, proiectul de H.G. pentru achiziţionarea celor
patru corvete multifuncţionale ce vor intra în dotarea Forţelor
Navale. Este vorba de un proiect care presupune construirea
într-un şantier naval din România, în parteneriat cu o companie
specializată în domeniu, a celor patru corvete multifuncţionale.
Ne dorim foarte mult ca din offset-ul acestui proiect să
modernizăm cele două fregate care se află în dotarea Forţelor
Navale Române, adică să intrăm într-un program de modernizare
pentru Flota României. Am identificat resursa financiară necesară
pentru ca în acest an să putem porni înzestrarea cu „bateriile
de coastă” pentru Forţele Navale Române, un alt proiect de
înzestrare major. Am vorbit foarte mult despre un nou program
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major de înzestrare pentru Armata
Română şi în special pentru Forţele
Navale, un program care poate a
apărut ambiţios atunci când l-am
anunţat, dar este doar un program
de înzestrare al Marinei Române
şi mă refer la programul referitor la
submarine. După mai multe analize
cu comanda Forţele Navale Române,
cu viceamiralul Alexandru Mîrşu,
am ajuns la concluzia că pe termen
lung, am putea să ne propunem ca
în dotarea Forţelor Navale să între
trei submarine, submarine care să fie
construite într-un şantier din România
în parteneriat cu o companie specia
lizată. Poate părea uşor SF, dar
eu cred că pentru a putea să fim în
continuare un aliat serios în cadrul
NATO, un partener foarte bun în cadrul
Parteneriatului Strategic cu SUA, un
jucător principal în regiunea aceasta
atât de complexă şi de complicată a
Mării Negre, este foarte important să
investim şi să modernizăm Forţele
Navale Române, lucru pe care o să
le şi facem de altminteri. Dincolo
de înzestrare, discutăm foarte mult
despre încadrarea pentru Forţele Navale Române şi în general
pentru Armata României; avem gândite câteva programe foarte
serioase menite să atragă în Armata României oameni dornici
să ni se alăture. Este nevoie de specialişti, pe care din păcate
nu îi putem forma de pe o zi pe alta. Am suplimentat numărul de
locuri la Institutul Medico-Militar pentru că e foarte mare nevoie
de medici; totodată e mare nevoie de psihologi în armată şi am
suplimentat cu 50 numărul de funcţii de psihologi. Am primit
aprobare în Guvern, pe un memorandum privind ocuparea unui
număr important de funcţii în armată, în perioada următoare astfel
încât să putem aduce în armată parte din personalul care a plecat
anul trecut. Am spus doar o parte din personal, pentru că nevoile
de încadrare sunt destul de consistente, vom încerca doar să
demarăm programul acesta şi sperăm să fie unul de real succes.
Vizita mea timp de două zile în zona Forţelor Navale Române
este una extrem de edificatoare pentru noi pentru că, eu cred că
cel puţin o parte din problemele mari cu care se confruntă Forţele
Navale au fost identificate şi avem soluţii pentru acestea.
- Aţi vizitat la Constanţa, Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”, sunteţi unul dintre susţinătorii proiectului de
reînfiinţare a Colegiului Naţional Militar de marină „Alexandru
Ioan Cuza”. Cum arată învăţământul de marină astăzi?
- Nu poţi avea o armată performantă dacă resursa umană nu
este la fel de bine calificată; atât în Academia Tehnică Militară,
cât şi în academiile categoriilor de forţe pregătim tineri extremi
de buni. Din păcate, mulţi dintre ei, după ce termină tind să plece
spre alte oferte, poate mult mai generoase cel puţin în prima
instanţă faţă de ceea ce poate oferi Armata Română. Marea
noastră provocare este să-i păstrăm în Armata Română pe aceşti
tineri. O situaţie similară este şi la Academia Navală „Mircea cel
Marina Română nr. 1-2
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Căpitan-comandor
ing. Mihai EGOROV

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Interviu cu domnul Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naţionale

Instantaneu din timpul vizitei efectuate la simulatorul de navigaţie
din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“.

Mihai-Viorel Fifor, ministrul apărării naţionale, felicitându-l pe comandorul Ioan Marian,
comandantul fregatei Regele Ferdinand, la finalul vizitei efectuată pe navă.

Bătrân”. Am făcut o vizită acolo şi am rămas impresionat de modul
în care sunt aşezate lucrurile. Asta arată o echipă managerială
dar şi un corp profesoral de elită. Academia navală este o
instituţie cu tradiţie, care întotdeauna a pregătit oameni de cea
mai bună calitate. Am discutat despre înfiinţarea unui centru de
cercetare pentru că această instituţie are nevoie de un centru de
cercetare în domeniul specific. Dar, totodată aşa cum am discutat
şi în cazul Colegiului Naţional Militar de la Craiova reînfiinţat de
curând, considerăm că e nevoie să înfiinţăm aici Colegiul Militar
naval pentru că a fost bază de pornire pentru ce urmează ulterior
în cadrul Academiei Navale. A fost o instituţie de învăţământ cu
tradiţie. Până în 1990, oricine dorea să îmbrăţişeze o astfel de
carieră ştia un lucru cert: mergi la Liceul Militar de Marină de la
Constanţa după care urmezi cursurile Institutului de Marină şi ai o
carieră cât se poate de frumoasă în faţă. Din diferite motive acest
colegiu s-a închis. Este de datoria noastră să-l redeschidem şi eu
sper că soluţiile pe care le-am identificat împreună cu Primăria
Municipiului Constanţa, cu Consiliul Judeţean Constanţa, instituţii
din partea cărora avem tot sprijinul – şi le mulţumesc domnilor
Marius Horia Ţuţuianu (preşedintele CJ Constanţa, n.n.) şi
Decebal Făgădău (primarul municipiului Constanţa, n.n.) –,
vom reporni motoarele din toamna acestui an şi să avem deja o
nouă promoţie care să intre pe băncile acestei şcoli de prestigiu.
- Nave militare româneşti participă la misiuni în Marea
Neagră, alături de nave ale statelor membre NATO. Cât de
important este acest lucru în tot acest context geopolitic
destul de complicat?
- Exerciţiile pe care le desfăşurăm în comun sunt parte
esenţială a prezenţei României ca membru NATO; sunt exerciţii
comune pe care le facem cu partenerii noştrii, iar pentru Marea
Neagră reprezintă un semnal extrem de puternic că suntem aici,
suntem atenţi, avem o politică de descurajare bună; patrularea şi
exerciţiile comune arătând că Armata României, marina română
este într-un parteneriat firesc şi extrem de productiv cu celelalte
ţări membre NATO.
- Marinarii învaţă încă de pe băncile şcolii să acţioneze
în echipă. echipă şi sunt două elemente. Este fundamental
acest concept şi la nivelul ministerului?
- Da, sigur că munca în echipă este fundamentală. Niciodată
un leadership performant nu se bazează doar pe lider, ci pe
arta liderului de a şti să facă echipă. Cred că în momentul de
faţă la conducerea Ministerului Apărării Naţionale este o echipă
politică şi militară funcţională şi împreună putem să ducem la bun
sfârşit programele majore anunţate, programul de modernizare a
Armatei Române.
- V-aţi întâlnit la Constanţa şi Mangalia cu diferite categorii
de militari. V-aţi regăsi în echipajul Forţelor Navale?
- În orice moment. Pentru mine, Armata României şi mai
ales partea aceasta a marinei militare a reprezentat o atracţie

încă de mic copil. Din păcate, părinţii mei nu au fost de acord
ca la vârsta liceului să vin şi să îmbrăţişez această carieră, deşi
aceasta a fost dorinţa mea să vin să urmez Liceul Militar de
Marină şi ulterior Institutul de Marină. N-a fost să fie. Astăzi, din
altă postură, încerc să sprijin împreună cu echipa de comandă
a Ministerului Apărării Naţionale, a Statului Major al Apărării şi
desigur cu cea a Statului Major al Forţelor Navale pentru a putea
să ducem mai departe o tradiţie militară extrem de puternică. Am
discutat la Constanţa şi despre istoria Forţelor Navale Române.
Este anul Centenarului pentru România, un an în care Forţele
Navale Române vor fi prezente la foarte multe manifestări
organizate cu această ocazie. Cred că discutăm aici despre o
mare familie, care se bazează pe tradiţie, pe valori împărtăşite şi
acest lucru nu este valabil doar pentru Forţele Navale, ci este o
caracteristică a Armatei României.
- Este necesară presa militară?
- Categoric, da. Întotdeauna dacă vrei să fii cunoscut, ai
nevoie de presă. Este o relaţie pe care noi o avem foarte
bună, în care eu cred foarte mult. Întotdeauna am militat pe
transparentizarea relaţiilor instituţionale pe care armata le are cu
mass-media. Presa militară este interfaţa noastră către publicul
larg pentru că e important ca românii să ştie cât mai multe lucruri
despre Armata României, o instituţie care se situează în topul
încrederii românilor de foarte mulţi ani.
- Dincolo de mândria de a activa în cadrul unor forţe de
elită – indiferent că este vorba despre marină, aviaţie, forţe
terestre – de ce ar alege astăzi tinerii o carieră în Ministerul
Apărării Naţionale?
- În afara faptului că intri într-o familie extrem de onorantă,
este poate singurul domeniu în care poţi să ai un plan de carieră
predictibil; un domeniu atractiv, un domeniu care nu este uşor –
viaţa militară are şi multe privaţiuni – dar cred că alăturarea într-o
astfel de familie, este un lucru frumos, este o meserie frumoasă,
dar o meserie care vorbeşte foarte mult despre caractere
puternice, despre onoare, despre cinste şi mai ales cred eu, un
lucru pe care cred că îl cam uităm, despre mândria de a sluji sub
drapelul acestei ţări şi de a-ţi servi patria în orice moment. Este
ceea se numim patriotism, un cuvânt pe care îl folosim probabil
dintr-o pudibonderie falsă, tot mai rar. Eu cred că trebuie să
reînvăţăm acest cuvânt pentru că a fi în slujba acestei ţări trebuie
să fie un lucru onorant pentru fiecare român.
- Ce mesaj aţi dori să le transmiteţi tuturor celor care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Forţelor Navale Române?
- „Vânt bun din pupa“ cred ar fi mesajul de bază, însă dincolo
de aceste cuvinte mesajul nostru este că lucrăm cu toată forţa
pentru a moderniza Forţele Navale Române, pentru a oferi o
viaţă de bună calitate marinarilor români şi militarilor români în
general, cu perspectiva pe termen mediu şi lung a unei armate
din ce în ce mai performante, mai bine dotate, mai bine încadrată
cu resursă umană.

www.navy.ro
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Instrucţia montană
a infanteriştilor marini
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Pregătirea infanteriştilor marini în tabăra de instrucţie montană.

Primirea comenzii
la Batalionul 307 Infanterie Marină

Foto: Ionuţ FELEA

Verificarea modului de întreţinere a armamentului.

În perioada 5-16 februarie, cercetaşii Batalionului 307
Infanterie Marină din Babadag, au executat tabăra
de instrucţie la munte pe timp de iarnă. Activitatea
s-a desfăşurat în tabăra Brădet şi a avut ca obiective
principale perfecţionarea deprinderilor de acţiune în
condiţii de iarnă, în teren muntos, acordării de prim-ajutor
şi salvării montane în condiţii de iarnă. Infanteriştii marini
au executat zilnic marşuri, pe distanţe medii şi lungi, în
funcţie de tipul antrenamentului, au efectuat instrucţie
pe schiuri, exerciţii tactice, topografie, s-au antrenat în
condiţii de izolare, au executat diferite tipuri de focuri
şi au confecţionat adăposturi. „Ascultă, urmăreşte şi
taci”, aceasta este deviza cercetaşilor din Batalionul 307
Infanterie Marină, deviză pe care au respectat-o
pe timpul instrucţiei montane, fie că a fost vorba
de instrucţie desfăşurată ziua sau noaptea. (M.E.)

Aspect din timpul revistei de front desfăşurată în Portul Militar Brăila.

Pentru anul 2018, Forţele Navale îşi propun să acţioneze
conform principiului, Forţă orientată spre misiune, să pună în
practică strategia de securitate a României şi să îndeplinescă
angajamentele asumate de ţara noastră în cadrul sistemului de
securitate internaţională din care face parte. (M.E.)
Marina Română nr. 1-2
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Luni, 8 ianuarie, a avut loc deschiderea noului an de instrucţie
în Forţele Navale Române. Obiectivul general al Forţelor
Navale pentru anul 2018 îl constituie continuarea procesului
de consolidare a capacităţii de luptă a tuturor structurilor,
pentru a permite participarea la supravegherea, descurajarea
şi respingerea oricăror acţiuni agresive la adresa României, în
concordanţă cu cerinţele planurilor elaborate la nivel naţional şi
Aliat, participarea la îndeplinirea angajamentelor militare asumate
de România pe plan internaţional, precum şi sprijinirea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale în managementul
situaţiilor de urgenţă şi al situaţiilor de creşterea rezilienţei. În
anul care s-a încheiat, prin misiunile desfăşurate alături de ţările
partenere, Forţele Navale au demonstrat că structurile sale de
conducere şi execuţie deţin resursele necesare şi au capacitatea
de punere în aplicare a procedurilor de operare la standardele
NATO pentru lupta împotriva ameninţărilor de orice natură – pe
mare, subacvatice şi aeriene.
Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru
Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Navale:
„Aş dori să plecăm la drum în acest an analizând anul 2017;
a fost un an de intensitate ridicată şi faptul că am reuşit să ne
îndeplinim toate misiunile planificate, este un lucru deosebit. Anul
trecut Forţele Navale ale României au organizat şi condus patru
exerciţii multinaţionale: SPRING STORM 2017, SEA SHIELD
2017, POSEIDON 2017 şi MCM Dive 2017. De asemenea,
planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiului FNR 17 a
demonstrat faptul că avem capacitatea să mergem înainte şi să
ne îmbunătăţim activitatea. Provocările anului 2018 sunt în primul
rând de eficientizare a activităţilor şi de utilizare a resursei umane
existente. Să aveţi întotdeauna în vedere acest element: găsirea
unui echilibru permanent între navă, echipamente şi personal,
pentru a ne putea îndeplini misiunile la un nivel ridicat. Pentru
acest an de instrucţie, nivelul de ambiţie în toate structurile din
Forţele Navale rămâne la fel de ridicat; trebuie să încercăm să
învăţăm din lecţiile identificate în anii precedenţi, astfel încât prin
activitatea pe care o realizăm în fiecare zi să putem raporta la
finalul anului, Misiune Îndeplinită. Trebuie să ne simţim mândri că
facem parte din Forţele Navale Române”.

Foto: BIM

Deschiderea anului de instrucţie 2018
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Instrucţie

Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale, înmânând Drapelul de Luptă al Batalionului
de Infanterie Marină, locotenent-colonelului Dumitru Tudosiuc, comandantul unităţii.

www.navy.ro

Vineri, 26 ianuarie, la Babadag,
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail
Kogălniceanu”, contraamiralul de flotilă
Cornel Rogozan, a predat Drapelul
de luptă şi comanda Batalionului 307
Infanterie Marină noului comandant,
locotenent-colonelul Dumitru Tudosiuc.
La ceremonia de numire în noua
funcţie, au fost prezenţi comandanţi
ai unităţilor din Forţele Navale, dar
şi foşti comandanţi ai infanteriştilor
marini. Locotenent-colonelul Dumitru
Tudosiuc şi-a desfăşurat activitatea,
între anii 2006 şi 2012, la Compania
206 cercetare din cadrul Brigăzii 2
Vânători de Munte, unde a îndeplinit,
pe rând, funcţiile de comandant pluton
cercetare, comandant grup cercetare în
dispozitiv, locţiitor comandant companie
şi comandant companie. Începând
cu anul 2013, noul comandant al
infanteriştilor marini a îndeplinit funcţii
în cadrul Direcţiei Sprijin Administrativ şi
Deservire, în Comandamentul Logistic
Întrunit şi în Statul Major General,
actualul Stat Major al Apărării.
A participat la două misiuni
internaţionale în Teatrul de Operaţii
Afganistan, în perioada 2008-2009
şi în anul 2011. (SMFN)
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Instruire simulată pe calculator

Foto: Cristian VLĂSCEANU

În perioada 12-16 martie, s-a desfăşurat la Centrul de
Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale, exerciţiul
de instruire tactică prin simulare constructivă asistată de
calculator, FN DANUBE PROTECTOR 18.07 cu TG Fluvial.
La exerciţiu a participat personal de la Comandamentul
Flotei, Flotila Fluvială, Flotila de Fregate, Divizionul 67
Nave Purtatoare de Artilerie, Divizionul 88 Vedete Fluviale,
Batalionul de Infanterie Marină, structuri din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne şi din cadrul Brigăzii 9
Mecanizate. Comandor Florin Iliescu, comandantul CISE:
„Sunt mulţumit de modul în care s-a desfăşurat exerciţiul.
Ne-am axat în primul rând pe zona de planificare, pentru
a-i antrena pe cei tineri în executarea acestor elemente.
În fiecare an sunt provocări la acest exerciţiu; sunt mulţi
oameni tineri care trebuie pregătiţi şi instruiţi. Exerciţiul se
poate îmbunătăţi anual, acum desfăşurăm doar procedurile
specifice stării de asediu, non-combat, pentru asigurarea
căilor fluviale şi evacuarea unor eventuali refugiaţi”.
FN DANUBE PROTECTOR 18.07 a reprezentat o oportu
nitate de instruire modernă şi de pregătire a secvenţelor de
planificare a exerciţiilor care se vor desfăşura în raioanele
de antrenament sau în poligoanele de tragere. (M.E.)

Soldaţii voluntari
au depus jurământul militar
Sâmbătă, 13 ianuarie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” o nouă serie de
soldaţi profesionişti a depus jurământul militar. În prezenţa
comandantului Flotei, contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă,
a comandanţilor de mari unităţi şi unităţi de marină, a membrilor
asociaţiilor şi ligilor de marină, a cadrelor militare în rezervă şi
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În perioada 20-23 martie, la Centrul de
Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor
Navale a fost organizat stagiul de pregătire
pentru evaluatori NATO în domeniul maritim
(MAREVAL). A fost o premieră pentru
Forţele Navale, sub comanda personalului
de la SHAPE (Supreme Headquarter Allied
Power Europe), aflându-se 30 de ofiţeri
şi maiştri militari din cadrul structurilor din
Armata României, precum şi militari din state
membre NATO. Obţinerea certificatului de
evaluator NATO Mareval, permite posesorilor
lui să facă parte din echipele de evaluare
a capabilităţilor navale ale statelor membre
NATO, puse la dispoziţie pentru diferite
misiuni. Prin organizarea acestui curs, Forţele
Navale au demonstrat încă o dată că dispun
de un sistem de pregătire profesională care
corespunde standardelor NATO şi UE. (M.E.)

Schimburi informaţionale
în domeniul meteorologiei
Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Curs evaluatori NATO MAREVAL

retragere, a oficialităţilor administraţiei locale,
dar şi a părinţilor, rudelor şi prietenilor, 110 bărbaţi
şi şapte femei au rostit jurământul de credinţă faţă
de patrie. Tinerii marinari au început programul de
instruire militară de bază, în noiembrie 2017, program
ce a continuat cu un modul de pregătire de specialitate
în domeniul marină, iar, la absolvire – pe 9 martie -,
toţi au primit repartiţie pe una dintre navele Forţelor
Navale. Comandorul Petrică Pîrvu, comandantul
Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale: „Depunerea
jurământului militar are o însemnătate deosebită pentru
fiecare militar prin valoarea morală a legământului
rostit şi prin investiţia de încredere pentru cei mai
tineri soldaţi. Jurământul este o legătură de onoare
care uneşte într-o clipă un trecut glorios, garanţia
prezentului şi încrederea în viitor. Aţi învăţat în
8 săptămâni, abc-ul meseriei de militar şi ce înseamnă
acest cuvânt: onoare, datorie, dragoste faţă de ţară;
aţi înţeles cât de importantă este echipa şi cât de
frumoasă este Marina Militară”.
În ziua depunerii jurământului militar, Şcoala de Aplicaţie a
Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat,
„Ziua Porţilor Deschise”, oficialităţile, dar şi rudele
şi prietenii militarilor putând vedea condiţiile de cazare
şi de instruire ale acestora. (M.E.)
Marina Română nr. 1-2
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Căpitan-comandor
Marius CONSTANTINESCU
Direcţia Hidrografică Maritimă
Constanţa
„Evoluţiile mediului de securitate în
spaţiul euroatlantic şi în special în zona
flancului estic al NATO şi UE, precum
şi măsurile de reasigurare a aliaţilor
stabilite la nivelul alianţei în ultimul timp,
implică o cerere tot mai mare de date şi
informaţii meteorologice şi climatologice
care să fie utilizate complementar
pentru sprijinul forţelor NATO/UE care
desfăşoară misiuni în spaţiul geografic
al României sau din proximitatea estică
a României”.
Acesta a fost unul dintre argumentele
care au stat la baza încheierii protocolului
de colaborare între Statul Major al
Forţelor Navale Române, ca Centru
Militar de Prognoză (Military Forecast
Center –MFC) şi Administraţia Naţională
de Meteorologie, ca Centru Meteorologic
Naţional. Astfel, la 18 ianuarie, la
sediul Administraţiei Naţionale de
Meteorologie au fost discutate aspecte
privind transferul de date necesar pentru
asigurarea meteorologică a Forţelor
Navale, dar şi participarea comună în
posibile proiecte naţionale de dezvoltare
a reţelei naţionale de supraveghere
meteorologică în conformitate cu
prevederile legale. Dincolo de aceste
schimburi de informaţii meteorologice
normale pentru societatea globală din
care facem parte, protocolul stipulează
şi accesul personalului meteorologic
din Forţele Navale, cu titlu gratuit, la
modulele de perfecţionare a pregătirii de
specialitate desfăşurate în cadrul Şcolii
Naţionale de Meteorologie. Ar mai fi ceva
important de subliniat, şi anume, faptul
că dincolo de drepturile şi obligaţiile
părţilor, protocolul reprezintă atât
recunoaşterea valorii şi acurateţii datelor
meteorologice furnizate de meteorologia
aeronautică din Forţele Navale (echipa
www.navy.ro

de meteorologi de la Tuzla), cât şi
celelalte structuri meteorologice ale
Secţiei de Meteorologie a Forţelor
Navale din cadrul Direcţiei Hidrografice
Maritime Constanţa. Momentul semnării
protocolului de colaborare a fost urmat
de înmânarea unei plachete din partea
viceamiralului dr. Alexandru Mîrşu,
şeful Statului Major al Forţelor Navale,
doamnei dr. Elena Mateescu, directorul
general al Administraţiei Naţionale de
Meteorologie, în semn de apreciere
pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale,
cât şi pentru suportul în promovarea
meteorologiei operaţionale.

Reuniunea civilo-militară
a meteorologilor aeronautici
Joi, 18 ianuarie, la sediul Statului
Major al Forţelor Aeriene Române a
avut loc reuniunea reprezentanţilor
structurilor specializate de meteorologie
aeronautică din cadrul Ministerului
Apărării Naţionale cu reprezentanţii
Administraţiei Naţionale de Meteorologie
şi ROMATSA.
În cadrul reuniunii, au fost stabilite
obiectivele principale şi schimbul de
informaţii între structurile meteorologice
aeronautice din cadrul sistemului de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională cu Administraţia Naţională de
Meteorologie şi ROMATSA.
Reprezentanţii structurilor meteo
rologice
aeronautice
militare,
ai
Administraţiei Naţionale de Meteorologie
şi ai ROMATSA şi-au prezentat dome
niile de specialitate. Ca element de
noutate, reprezentanţii Forţelor Aeriene
au prezentat noile sisteme automate de
observaţii meteorologice fixe şi mobile
(TACMET MAWS), care au intrat în
dotarea acestora la finalului anului
2017. Prin executarea observaţiilor,
măsurătorilor şi determinărilor asupra
elementelor şi fenomenelor meteo
rologice, cât şi prin prognozarea
condiţiilor meteorologice în zonele de

responsabilitate şi de interes, structurile
meteorologice
aeronautice
militare
contribuie decisiv la asigurarea siguranţei
şi securităţii navigaţiei aeriene. Plecând
de la gradul de complexitate al misiunilor,
cu acţionare ambivalentă a Forţelor
Navale Române, în calitate de şef al
structurii de meteorologie aeronautică
am prezentat intenţia de dotare cu
echipamente şi senzori meteorologici
de ultimă generaţie, care vor răspunde
nevoilor cerinţelor operaţionale viitoare.
De asemenea, în cadrul discuţiilor,
au fost stabilite etapele şi modul de
colaborare
interinstituţională
între
structurile reprezentate, pentru inte
grarea datelor meteorologice furni
zate de senzorii meteorologici apar
ţinând diferitelor entităţi în Sistemul
Meteorologic Naţional Integrat şi au
fost iniţiate demersurile necesare
identificării soluţiilor tehnice pentru
vizualizarea acestora pe o platformă
unică de informare meteorologică. Un
subiect de actualitate a fost reprezentat
de procesul de formare şi pregătire
profesională a specialiştilor meteorologi
aeronautici militari, identificându-se
necesarul de programe de perfecţionare
specializată/personalizată şi de module
de pregătire specifice a fi organizate în
cadrul Şcolii Naţionale de Meteorologie
sau ROMATSA.
Întâlnirea meteorologilor aeronautici
militari cu reprezentanţii Administraţiei
Naţionale de Meteorologie şi ROMATSA
a reprezentat un prilej de cunoaştere
reciprocă, un forum util de discuţii şi
schimburi de experienţă, dar şi un
punct de plecare în vederea necesităţii
extinderii şi diversificării domeniilor de
colaborare între structurile meteorologice
naţionale, prin acordarea de facilităţi
reciproce pentru accesul la sursele
de date şi informaţii meteorologice
necesare îndeplinirii obiectivelor/misiu
nilor specifice fiecărei entităţi repre
zentate la reuniune.
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Misiuni pe mare

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Verificarea relevmentelor la reperele din schema de ieşire din port.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Fregata Regele Ferdinand, evaluată pe timpul misiunii de către specialiştii Centrului de Instruire,
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale.

Foto: F221

Fregata Regele Ferdinand a desfăşurat în perioada
12-15 martie misiuni pe mare, participând şi la exerciţiul
multinaţional SPRING STORM 18. Condiţiile meteo nu
tocmai favorabile, ceaţa densă care a acoperit în întregime
Portul Militar Constanţa în dimineaţa zilei de 12 martie, nu
au împiedicat manevra de plecare de la cheu şi ieşirea din
port. După dublarea farului de ieşire, a început desfăşurarea
exerciţiilor care faceau parte din „pachetul” celor trei zile. Pe
timpul ieşirii pe mare, echipajul fregatei a fost evaluat de o
echipă de la Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor
Navale. Astfel, pe lângă exerciţiile planificate, programul navei
a inclus şi procedurile care au trebuit evaluate. Exerciţii de
luptă împotriva aviaţiei inamice, comunicaţii tactice, manevre
şi evoluţii, boarding, sau manevra de apropiere în cadrul unor
exerciţii de remorcaj ori reaprovizionare pe mare au format o
parte din tabloul misiunii. La finalul misiunii, comandantul navei,
comandorul Marian Ioan, a apreciat că lucrurile s-au desfăşurat
bine pe timpul ieşirii pe mare şi că, dincolo de creşterea nivelului
de pregătire din timpul exerciţiului, cel mai important lucru a
fost întoarcerea în siguranţă a întregului echipaj acasă. A fost
încă o misiune îndeplinită pentru fregata Regele Ferdinand şi
un antrenament pentru... următoarea! (D.S.)

Aspect din OPS
Room-ul fregatei
Regele Ferdinand.

Fregata Regele Ferdinand pregătindu-se pentru manevra de plecare
de la cheu. În asistenţă, remorcherul maritim Vârtosul.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei Regele Ferdinand şi locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul navei,
pe timpul manevrei de plecare de la cheu.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Fotoreportaj

Family Photo: grupele de boarding ale fregatei Regele Ferdinand şi navei de desant USS Oak Hill
la finalul exerciţiului SPRING STORM 18.
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Grupa de boarding plecând cu RHIB-ul
spre o nouă misiune.
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Elicopterul Puma Naval pregătindu-se
de apuntare pe puntea fregatei Regele Ferdinand.
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Căutând ţinte prin vizorul mitralierei de 14,5 mm.

Căpitan-comandor
ing. Mihai EGOROV
În ultima săptămână a lunii martie, militarii fluviali au
desfăşurat exerciţiul tactic cu trageri de luptă „FN-Danube
Protector 18.1”, sau altfel spus, exerciţiile de tragere executate
în Poligonul temporar de la Peceneaga.
În raionul de tragere au fost prezenţi marinari din cadrul
Divizioanelor 67 Nave Purtătoare de Artilerie, 88 Vedete
Fluviale, 131 Nave de Sprijin Logistic precum şi militari din
cadrul Batalionului 307 Infanterie Marină.
Zăpada portocalie de pe dealul aflat pe axul poligonului,
vântul în rafale şi soarele care a refuzat practic să-şi facă
apariţia în ziua documentării noastre, ne-au dus cu gândul mai
aproape de iarnă decât de primăvara care îşi consuma timid
prima lună.
Oameni noi la comenzile navelor, oameni tineri, puţini dar
entuziaşti şi dornici să-şi demonstreze buna pregătire teoretică,
comenzi ferme, atât în limba română cât şi, la unele secvenţe
ale exerciţiilor, în limba engleză, comanda divizioanelor şi a
Flotilei Fluviale, urmărind şi intervenind pentru a face corecţiile
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de rigoare - cam acestea au fost coordonatele pe care s-au
desfăşurat activităţile în poligon.
Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, comandantul
Flotilei Fluviale „Mihail Kogalniceanu”: „Activităţile din poligonul
de la Peceneaga au decurs foarte bine. Am avut câteva premiere
în acest an: am avut oameni tineri în echipaje şi la comanda
navelor, am avut ofiţeri şi maiştri militari veniţi din promoţie,
inclusiv servanţi tineri, care au venit de curând de la Şcoala de
Aplicaţie. Suntem după o perioadă de pregătire teoretică, de
exerciţii la cheu, de exerciţii prin simulare, de exerciţii tactice pe
hartă şi acum în poligon, am dat proba de foc şi proba aptitudinilor
marinăreşti. La fluviu acţiunea este întrunită, nave de luptă, nave
de sprijin şi infanterişti marini au fost cu toţii prezenţi aici”.
Apele crescute ale Dunării au impus o atenţie sporită pe
timpul navigaţiei şi a desfăşurării tragerilor, dar marinarii fluviali au
depăşit cu bine toate provocările. Locotenent Cătălin-Alexandru
Mocanu, comandantul vedetei blindate Opanez (177): „Astăzi
am executat trageri reale cu armamentul de la bord, calibrul
14,5 mm şi cu tunul de 100 mm cu ţeavă introdusă. Tragerile au
decurs foarte bine, militarii s-au descurcat foarte bine. Am avut
servanţi tineri la tragere, care au venit cu deprinderi bune de la
Şcoala de Aplicaţie şi astăzi s-a văzut că pot trage foarte bine cu
armamentul de la bord. Dunărea a fost crescută, dar n-am avut
probleme pe timpul marşului; am mers cu viteză mică deoarece
exista pericolul de inundaţie şi nu trebuia să creem valuri şi să
rupem digurile”.
După ce pe 9 martie au terminat programul de formare al
soldaţilor profesionişti în cadrul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor
Navale, militarii încadraţi la navele fluviale au executat în premieră
trageri specifice cu armamentul de infanterie dar şi trageri de
artilerie. A fost botezul de foc pentru ei, un moment pe care nu-l
vor uita niciodată. Soldat Ana Maria Barbu: „Sunt servant pe
monitorul «Lascăr Catargiu». Astăzi am pus în practică tot ceea
ce am învăţat la Mangalia. Nu a fost greu. Am avut emoţii, totul
a mers foarte bine, am avut sprijinul colegilor mai mari”. Soldat
Diana Eftimie: „A fost foarte bine, emoţionant. Mă bucur că am
executat această tragere. Sunt de trei săptămâni la navă”.
Locotenent Dan-Adrian Cristian, comandant SL I, monitorul
Lascăr Catargiu (47): „Ca în fiecare primăvară, am avut misiuni de
tragere cu armamentul de artilerie din dotare. Servanţii nou veniţi
din Centrul de Instrucţie au fost integraţi în echipaj, au învăţat în
timpul scurt avut la dispoziţie. Misiunile de la Peceneaga sunt
importante pentru că în urma perioadei de instrucţie aici putem
dovedi ceea ce am învăţat. Apa crescută, a însemnat că am avut
curenţi mai mari; au fost avantaje şi dezavantaje la manevre”.
Fiecare divizion prezent în raionul de tragere a avut mai multe
premiere la această misiune. Pentru comandorul Niculae Marcel,
comandantul Divizionului 67 Nave Purtatoare de Artilerie, a fost
prima misiune de tragere la Peceneaga, în calitate de comandant
de divizion: „Toate misiunile de foc au decurs în condiţii bune, toţi

Foto: Ionuţ FELEA

Zile de foc
la Peceneaga
Foto: Ionuţ FELEA

Monitor
pe Dunăre

Vedeta fluvială Lt. Alexandru Cristodorescu (142), deplasându-se spre raionul de tragere.

militarii îndeplinindu-şi atribuţiunile cu maximum de eficienţă. Am
parcurs pe toată perioada executării exerciţiului de antrenament
pe fluviu (EXAF) o etapă foarte importantă din cadrul anului de
instrucţie, în sensul că am probat cunoştinţele şi deprinderile
formate la instrucţia la cheu. Tragerile sunt extrem de importante
pentru noi; ne-am antrenat şi ne-am verificat acum deprinderile
pentru executarea misiunilor de foc cu calibrele mari, planificate
pentru ultimul trimestru al anului. Am avut servanţi noi la bord,
veniţi din Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale în urmă cu trei
luni. I-am inclus într-un program intensiv de pregătire, concentrat
pe acumularea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de bază
pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiilor artileristice pe
care au fost încadraţi; sunt foarte mulţumit de toţi cei nou sosiţi
la bord, între care şi cele patru fete care au dat dovadă de
stăpânire de sine. Am îndeplinit în carieră, toate funcţiile de la
bordul navei purtătoare de artilerie: comandant serviciu de luptă,
ofiţer secund, comandant de navă şi acum a fost prima ieşire în
calitate de comandant de divizion. M-am integrat rapid şi parcă
am retrăit anii în care eram comandant serviciu de luptă; sunt
un comandant jucător, pe timpul tragerii fiind mereu la posturile
de luptă, la instalaţii, coordonând şi supraveghind activitatea
ofiţerilor tineri şi ale servanţilor de la mitralieră”.
Rezerviştii voluntari, un concept implementat în 2017 şi în
Forţele Navale, atunci când au fost instruiţi la Şcoala de Aplicaţie
a Forţelor Navale. Pe unii dintre ei i-am găsit pe Dunăre, la bordul
navelor Divizionului 88 Vedete Fluviale, veniţi să îşi facă perioada
de instrucţie prevăzută de lege. Comandorul Constantin Grosu,
comandantul Divizionului 88 Vedete Fluviale: „A fost a doua
activitate foarte importantă pentru unitatea noastră de la începutul
acestui an. Am executat un exerciţiu de pregătire prin simulare,
la Constanţa, acum am executat exerciţi de tragere în poligonul
Peceneaga. Aceste trageri reprezintă verificarea pregătirii
militarilor pe timpul sezonului rece, proba de foc pentru soldaţii
profesionişti care au venit în unitate la începutul lunii martie şi
suntem prima unitate din marină care avem la bord rezervişti
voluntari, aflaţi în primul ciclu de instruire, cu executarea tragerilor
de luptă. Tragerile sunt printre cele mai importante activităţi de
Şedinţe specifice de tragere cu armamentul de infanterie.

Foto: Ionuţ FELEA

SGP de pe vedeta blindată Opanez, pregătiţi pentru trageri.
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Foto: Ionuţ FELEA
Foto: Divizionul Nave Scafandri
Soldat Ana Maria Barbu,
la postul de luptă
pe monitorul
Lascăr Catargiu.

Foto: Divizionul Nave Scafandri

Mondial. Acestea au fost scoase la
suprafaţa fluviului de către curenţii
puternici datorită debitului mare al
Dunării din aceste zile.
Reprezentanţii României şi Ucrainei,
care au analizat situaţia din zonă, au
încheiat un protocol de distrugere a celor
două mine, într-o zonă a Braţului Chilia
în care nu va fi pusă în pericol activitatea
umană. Conform acestui protocol,
mina de la kilometrul 94 de pe malul
ucrainean, din zona localităţii Ismail, a
fost adusă în zona kilometrului 99, tot pe
malul ucrainean al Braţului Chilia.
În urma procedurilor efectuate,
scafandrii EOD români au neutralizat
mina de pe partea românească, iar
specialiştii ucraineni pe cea de pe partea
ucraineană a frontierei, în condiţii de
siguranţă, fiind asigurată libertatea de
navigaţie pe Braţul Chilia. (SMFN)

Foto: Ionuţ FELEA
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instruire pentru noi; acum am văzut în mod real stadiul pregătirii
pe care l-am atins”.
Locotenent Vlăduţ Radu, comandantul vedetei fluviale
Lt. Mircea Metz (163): „Am executat trageri cu instalaţiile
artileristice de 14.5 mm; misiunea s-a desfăşurat în condiţii
normale şi au fost îndeplinite toate obiectivele. Misiunea de la
Peceneaga este importantă deoarece aici, putem dezvolta şi
menţine capabilităţile operaţionale. Am avut oameni tineri la
bord, care şi-au desfăşurat activitatea cu succes iar rezerviştii
voluntari, ambarcaţi pe navă au executat şedinţele de tragere
cu calificative bune. Apele crescute ale Dunării au impus şi
pentru noi, creşterea vigilenţei pe timpul marşului dar ne-am
adaptat în permanenţă la condiţiile hidro-meteo existente”.
Soldat rezervist voluntar David Nichiforov, cel care în
decembrie a condus corul soldaţilor profesionişti din cadrul
Şcolii de Aplicaţie, care au susţinut spectacole de colinde în
unităţile Forţelor Navale: „A fost foarte emoţionant la tragere, aş
vrea să repet această experienţă şi sper ca pe viitor să petrec
cât mai mult timp la bordul navelor. Mi-am dorit de mic să intru
în armată, n-am avut şansa să fac acest lucru la momentul
potrivit, iar acum când mi s-a oferit posibilitatea de a accesa
acest program, mi s-a părut o idee foarte bună. Dacă mi se va
oferi şansa, voi intra în cadrul Forţelor Navale”.
Seriozitatea demonstrată în pregătire s-a concretizat şi
în rezultatele obţinute în poligon, iar militarii divizioanelor de
la Tulcea şi Brăila precum şi cei din Batalionul de Infanterie
Marină şi-au îndeplinit cu succes toate obiectivele propuse.

Misiuni pentru asigurarea
libertăţii de navigaţie

Marţi, 3 aprilie, o echipă de scafandri
EOD, a acţionat pe Braţul Chilia, în zona
kilometrul 94-99, pentru cercetarea şi
neutralizarea unei mine care a apărut
la suprafaţă. Solicitarea de intervenţie
a fost făcută de către ISU Tulcea şi
autorităţile publice locale din judeţul
Tulcea. Au ieşit la suprafaţă, două mine
marine. Prima mină a plutit în derivă
pe Braţul Chilia al Dunării la kilometrul
94 pe malul ucrainean, iar a doua mină a
plutit în derivă în zona malului românesc
la kilometrul 99.
După cercetările efectuate de
către scafandrii EOD, militarii de la
Poliţia de Frontieră şi de la ISU Tulcea,
precum şi de către specialiştii ucraineni
asupra obiectelor care au plutit în derivă
pe Braţul Chilia, în zona kilometrilor
94-99, concluzia a fost că cele două
obiecte identificate sunt mine de război
din perioada celui de-al Doilea Război

Navele Divizionului 67 NPA,
în marş spre raionul de tragere.

Tragerea cu mitralierele
calibrul 14.5 mm
şi-au atins ţintele.

Intervenţia scafandrilor EOD pe Dunăre
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Alma
mater

Sesiune de iarnă la ANMB
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absolventului din Forţele Navale le trasează. Comandor Alecu
Toma, prorectorul pentru învăţământ al ANMB: „Evaluările –
formative şi sumative - încep la noi în prima zi de şcoală;
studenţii participă la activităţi practice unde sunt evaluaţi.
Sesiunea reprezintă un moment important când studenţii
realizează că munca depusă timp de un semestru nu a fost
în zadar şi aşteptările au fost pe măsura încrederii pe care
cadrele didactice le-au oferit. Activităţile de evaluare teoretică
se desfăşoară doar în perioada sesiunii. Aproximativ
80% dintre studenţii civili au promovat examenele şi 100%
din studenţii militari”. (M.E.)

Contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, înmânând câte un tablou cu noduri marinăreşti,
aspirantului Mihai Stolojanu şi aspirantei Alexandra Ghinghiloschi, şefii de promoţie la cursul de bază.

statutul dumneavoastră se schimbă.
Într-un timp relativ scurt, trebuie să vă
acomodaţi şi să vă adaptaţi la viaţa din
unităţile Forţelor Navale, acolo unde
veţi obţine cele mai mari satisfacţii
profesionale. Am convingerea că veţi
dovedi responsabilitate în aprofundarea
cunoştinţelor necesare dezvoltării perso
nale şi profesionale”.
Timp de şase luni, aspiranţii au
parcurs module de pregătire militară
generală şi de specialitate, au efectuat
stagii de pregătire la bordul navelor în
cadrul structurilor, pe funcţiile pe care
au fost numiţi, au participat la activităţile
desfăşurate pe mare, iar certificatele
de absolvire obţinute, atestă că sunt
pregătiţi pentru prima funcţie în Forţele
Navale.
Aspirant Alexandra Ghinghiloschi,
şefa de promoţie la cursul de bază:
„Astăzi este un moment de sfârşit şi
totodată unul de început. O nouă etapă
a carierei noastre ne aşteaptă. Este
momentul în care cunoştinţele acumulate
pe parcursul perioadei de pregătire în
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
vor legitima valoarea câştigată. Cursul

de bază a adus un adaos considerabil
bagajului de informaţii necesare pentru a
face faţă responsabilităţilor primei funcţii.
Folosind la capacitate maximă spaţiile
de învăţământ din Şcoala de Aplicaţie,
dotarea
tehnică
logistico-didactică
şi utilizând experienţa şi expertiza
instructorilor, dar şi stagiul la bordul
navelor militare, procesul de învăţământ
şi-a atins obiectivele privind pregătirea
noastră pentru prima funcţie. Suntem
la un pas de experimentarea esenţei
carierei alese: viaţa la bordul navei.
Prima funcţie îşi va cere tributul şi atunci
impresiile se vor contura de la sine. Nava
este locul unde fiecare îşi va demonstra
valoarea. Noi avem astăzi nu numai
pregătirea necesară unor specialişti, ci şi
capacitatea de a reuşi în viaţă”.
După patru ani de pregătire în
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
şi şase luni de instruire la Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral
Constantin Bălescu”, aspiranţii marinei,
promoţia 2017 a Academiei Navale şi-au
început cariera în Forţele Navale. Mult
succes! (M.E.)
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Cursuri de leadership
„Dincolo de faptul că veţi deveni ingineri, trebuie să vă
formaţi ca lideri.” Acesta a fost principalul mesaj pe care l-au
primit studenţii anului trei de la Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”, specializarea navigaţie, de la contraamiralul (r) dr.
Constantin Ciorobea în primul curs avut despre leadership-ul
militar. Un lider nu apare peste noapte; munca, perseverenţa,
dorinţa de afirmare, dorinţa de perfecţionare şi corectitudinea
sunt elemente care vor conduce la apariţia unui bun ofiţer
şi apoi buni comandanţi. Şi pentru ca acest curs să fie
altceva decât erau obişnuiţi studenţii, la introducerea despre
noţiunea de leadership a fost invitat amiralul (rtr) Traian
Atanasiu, preşedintele Clubului Amiralilor. Acesta le-a explicat
studenţilor, cu exemple din cariera personală, dar şi prin citate
din mari comandanţi militari, cât de important este să înveţe
să comande oameni, cât este de important să fie bine
pregătiţi profesional pentru ca oamenii şi în situaţii limită,
să aibă încredere în ordinele pe care aceştia le dau.
„Nu le spune oamenilor cum să facă bine lucrurile. Spune-le
ce să facă şi lasă-i să te surprindă cu rezultatele lor”,
George S.Patton. (M.E.)
www.navy.ro

Viceamiralul (rtr) Traian Atanasiu şi contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea,
explicând studenţilor de anul III, importanţa leadershipului la bordul navei.
Foto: Ionuţ FELEA

Vineri 2 martie, la Şcoala de Aplicaţie
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
Bălescu” a avut loc ceremonia de
absolvire a Cursului de bază, de formare
a cadrelor militare pentru ocuparea
primei funcţii. Alături de cei 29 de
aspiranţi, promoţia 2017, „Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz - 100” a Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”, au participat,
comandantul Flotei, contraamiralul de
flotilă Daniel Căpăţînă, comandanţi
de unităţi din Forţele Navale precum
şi soldaţii profesionişti aflaţi la finalul
programului lor de formare.
Contraamiralul de flotilă Daniel
Căpăţînă: „De azi înainte, statutul dum
neavoastră se schimbă. Din acest
moment aveţi toată responsabilitatea
de ofiţer pe funcţiile pe care le veţi
încadra. Veţi avea răspunderi şi atri
buţii multiple, legate de îndeplinirea
misiunilor, de instruirea subordonaţilor,
de menţinerea în operativitate a tehnicii.
Vreau să vă comportaţi ca atare. De azi
înainte începeţi să vă clădiţi viitoarea
dumneavoastră carieră în Forţele Navale
şi eu vă doresc mult succes”.
Adresându-se aspiranţilor, coman
dantul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor
Navale, comandorul Petrică Pîrvu a
menţionat nevoia continuării pregătirii
acestora. „Vă aflaţi în acest moment
la finalul celei de-a doua etape de
pregătire din cariera dumneavoastră.
Absolvirea Cursului de bază confirmă
faptul că deţineţi competenţele teoretice
şi abilităţile practice necesare exercitării
primei funcţii la bordul navelor din Forţele
Navale. Profesia pe care v-aţi ales-o este
una din cele mai frumoase şi complexe.
Ea necesită pasiune, multă muncă şi
cunoştinţe deosebite. De azi înainte,

Foto: Ionuţ FELEA

Paşi în cariera de ofiţer de marină

În luna februarie, studenţii Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” au susţinut examenele din sesiunea de iarnă. Şi
dacă pentru studenţii de anul IV aceasta a fost penultima
lor sesiune în academie, pentru studenţii de anul I, emoţiile
primei sesiuni din viaţa de student au fost foarte mari.
Evaluarea continuă din timpul semestrului, temele, referatele
şi lucrările de laborator i-au ajutat pe tinerii studenţi să facă
faţă exigenţelor profesorilor şi să obţină rezultatele dorite.
Rezultatele studenţilor au corespuns cerinţelor din fişa
disciplinei şi arată că studenţii îneplinesc competenţele atât
cele de specialitate, dar şi transversale pe care modelul
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Promovarea
carierei

O nouă ediţie a sesiunii de comunicări MASTER-NAV
de disertaţie şi care şi-au putut valida munca depusă, prin
prezentarea unei părţi din lucrare. Comandorul conf. univ. dr.
ing. Octavian Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”: „Masteranzii sunt nivelul suprem al educaţiei şi
formării în şcoala noastră. Este interesul nostru comun –
profesori şi masteranzi – să vedem roadele unei instruiri
superioare ce are la bază pregătirea în cei 4 ani de licenţă,
dar şi experienţa studenţilor pe timpul practicii sau stagiilor
de pregătire în companii. MASTER-NAV este şi momentul în
care ne putem lăuda cu rezultatele noastre”.(M.E.)

CADET-NAV 2018

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Foto: Cristian VLĂSCEANU
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În ultima decadă a lunii februarie, Forţele Navale Române au
desfăşurat o amplă campanie de promovare a profesiei militare
în judeţul Suceava. Timp de patru zile, peste 1.100 de elevi de la
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” şi Colegiul Naţional Militar „Ştefan
cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, de la Liceul Teoretic „Ion
Luca” din Vatra Dornei, Centrul de servicii multifuncţionale pentru
copiii aflaţi în dificultate din Fălticeni, de la Colegiul Tehnic „Al. I.
Cuza” şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava, de la
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” şi Colegiul Tehnic din
Rădăuţi, au aflat de la marinarii militari tainele acestei profesii,
au interacţionat cu scafandri de luptă, cu infanterişti marini, cu
militari din echipajele navelor maritime şi fluviale, precum şi cu
studenţi şi elevi de la instituţiile de învăţământ ale Forţelor Navale
precum şi cu studenţi de la Departamentul de Comunicare
Strategică, Publică şi Interculturală al Universităţii şi au primit
invitaţia de a face parte din marea familie a Forţelor Navale,
Române. De asemenea, elevii suceveni au avut ocazia să vadă
machete de nave şi de faruri, hărţi şi instrumente de navigaţie,
elemente şi accesorii ale echipamentelor scafandrilor de luptă şi
ale infanteriştilor marini, materiale marinăreşti şi echipamente de
mici dimensiuni, utilizate de echipajele navelor militare, precum
şi panoplii cu lucrări de matelotaj.
Activitatea a fost organizată de Biroul Informare şi Relaţii
Publice din Statul Major al Forţelor Navale cu sprijinul autorităţilor
locale din judeţul Suceava. Startul activităţilor a fost dat la Colegiul
Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc,
unde elevii colegiului militar au putut afla de la marinari de ce
să-şi aleagă o carieră în această armă. Colonel Corneliu Pavel,
şeful Biroului Informare şi Relaţii Publice din Statul Major al
Forţelor Navale: „Iată că în sfârşit am reuşit şi am acostat în
Bucovina. Campania de promovare a sistemului militar de
învăţământ de marină se va desfăşura în acest an în special
în judeţul Suceava, pentru că aici, resursa umană pe care o tot
căutăm în ultimii ani este de foarte bună calitate. În marină de-a
lungul timpului au fost şi sunt încă ofiţeri – unii ajunşi la gradul de
www.navy.ro
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Colonel Corneliu PAVEL,
Statul Major al Forţelor Navale
Căpitan-comandor Mihai EGOROV

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat, în perioada
19 - 21 aprilie, cea de-a 40-a ediţie a Sesiunii de comunicări
ştiinţifice studenţeşti CADET-NAV 2018. La activitate au
participat studenţi din instituţiile de învăţământ ale categoriilor
de forţe şi universităţi din ţară, dar şi studenţi din cadrul
academiilor navale cu care Academia Navală „Mircea cel
Bătrân“ are contracte de parteneriat; cu toţii, şi-au prezentat
cele mai importante rezultate realizate prin cercetare. În
cadrul sesiunilor organizate la CADET-NAV 2018, au fost
prezentate lucrări pe opt secţiuni: Navigaţie şi transport,
Inginerie şi management, Ştiinţe militare şi informaţii, Inginerie
electrică, Armament şi comunicaţii, Inginerie mecanică,
Ştiinţe fundamentale şi Limbi străine. Sâmbătă, 21 aprilie,
participanţii la CADET-NAV 2018 au vizitat fregata Regele
Ferdinand şi Nava Şcoală Mircea. (M.E.)
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„Ancore“ în vârf de munte

Echipa de marinari, în mijlocul elevilor de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
din Câmpulung Moldovenesc.
Foto: CMFN

Cea de-a opta ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice a
studenţilor masteranzi, MASTER-NAV 2018 s-a desfăşurat
în Academia Navală Mircea cel Bătrân în perioada 8-9
martie. Au participat în cadrul sesiunii 100 de lucrări
împărţite pe trei domenii de studiu: ştiinţe nautice,
sisteme electromecanice navale şi respectiv, inginerie
şi management naval. MASTER-NAV 2018 a contribuit
la creşterea culturii cercetării ştiinţifice în ANMB. De
asemenea, manifestarea ştiinţifică a venit în întâmpinarea
studenţilor masteranzi care au avut de pregătit lucrarea
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Marinari şi elevi de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
din Câmpulung Moldovenesc, la finalul activităţii.
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Schimb de cadouri oficiale între contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev,
comandantul Flotilei de Fregate, şi Mirela Adomnicăi, prefectul judeţului Suceava

forme de învăţământ. În final avem cu toţii de câştigat şi elevii
din judeţul Suceava şi Forţele Navale care îşi lărgesc baza de
selecţie în mod consistent cu elevii din judeţul Suceava .”
Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul
Flotilei de Fregate: „Suntem mândri de realizările noastre; ne
lăudăm întotdeauna cu faptul că suntem o instituţie formatoare
de caractere. Suntem învăţaţi să lucrăm în echipaj înţelegând că
puterea fiecăruia dintre noi stă în puterea echipajului şi că doar
aşa ne putem descurca în mijlocul mării, aşa depăşim dificultăţile,
aşa ne bucurăm şi de reuşitele noastre. În ceea ce ne priveşte,
putem oferi o viaţă organizată tinerilor, o viaţă în care să se poată
manifesta, ne dorim chiar să oferim perspective”.
Prin activităţile interactive organizate de marinari, elevii
au aflat paşii pe care trebuie să-i urmeze pentru a frecventa
cursurile uneia dintre instituţiile de învăţământ militar de marină,
în vederea alegerii profesiei de soldat voluntar, de maistru militar
sau a celei de ofiţer de marină.
Informaţii despre Forţele Navale date copiilor de la Centrul social de servicii multifuncţionale din Fălticeni.

Folosirea hărţii de navigaţie, la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Suceava.
Foto: CMFN
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frumoasă perspectivă, despre această frumoasă meserie şi sunt
convins că veţi avea mulţi copii din Bucovina, care se vor îndrepta
cu mai multă atenţie, afecţiune şi interes către dumneavoastră.
Este o premieră, nu prea am văzut astfel de instituţii care să vină
într-o astfel de acţiune, mai ales cu şcolile, să explice frumuseţea
meseriei, să-i asculte, să răspundă la întrebările copiilor, la
curiozităţile lor, cred că ar trebui să vă ia exemplul şi alţii. Bravo
c-o faceţi, mi se pare un lucru de aplaudat şi este un câştig pe
termen lung pentru meseria pe care o aveţi dumneavoastră. Am
văzut că aveţi deja tineri din zona Bucovinei care sunt la şcolile
de profil ale dumneavoastră, cred că faceţi bine ce faceţi că îi
folosiţi ca modele, ca poveşti de succes; ei sunt cei mai credibili
să povestească odată întorşi acasă, colegilor lor mai mici,
dascălilor despre lucrul acesta dar să ştiţi că uneori şi familiile
ştiu prea puţin şi e bine să ştie mai mult ca să-şi poată îndruma
unde trebuie copiii. Eu sunt convins că veţi avea din zona noastră
oameni interesaţi să urmeze aceste studii, să îmbrăţişeze această
meserie. Cred că şi altfel de parteneriate putem să dezvoltăm
noi, între munte şi mare şi cred că toate acestea într-un format
mai cald, mai prietenos merg mai uşor la sufletul oamenilor şi-i
veţi convinge mai uşor, aşa cum m-aţi convins pe mine”.
Mirela Adomnicăi, prefectul judeţului Suceava: „Apreciez
faptul că Forţele Navale au ales judeţul Suceava pentru a
face o escală în ceea ce priveşte promovarea carierei. Este o
oportunitate pentru toţi elevii din judeţul Suceava pentru că
această carieră în armată îţi oferă posibilitatea unei predictibilităţi
în ceea ce priveşte cariera. Apreciez faptul că unul dintre
motivele pentru care judeţul Suceava a fost selectat de către
Forţele Navale îl reprezintă performanţele şcolare ale elevilor din
judeţ, astfel încât cu tot ce presupune formele de învăţământ în
ceea ce priveşte Forţele Navale, aceste oportunităţi reprezintă
în mod categoric opţiuni reale pentru copiii din judeţul Suceava.
Sper ca această campanie să-şi atingă scopul, sunt instituţii de
învăţământ selectate de către cei din Forţele Navale pe diverse
criterii şi acoperitor pentru toate opţiunile pe care le oferă aceste

Prezentarea ofertei educaţionale a Forţelor Navale la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Suceava.
Foto: CMFN
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Întâlnirea delegaţiei Forţelor Navale cu Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.
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Aspect din timpul activităţii desfăşurate la Centrul social de servicii multifuncţionale din Fălticeni.

Adomnicăi, prefectul judeţului Suceava: „Această activitate
de caritate care face parte din campania de promovare a unei
cariere militare în Forţele Navale se încadrează foarte bine în
deviza sub care se desfăşoară această campanie – Vino în
marea familie a Forţelor Navale -, având în vedere că aceşti copii
care se află în centrul multifuncţional din Fălticeni provin fie din
familii dezorganizate, fie sunt copii orfani, tocmai oportunitatea
de a avea pe lângă o carieră şi o familie din care să facă parte
reprezintă un scop pe care reprezentanţii Forţelor Navale l-au
atins aici. Am văzut în sală copii cu privirea sclipind de interes
şi chiar dacă sunt la o vârstă la care nu şi-au pus problema ce
vor face după ce vor părăsi acest centru, acea sclipire de interes
este o sămânţă pe care au lăsat-o cei din Forţele Navale care
cu siguranţă va rodi şi, odată cu maturizarea, aceşti copii vor
şti că au o opţiune în momentul în care se va încheia partea din
viaţa lor pe care şi-au petrecut-o în acest centru. Vreau să le
mulţumesc celor din Forţele Navale Române pentru faptul că au
ales această locaţie pentru acţiunea de caritate, au ales acest
centru în care au lăsat speranţă şi au lăsat o certitudine pentru
aceşti copii că există variante pentru drumul lor în viaţă”.
Concomitent cu activităţile de promovare din liceele sucevene,
reprezentanţii Forţelor Navale au avut întâlniri oficiale în cadrul
cărora au fost stabilite punţi de legătură interinstituţionale, între
Forţele Navale Române şi autorităţile publice locale din judeţul
Suceava.
Ilie Boancheş, primarul municipiului Vatra Dornei: „Suntem
încântaţi să vă avem în mijlocul nostru şi sunt convins că va fi
şi o reuşită. Cred că dintre liceenii noştri se vor îndrepta şi spre
această frumoasă armă, care chiar dacă are valuri multe este
plăcută. Mă voi implica în dialogul cu tinerii din localitate şi le voi
explica avantajul acestei siguranţe, că este o armă şi un serviciu
garantat, care merită făcut de către orice tânăr din România”.
Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava:
„Este pentru mine o foarte mare surpriză această ofensivă
prietenească, plăcută, caldă, inteligentă de a vă pune o ancoră
la munte, de a sta de vorbă cu tinerii din şcoli despre această

Iacoblev, cu Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.
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amiral -, maiştri militari şi SGP din acest judeţ”. Colonel Romeo
Popovici, împuternicit comandant al Colegiului Naţional Militar
„Ştefan cel Mare”: „Cred că trebuie reechilibrată opţiunea elevilor
noştri pentru academiile categoriilor de forţe. Îi încurajez pe elevi
să vină la Academia Navală. Mie îmi pare rău că nu am avut
această oportunitate în momentul în care eu am terminat liceul
militar. Exista atunci Liceul Militar de Marină şi locurile la institutul
de marină militară erau strict canalizate către absolvenţii acestui
liceu. Am speranţa că vom avea o colaborare bună între colegiu
şi Forţele Navale; am văzut tineri interesaţi despre o viitoare
carieră în Forţele Navale”.
În escala făcută la Centrul social de servicii multifuncţionale
din Fălticeni, marinarii le-au adus un zâmbet copiilor aflaţi în
dificultate, le-au oferit elevilor dulciuri, produse lactate, jucării şi
rechizite şi le-au adresat invitaţia de a alege profesia de marinar
militar, o profesie stabilă pe piaţa muncii din România. Mirela

Întâlnirea delegaţiei Forţelor Navale, condusă de contraamiralul de flotilă Valentin
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Viitorii scafandri de la Centrul social de servicii multifuncţionale din Fălticeni.
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acestui colegiu să devină şi mai buni. Nodurile marinăreşti,
aventurile scafandrilor, cum e să vezi lumea de la înălţimea
catargului lui Mircea, sau cum e să poţi continua pasiunea
pentru robotică în cadrul Academiei Navale – toate s-au regăsit
în dialogul marinarilor cu elevii colegiului din Alba Iulia. Şi dacă
noi puteam fi subiectivi în prezentarea noastră, nu acelaşi lucru
s-a putut spune despre doi dintre elevii care au susţinut vizita
medicală pentru marină şi care şi-au expus în faţa colegilor
impresiile după vizitarea academiei navale, impresii care au
fost dintre cele mai bune; poate şi în acest mod vom reuşi să
îndepărtăm temerile elevilor în a-şi continua cariera în Forţele
Navale. Marinarii vor reveni în „cealaltă capitală”, acolo unde,
ancora aruncată anul trecut, în februarie, la convocarea
ofiţerilor de informare şi relaţii publice din Forţele Navale,
s-a prins foarte bine. (M.E.)
Foto: SMFN
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Elevii Colegiului Naţional Militar Dimitrie Cantemir, la bordul puitorului de mine Vam. Constantin Bălescu.

Marinarii au revenit în „cealaltă capitală”

În a doua decadă a lunii martie din anul Centenarului, marinarii
au revenit în „cealaltă capitală”, pentru a promova oferta
educaţională a instituţiilor militare de învăţământ de marină în
cadrul liceenilor de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”.
A fost o întâlnire ca între prieteni – un sentiment normal atâta
timp cât trei dintre marinarii prezenţi erau absolvenţi ai acestui
colegiu -, a fost o recapitulare a ceea ce le poate oferi absolven
ţilor o carieră de ofiţer în Forţele Navale Române. Şi dacă nici
în acest an absolvenţii clasei a XI-a din colegiu nu au reuşit să
ajungă în excursia de orientare profesională să vadă unităţile din
Forţele Navale, reprezentanţii Forţelor Navale – ofiţeri, maiştri
militari şi studenţi – au încercat să le aducă puţin din farmecul
vieţii de marinar, prezentându-le cine suntem, care sunt tradiţiile
şi valorile noastre, cum este viaţa de student la malul mării şi
în ce măsură toate aceste elemente îi pot ajuta pe absolvenţii
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Pentru al doilea an consecutiv, elevii de clasa a XI-a de
la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, au
inclus unităţi ale Forţelor Navale în cadrul excursiei de orientare
socio-profesională desfăşurată.
Astfel, în perioada 12-14 martie, 100 de cantemirişti au
vizitat Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde au aflat
informaţii despre admitere şi au fost fascinaţi de simulatorul
de navigaţie, de planetariu şi de laboratoarele prezentate; de
asemenea, tinerii au făcut o escală în Portul Militar Constanţa.
Chiar dacă a plouat puternic în acea zi, Nava Şcoală Mircea,
fregatele Mărăşeşti şi Regina Maria, precum şi puitorul de mine
Viceamiral Constantin Bălescu au fost gazde primitoare pentru
elevii aflaţi în căutarea elementelor care să-i atragă la această
categorie de forţe.
Elev caporal Andrei-Viorel Gherghicescu, elev clasa a XI-a:
„Voi alege să vin la ANMB datorită faptului că îmi place marina
şi o carieră în marină are multe beneficii - putem să vizităm o
mulţime de locuri din toată lumea, salariile sunt atractive şi este
un loc de muncă sigur. Este o meserie destul de frumoasă”. Elev
caporal Marcu Antoniu Alexandru. „Apreciez această meserie
încă de când eram mic; acum fiind în clasa a XI-a în excursia
de studii am vizitat destul de multe la marină şi mă gândesc să
aleg în continuare o carieră în marină. Va fi o oportunitate să
călătoresc în foarte multe ţări şi este o oportunitate pe care nu
o voi întâlni la celelalte academii. Este un viitor foarte frumos,
chiar dacă este foarte greu”. Elev caporal Moroca „Această
excursie este o oportunitate pentru mine pentru a-mi clarifica
anumite lucruri despre marină. Sunt constănţean, deci am
această pasiune pentru marină încă de mic copil. Apoi, am aflat
mai multe informaţii despre marină de la ofiţerii de marină care
au venit la noi în colegiu să ne prezinte această categorie de
forţe. Sunt impresionat de ceea ce am văzut astăzi în port şi
vreau să urmez o carieră în Forţele Navale”.
Elevii cantemirişti au petrecut două zile în Forţele Navale,
având acum reprezentarea a ceea ce înseamnă conceptul
de navă militară şi noţiunea de echipaj, un echipaj al Forţelor
Navale care îi aşteaptă în mijlocul lui. (M.E.)
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Vizita elevilor cantemirişti
în Forţele Navale

Punţi de legătură în judeţul Prahova
Campania de promovare a carierei militare în liceele şi colegiile
din România desfăşurată de Forţele Navale Române este
una continuă. În perioada 27-29 martie marinarii militari au
desfăşurat activităţi specifice în judeţul Prahova.
Marţi, 27 martie, o delegaţie a Forţelor Navale, din care a
făcut parte şi contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, a fost
prezentă în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din
Breaza. Prezentarea Forţelor Navale, echipamentul scafandrilor
militari, tradiţiile marinăreşti, dar mai ales jocurile marinăreşti,
i-au antrenat pe elevii cantemirişti, care au avut ocazia să afle
încă o dată elemente specifice acestei frumoase categorii
de forţe. Cantemiriştii au fost provocaţi la o competiţie de tras
la parâmă, învingătorii fiind felicitaţi şi recompensaţi cu hărţi
şi materiale promoţionale.
Reprezentanţii Forţelor Navale au oferit conducerii colegiului
câteva obiecte specifice acestei categorii de forţe; la rândul său,
comandantul instituţiei, colonel dr. Doina Mureşan, le-a mulţumit
distinşilor oaspeţi pentru informaţiile deosebite transmise
tinerilor militari şi le-a oferit în numele tuturor cantemiriştilor
Marina Română nr. 1-2

ianuarie – aprilie 2018

www.navy.ro

materiale specifice colegiului şi un simbol care să le aducă
aminte că au fost prezenţi în Cantemir, într-o zi de mare
sărbătoare – împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România. La Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din
Breaza a fost o întâlnire ca între prieteni şi a fost o recapitulare
a ceea ce le poate oferi absolvenţilor, o carieră de ofiţer
în Forţele Navale Române. Îi aşteptăm pe elevii cantemirişti
în număr cât mai mare în cadrul Forţelor Navale Române.
A doua zi, marinarii s-au aflat în mijlocul copiilor de la Şcoala
Gimnazială „Nichita Stănescu” din Ceptura. Aici cei mici
au descoperit marina prin poveştile spuse, dar şi prin jocurile
în care marinarii i-au antrenat. Şi cum în acea perioadă Şcoala
Gimnazială „Nichita Stănescu” din Ceptura îşi cinstea ocrotitorul
spiritual, Nichita Stănescu, marinarii au asistat la un moment
literar-artistic, cuprinzând recitaluri din opera nichitiană, cântece
şi coregrafii inspirate din versurile poetului.
Activitatea din judeţul Prahova a fost încă un moment reuşit
din campania de promovare a carierei militare desfăşurată de
Forţele Navale în acest an. (M.E.)
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Acţiune pe faleza din Tulcea. Infanteriştii marini resping atacul desantului fluvial.

De-a lungul timpului, această structură
unică din Armata României a cunoscut
numeroase perioade mai bune sau mai
puţin bune. Prima atestare documentară
a infanteriştilor marini români datează
din anii 1886-1888, când aceştia au
fost menţionaţi ca parte a echipajului
crucişătorului Elisabeta.
La data de 1 aprilie 1940, prin
Înaltul Decret Regal nr. 635, s-a înfiinţat
Batalionul de Infanterie Marină - prima
unitate de acest fel din Armata României,
pe lângă Regimentul de Geniu Marină şi
Divizionul de Artilerie de Coastă. Misiunile
încredinţate infanteriei marine erau de
observare, de supraveghere şi de apărare
a litoralului, precum şi misiunile specifice
acestui gen de armă, cele de debarcare.
În anul 1958, la cererea consilierilor
sovietici din Ministerul Forţelor Armate
Române, Batalionul de Infanterie Marină a
fost desfiinţat, dar, după 13 ani, la data de
29 noiembrie 1971, unitatea a fost
reînfiinţată. În prezent, Batalionul 307
Infanterie Marină face parte din
organigrama Flotilei Fluviale „Mihail
Kogălniceanu”, aflată în subordinea
Statului Major al Forţelor Navale, fiind

O altfel de aniversare, pe faleza
din Tulcea
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În perioada 27-28 ianuarie,
militari din Forţele Navale
pentru Operaţii Speciale şi
studenţi ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” au încântat
publicul prezent la Bucharest
Gaming Week. Astfel, cei
prezenţi, la Romexpo, au avut
şansa să vadă armele pe care,
în mod obişnuit, le folosesc
în jocurile virtuale, dar şi de a
îi cunoaşte pe militari. Tinerii
studenţi au promovat cariera
militară în Forţele Navale şi
le-au vorbit adolescenţilor
despre academia
constănţeană şi despre oferta
educaţională a acesteia.
(SMFN)

Plimbarea copiilor cu bărcile din dotarea Batalionului de Infanterie Marină pe lacul Ciuperca din Tulcea.

punct de atracţie pentru vizitatori, copiii
văzând ce înseamnă să fii infanterist marin.
După ce vineri, 30 martie, infanteriştii
marini au organizat Ziua Porţilor Deschise
în incinta unităţii, prezenţa militarilor pe
faleza din Tulcea nu a trecut neobservată
printre locuitorii municipiului. De ce a fost
important să fie în mijlocul comunităţii
locale?
Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan,
comandantul Flotilei Fluviale: „Este o acti-

vitate foarte importantă pentru că societatea
civilă trebuie să îi cunoască pe infanteriştii
marini, să le cunoască preocupările, să
le cunoască activităţile, să vadă cu ce se
ocupă. Ieşim şi din cazărmi, dar îi invităm pe
oameni să ne vadă şi la noi acasă, aşa cum
s-a întâmplat ieri la Babadag şi în Portul
Militar Brăila. De Ziua Infanteriei Marine,
le doresc infanteriştilor marini să rămână
aceeaşi oameni dârji şi bravi, să continue
pregătirea şi La Mulţi Ani!”
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categoriile de personal; este o viaţă plină
de servituţi, contribuie decisiv la formarea
personalităţii unui tânăr, îl instruieşte
pentru viaţă, îl instruieşte pentru profesie;
este o viaţă frumoasă, plină de aventuri.”
Locotenent-colonelul Dumitru Todosiuc,
comandantul Batalionului 307 Infanterie
Marină: „Ne bucurăm că suntem aici;
este un moment important şi vrem să
sărbătorim ziua infanteriei marine în cadrul
comunităţii tulcene. Infanteriştii marini
sunt o unitate de elită; este adevărat, e
greu uneori să alergi prin păduri, e greu să
faci un târâş, dar este şi frumos în acelaşi
timp şi-ţi dă un sentiment de mândrie,
de apartenenţă. Prin exerciţiile de astăzi
vrem să arătăm oamenilor că nu suntem
atât de răi, de duri şi cei care îşi doresc o
carieră pot ajunge la noi. Veniţi în familia
Forţelor Navale, veniţi în infanteria marină
pentru a deveni puşcaşi marini”!
Aplauzele publicului care a înfruntat
vântul pe faleza municipiului Tulcea,
pentru a-i vedea pe infanteriştii marini
în acţiune, reprezintă premiza că astfel
de activităţi prin care militarii să iasă din
unităţile militare sunt de continuat.
La mulţi ani infanteriştilor marini!

Incursiune printre eroii virtuali

Foto: SMFN

Sâmbătă, 31 martie, infanteriştii marini
au ales să marcheze într-un mod inedit
aniversarea a 78 de ani de la înfiinţarea
primului batalion de infanterie marină din
România şi, pentru câteva ore, Tulcea a
devenit poligonul lor de antrenament.
Astfel, pe malul lacului Ciuperca
au fost organizate activităţi sportive,
cros pe categorii de vârstă, plimbare
cu barca pentru copii şi un concurs de
ambarcaţiuni la care au participat şi
militarii Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă Tulcea. Colaborarea
bună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
a fost bună, numeroşi copii din şcolile
municipiului
participând
la
cros.
Premierea câştigătorilor s-a făcut pe
faleza municipiului Tulcea, în prezenţa
autorităţilor publice locale, a comenzilor
Flotilei Fluviale şi Batalionului de
Infanterie Marină.
Lucian Furdui, prefectul judeţului
Tulcea: „Îi felicit pe militarii Batalionului 307
Infanterie Marină pentru devotamentul
şi curajul de care au dat dovadă, pentru
munca susţinută şi tăria de caracter.
Consider că acţiunea de astăzi se înscrie în
calendarul de evenimente ce preîntâmpină
Centenarul Marii Uniri şi care pentru
noi toţi reprezintă angajamentul pentru
redefinirea valorilor naţionale.”
Expoziţia de tehnică şi armament
organizată pe faleza dinTulcea a fost un
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Căpitan-comandor
ing. Mihai EGOROV

unica forţă specializată din Armata
României, care este dotată şi instruită
pentru asigurarea securităţii raioanelor
de litoral, a zonelor lagunare şi a Deltei
Dunării, precum şi pentru neutralizarea
forţelor amfibii şi aeromobile ale
inamicului.
Ziua Infanteriei Marine la Babadag
s-a încheiat cu un exerciţiu demonstrativ,
o secvenţă din misiunile pe care
infanteriştii marini sunt pregătiţi să le
execute. Incursiunea cu bărcile de asalt
şi debarcarea desantului fluvial pe faleza
oraşului, respingerea debarcării, tragerile
executate de puşcaşii marini, petarde,
fumigene, zgomotul produs de loviturile
de manevră trase de pe TAB...acestea au
fost elementele unui spectacol vizual prin
care infanteriştii marini au arătat misiunile
pe care sunt pregătiţi să le execute.
De ce o carieră în infanteria
marină? Locotenent-colonelul Marius
Gheorghescu, locţiitorul comandantului
Batalionului 307 Infanterie Marină: „O
carieră în infanteria marină reprezintă o
certitudine pentru un tânăr că are un viitor,
că are o carieră profesională pe care o
poate urma sau chiar dezvolta în toate

Desant fluvial la Tulcea.
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Interviu cu Sebastian Tudor, director al firmei TNT Productions România,
organizatorul Black Sea Defense & Aerospace.
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122 de ani de la înfiinţarea Flotei

Direcţia Hidrografică Maritimă, 92 de ani de la înfiinţare

Ca în fiecare an, la 23 februarie, Direcţia
Hidrografică Maritimă (DHM) a sărbătorit
Ziua Hidrografului Militar şi, totodată, ziua
unităţii – în acest an aniversând
92 de ani de la înfiinţare. La manifestare
au participat, alături de personalul
Direcţiei, reprezentanţi ai conducerii
Forţelor Navale, foşti comandanţi ai
Direcţiei Hidrografice Maritime, precum şi

personal militar şi civil, activ şi în rezervă.
Cu acest prilej, Direcţia Hidrografică
Maritimă împreună cu urmaşii familiei
comandorului Alexandru Cătuneanu
au organizat concursul „Comandor
Alexandru Cătuneanu”. Fundaţia Balaban
a asigurat, din punct de vedere financiar,
premiile pentru continuarea dezvoltării
domeniilor hidrografie şi cartografie din

cadrul Direcţiei Hidrografice Maritime,
domenii în care comandorul Alexandru
Cătuneanu s-a evidenţiat atât la nivel
naţional, cât mai ales la nivel internaţional
la începutul secolului XX. Concursul s-a
adresat personalului militar şi civil încadrat
la secţiile hidrografie, oceanografie şi
cartografie marină, precum şi la celelalte
compartimente de specialitate ale
Direcţiei Hidrografice Maritime, care au
ca domenii de activitate hidrografia şi
cartografia marină şi care s-au remarcat
prin activitatea desfăşurată, contribuind
la procesul cercetării în aceste domenii.
S-au acordat trei premii pe două categorii,
hidrografie/oceanografie şi cartografie
marină, iar câştigători au fost desemnaţi
următorii: la secţiunea hidrografie
şi oceanografie: premiul I - căpitan
Lucian Duţu, premiul II - căpitan Florin
Constantinoiu, premiul III - P.c.c. Dumitru
Andreescu; la secţiunea cartografie
marină – premiul I - căpitan-comandor
Cezar Popa, premiul II - P.c.c. AlexandruIonuţ Neculae şi premiul III, căpitan
Radian Trufaşu. (DHM)

Marinarii militari la Ziua Unirii Principatelor
Forţele Navale Române au participat miercuri,
24 ianuarie, la ceremoniile organizate cu
prilejul împlinirii a 159 de ani de la înfăptuirea
Unirii Principatelor Române, în faţa Prefecturii
Constanţa, la Complexul monumental din Piaţa
Republicii din Mangalia, în Piaţa Independenţei
din Brăila la Monumentul Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, în Piaţa Tricolorului din
Tulcea şi la Monumentul Eroilor din Babadag.
De asemenea, reprezentanţii Forţelor Navale
au participat, în Bucureşti, la activităţile
organizate de Ministerul Apărării Naţionale,
la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan
Cuza de pe Dealul Patriarhiei. (SMFN)
www.navy.ro
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în întâmpinarea nevoilor MApN
pentru achiziţia de echipamente,
cât şi a firmelor de a cunoaşte
piaţa românească. BSDA a
început la Romaero, deoarece
locaţia are acces direct la pista
de la Aeroportul Băneasa, dând
posibilitate firmelor să-şi prezinte
elicopterele, dar şi avioanele de
vânătoare şi de transport. BSDA
este un eveniment regional
la care dorim să participe şi
reprezentanţi ai unor state care
nu sunt riverane Mării Negre, dar
au potenţial şi interes în zona
militară; noi realizăm încă două
astfel de expoziţii: în Croaţia,
Adriatic Sea Defense & Aerospace şi în Kuweit, Gulf
Defense & Aerospace.
- Forţele Navale Române participă la BSDA
încă de la prima ediţie. Cum este colaborarea cu
reprezentanţii marinei?
- Încă de la început, principalul nostru sprijin a
venit de la MApN, care a venit atât cu standuri de
prezentare, dar a adus şi vizitatori, de toate gradele,
iar Forţele Navale Române au fost alături de noi încă
de la început. Noi încercăm să avem o platformă,
unde firmele interesate de piaţa românească de
apărare să-şi prezinte produsele şi serviciile către
un utilizator final – care de obicei este unul din
ministerele din domeniul securităţii naţionale. Anul
acesta Forţele Navale vor participa cu personal,
cu tehnică, în expoziţia statică dar şi cu standuri
de prezentare a ofertei educaţionale. Pe data de
16 mai, vom organiza un seminar pe tematică de
marină, în cadrul căruia firmele îşi vor prezenta
produsele şi serviciile către personalul din conducerea
Forţelor Navale.
- Ce va fi special la BSDA 2018?
- Anul acesta avem un număr mai mare de firme
care vor expune, vom avea o prezenţă din partea
Forţelor Armatei Americane şi, evident, noutatea va fi
reprezentată de numărul mare de firme din domeniul
naval care vor participa la expoziţie. Sunt peste 50
de firme care vor prezenta produse pentru Forţele
Navale Române. Sperăm să ne bucurăm de vizita
reprezentanţilor Forţelor Navale, în număr cât mai
mare. (M.E.)
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- Ce este Black Sea Defense
& Aerospace?
- Black Sea Defense &
Aerospace (BSDA) este o
expoziţie şi conferinţă Inter
naţională dedicată Industriei
Aeronautice, Apărării, Securităţii
Naţionale, Securităţii Cibernetice
şi Securităţii Private. BSDA
este o expoziţie cu tematică
militară care înglobează cele trei
componente ale armatei române
– aeriană, terestră şi navală.
Prima ediţie a fost organizată în
anul 2007, iar astăzi am ajuns
la cea de-a şaptea ediţie. Ideea
noastră a pornit de la faptul că,
în orice ţară care are o tradiţie în industria naţională
de apărare este bine să fie organizată o astfel de
expoziţie cu această tematică. BSDA a venit atât

Aniversările
marinei
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„La BSDA 2018 vom organiza un seminar
pe probleme de marină”

În Aula Centrului de Conferinţe a Forţelor
Navale a avut loc joi, 22 februarie, un
simpozion dedicat aniversării a 122 de ani de
la înfiinţarea Diviziei de Mare, precursoare a
actualei Flote. La activităţi au participat membri
ai Clubului Amiralilor, foşti comandanţi ai
Flotei şi reprezentanţi ai unităţilor militare din
garnizoana Constanţa. La 26 februarie 1896,
Regele Carol I consfinţea, prin Decretul regal
nr. 1093, publicat apoi în Monitorul Oficial din
13.03.1896, reorganizarea Flotilei Regale. Se
înfiinţau atunci Diviziunea de Mare şi Diviziunea
de Dunăre. Cele două structuri sunt astăzi
reunite în compunerea Flotei. Contraamiralul
de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul
Flotei, a prezentat priorităţile acestei structuri
pentru acest an şi a mulţumit personalului
care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară în
prezent activitatea în cadrul structurii. În cadrul
simpozionului a avut loc lansarea volumului
„Amiralii României”, al cărui autor este
comandorul (r) dr. Marian Moşneagu. (M.E.)
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90 de ani de la înfiinţarea Ligii Navale Române

Sâmbătă, 24 februarie, la Muzeul
Marinei Române, Liga Navală
Română, filiala Constanţa, a
aniversat 90 de ani de la înfiinţare.
Vector de promovare a valorilor
şi tradiţiilor Marinei Române şi
promotor al culturii marinăreşti, Liga
Navală Română are ca obiectiv
cultivarea ataşamentului faţă de
marină. La activitatea aniversară,
au fost prezenţi reprezentanţi ai
Comandamentului Flotei, Clubului
Amiralilor, Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”, ai instituţiilor
42

din domeniul naval, firme de
shipping şi societăţi cu activitate
în transportul maritim, personalităţi
ale marinei comerciale şi militare
româneşti, reprezentanţi ai Autorităţii
Navale Române, ai Sindicatului
Liber al Navigatorilor, membri ai
Ligii Navale Române. Dincolo de
discuţiile aniversare, în care s-au
prezentat, odată în plus, importanţa
acestei organizaţii, istoricul ei şi
personalităţile care au activat în
cadrul ei, proiectul de promovare a
imaginii mării, Marinei şi a Forţelor
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Sprijin al Forţelor Navale «Ovidius» are capabilitatea şi
credibilitatea de a îndeplini misiunile încredinţate şi de
a asigura suportul logistic dinamic, oportun, economic
şi eficient al Statului Major al Forţelor Navale. Evocarea
acestei frumoase aniversări constituie nu doar un prilej
de mândrie şi satisfacţie profesională, ci şi un imbold
pentru depunerea de noi eforturi în vederea ridicării
unităţii noastre la nivelul noilor parametri de performanţă.
Adaptarea la noul context geopolitic şi militar însemnă
noi provocări şi pentru unitatea noastră în modernizarea
şi adaptarea tehnicii la cerinţele unei logistici moderne şi
eficiente.” (M.E.)

Vineri, 30 martie, Secţiile Logistice 330 şi 335 din cadrul Bazei
Logistice Navale „Pontica”, au aniversat 35 de ani de la înfiinţare.
La festivităţile desfăşurate la Constanţa şi Mangalia, în prezenţa
viceamiralului dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor
Navale şi respectiv, a comandorului Cristian Lişman, locţiitorul
pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Navale, au
participat comandanţi ai unităţilor din Forţele Navale, personalul
unităţilor aniversate, precum şi personal militar şi civil care în
decursul anilor şi-a desfăşurat activitatea în unităţile respective.
Comandanţii celor două secţii logistice, căpitan-comandorii
Bogdan Roşu şi respectiv Petre Simion, au prezentat aspecte
din istoria şi dezvoltarea unităţilor. La momentul aniversar au fost
acordate plachete, diplome şi medalii celor care au sprijinit în
activitate aceste unităţi.
Misiunile acestor structuri sunt multiple şi derivă din obiectivele
Forţelor Navale Române: planificarea, organizarea şi executarea
dinamică şi eficientă a sprijinului logistic pentru unităţile şi marile
unităţi din subordinea Statului Major al Forţelor Navale dislocate
la mare şi fluviu; asigurarea materialelor, produselor şi serviciilor
pentru derularea programelor de instrucţie şi pregătire pentru
luptă; executarea transportului de materiale şi personal cu forţele
şi mijloacele proprii; asigurarea mentenanţei tehnicii de luptă a
instalaţiilor din dotarea navelor aparţinând Comandamentului
Flotei şi navelor proprii, precum şi asigurarea de spaţii şi condiţii
de cazare pentru personalul Forţelor Navale prin cămine de
garnizoană. (M.E.)
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Vineri, 23 februarie, şeful Statului Major al Forţelor
Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a participat
la ceremonia prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la
înfiinţarea Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale
„Ovidius”. La activitate au participat comandanţi
de unităţi şi mari unităţi din Forţele Navale, precum
şi personalul militar şi civil al Batalionului de Sprijin
al Forţelor Navale.
Misiunea de bază a batalionului este aceea de a
asigura un sprijin logistic dinamic, oportun, economic
şi eficient Forţelor Navale. Locotenent-colonelul Florin
Năforniţă, comandantul unităţii: „Astăzi, Batalionul de
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Eficienţa sprijinului logistic
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35 de ani de la înfiinţarea Secţiilor
Logistice de la Constanţa şi Mangalia

Navale Române în rândurile tinerilor,
a instituţiilor şi organizaţiilor din
domeniul educaţiei, artei, culturii şi
mass-media din localităţile riverane
mării şi Dunării, reprezentanţii Ligii
Navale şi-au propus construirea de
monumente în memoria marinarilor
militari, sub numele de Crucea
Marinarilor, la Constanţa, Sulina,
Brăila şi Bucureşti. De asemenea,
Liga Navală Română va sprijini
activităţile derulate sub egida
Centenarului României Mari. (M.E.)
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Un concurs devenit tradiţie

Joi, 29 martie, la Cercul Militar Naţional
din Bucureşti a avut loc şedinţa anuală
a Clubului Amiralilor. A fost un bilanţ al
activităţilor desfăşurate anul trecut de
membrii clubului, dar şi o proiecţie a
ceea ce va reprezenta anul 2018 pentru
Clubul Amiralilor.
După cum a precizat şi în raportul
de activitate, preşedintele Clubului
Amiralilor, amiralul (rtr) Traian Atanasiu,
scopul şi obiectivele Asociaţiei
„Clubul Amiralilor” au fost realizate
şi anul trecut, prin dezbateri, apariţii

editoriale, întâlniri cu militarii activi şi cu
personalităţi ale vieţii militare, culturale
şi ştiinţifice, premierea anuală a celor
mai valoroase cărţi cu subiecte de
marină, acordarea de premii şefilor
de promoţii ai instituţiilor
de învăţământ de marină.
Amiralul (rtr) Traian Atanasiu: „Acti
vităţile pe care le-am prevăzut în planul
pentru 2018 au ca dedicaţie aniversarea
Centenarului României. Vom participa la
toate activităţile organizate de Statul
Major al Forţelor Navale, vom fi prezenţi

Pe 24 martie, a avut loc la Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu”, cea de-a
XXVI-a ediţie a concursului de matematică
„Viceamiral Vasile Urseanu”. Iniţiat în anul
şcolar 1991-1992, de conducerea Liceului
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”,
reprezentată de contraamiralul George
Petre şi locţiitorul său, comandorul
Niculae Ştefan (contraamiral de flotilă
(rtr) în acest moment), concursul de
matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”
se adresează anual elevilor de clasa
a VIII-a care studiază în judeţul
Constanţa. Concursul este unul de nivel
judeţean, intrat în calendarul concursurilor
organizate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa. După desfiinţarea
liceului militar, tradiţia concursului a fost
păstrată de Liga Navală Română, filiala
Constanţa prin contraamiralul de flotilă
(rtr) Niculae Ştefan, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.
„Fiind un preambul la examenul de
Evaluare Naţională, competiţia stârneşte
în fiecare an interesul a sute de elevi din
judeţul Constanţa, aflaţi în ultima clasă
de gimnaziu”, a declarat contraamiralul
(rtr) Niculae Ştefan, iniţiatorul şi directorul
concursului. Festivitatea de premiere
a câştigătorilor a avut loc sâmbătă, 31
martie, la Muzeul Naţional al Marinei
Române. (M.E.)

în unităţile forţelor navale şi în instituţiile
de învăţământ şi vom aborda în
întâlnirile noastre, ideile principale care
au stat la baza Marii Uniri”.
Asociaţia „Clubul Amiralilor” este o
asociaţie neguvernamentală, autonomă
şi apolitică, constituită în scopul afirmării
şi menţinerii unor relaţii colegiale
între amiralii României, precum şi
stimularea preocupărilor acestora pentru
efectuarea de studii, sinteze, memorii
şi lucrări referitoare la problematica
forţelor navale. (M.E.)

Şeful Statului Major al Forţelor
Navale, viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, l-a felicitat joi, 18 februarie, pe
contraamiralul (rtr) Mircea Caragea,
seniorul Careului Marinarilor „Căpitancomandor Alexandru Dumbravă”, pentru
cea de-a 99-a aniversare. Momentul a
reprezentat un bun prilej de rememorare
a unor file importante ale istoriei Marinei
Române alături de prieteni, de membrii
Careului Marinarilor, de contraamiralul
de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul
Flotilei 56 Fregate, de dr. Mariana
Păvăloiu. Contraamiralul (rtr) Mircea
Caragea s-a născut la 18 ianuarie 1919,
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în comuna Şelaru, judeţul Dâmboviţa şi
a absolvit Liceul Militar „Dimitrie Sturdza”
din Craiova, în 1938 şi Şcoala Navală
„Mircea cel Bătrân” în anul 1940. În anul
1939 a participat în calitate de cadet, la
primul marş al Navei-Şcoală Mircea. În
timpul celui de-al Doilea Război Mondial
a executat numeroase misiuni, ca ofiţer
de marină (aspirant – 1940 şi locotenent –
1943) ambarcat pe navele militare – canoniera Eugen Stihi, distrugătoarele Mărăşti
şi Regina Maria -, cu distrugătorul Regina
Maria participând la evacuarea pe mare a
trupelor germane şi române din Crimeea,
cunoscută şi ca „Operaţiunea 60.000”,

cea mai importantă campanie navală
din Marea Neagră. După 1944 a fost
comandant militar în Portul Hârşova,
profesor de artilerie la Şcoala Navală
Turnu Măgurele, iar în anul 1947 a fost
trecut în rezervă. În perioada 1953 –
1982, a fost grafician la Muzeul de Arta
Populară şi Folclor şi Muzeul Satului
„Dimitrie Gusti”. În anul 2012 a fost
avansat la gradul de contraamiral de
flotilă. Este membru din anul 1991 al Ligii
Navale Române, membru al Asociaţiei
Veteranilor de război din România,
precum şi membru al Careului Marinarilor
„Ion Dumbravă”, de la înfiinţare. (M.E.)
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Un marinar la un pas până la un veac
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Clubul Amiralilor... la bilanţ
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Clubul
amiralilor

Contraamiralul (rtr) Neculae Ştefan

Viceamiral Vasile Urseanu
S-a născut la 9 ianuarie 1848 la
Bucureşti şi a decedat în 1926. A absolvit
Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie
din Bucureşti în anul 1868 cu gradul de
sublocotenent, fiind repartizat în Corpul
Flotilei; ofiţer secund pe nava România
în anul 1870, apoi pe nava Ştefan cel
Mare. Urmează un stagiu de specializare
în Franţa (1872-1873) unde este
ambarcat pe nava-şcoală Jean Bart. În
1875, în calitate de comandant al navei
România a participat la primul marş de
instrucţie desfăşurat la Dunărea de Jos

şi Marea Neagră de navele întrunite ale
Corpului Flotilei care au format o divizie.
În timpul Războiului din 1877-1878 a
comandat bateriile „Elisabeta”, „Mircea”
şi „Renaşterea”. De asemenea, în timpul
Războiului de Independenţă a fost trimis
în misiune pe lângă prinţul Serbiei, Milan
Obrenovici. În 1882, cu gradul de maior,
este numit la comanda bricului Mircea, pe
care îl aduce în ţară din Anglia. Odată cu
punerea în aplicare a „Legii de organizare
a Flotilei”, din 1886, a fost numit
comandantul Inspectoratului Navigaţiei şi
Porturilor, constituit ca un corp subordonat
comandantului Flotilei. În 1889 execută
prima campanie de instrucţie la comanda
crucişătorului Elisabeta. Sub comanda
sa, crucişătorul Elisabeta a participat
la serbările ocazionate de inaugurarea
Canalului Kiel. Avansat contraamiral,
devine comandantul Diviziei de Mare
(1897-1898). Şef al Direcţiei marină din
Ministerul de Război. Promotor al primelor
manuale şi regulamente de marină şi al
primei reviste a Marinei (1898). În rezervă
cu gradul de viceamiral în 1900, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial a fost
mobilizat la partea sedentară a armatei.
După începerea celui de-al Doilea Război
Balcanic, a fost înaintat la 10 mai 1913 la
gradul de viceamiral şi mobilizat pe lângă
Marele Cartier General, fiind decorat
pentru participarea la această campanie
militară cu Medalia Avântul Ţării. La
data de 1 septembrie 1919 viceamiralul
(r) Vasile Urseanu s-a retras definitiv din
armată, iar după şapte ani, în anul 1926 a
încetat din viaţă.
A studiat astronomia şi a activat pentru
înfiinţarea Societăţii Astronomice Române.
A fondat în 1907, Societatea Astronomică
Română „Camille Flammarion” al cărui
prim preşedinte a fost. A sprijinit material
construcţia Observatorului Astronomic
Popular (1910), azi Observatorul Astro
nomic al Municipiului Bucureşti „Amiral
Urseanu”.
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văzut cum ţara a fost ocupată de nişte „trupe” foarte bine organizate,
cu structuri la nivel naţional şi local care au făcut posibilă jefuirea
bogăţiilor materiale ale statului şi schilodirea sufletească a oamenilor,
prin sărăcirea populaţiei şi inversarea valorilor: personalităţile la
marginea societăţii, iar personalităţile la conducerea ei. Chiar aş dori
ca aceste ultime vorbe să fie considerate un autodenunţ public.
Dar să revin la drumul meu spre arest; am ajuns într-o cămăruţă
rece, cu scânduri pe jos şi un pat (alintat „balalaică”) rabatat spre
perete şi încuiat. După câteva ceasuri, un om scrupulos a constatat că
acesta este arestul simplu şi m-a mutat în altă cameră, cu ciment pe
jos, adică în camera de arest sever.
Aici m-a vizitat comandantul companiei, căpitanul-locotenent
Nicolae (zis „Piratul”) care m-a întrebat dacă am fost în oraş şi i-am
răspuns că, odată ce mi-a făcut bilet de voie, de ce să nu plec (un
tânăr de astăzi ar fi răspuns mai scurt: why not?). N-am ştiut de ce
m-a întrebat, dar am aflat foarte repede când m-a chemat şeful şcolii
în biroul său, m-a întâmpinat cu un zâmbet bine controlat şi mi-a spus:
- În sfârşit, ai recunoscut că ai fugit în oraş!
- N-am fost în oraş, am spus eu; am stat la club să ascult muzică
şi să uit că am fost tratat ca o cârpă: oprit din învoire fără niciun motiv.
- Ofiţerul de serviciu mi-a spus că te-a căutat acolo şi nu erai.
- V-a minţit, am răspuns eu sigur pe mine; în camera cu aparat de
radio n-a intrat.
Roşu de mânie, m-a dat afară, aşa că m-am întors la arest. Aici
am găsit un coleg care venise să-mi ţină de urât; smulsese belciugul
lacătului de la camera de armament ştiind că pentru asta va fi pedepsit
cu arest. M-a ajutat mult având în vedere starea mea sufletească şi
m-a întărit să merg până la capăt.
În următoarele zile mai mulţi profesori au venit să mă întrebe ce
s-a întâmplat pentru că nici ei nu înţelegeau de ce nu mi se spune
pentru care motiv am fost oprit din învoire.
În acelaşi timp, colegii mei care erau de serviciu pe bucătărie îmi
aduceau numai bunătăţi cât pentru zece inşi, iar gradaţii, la plimbarea
de seară, comandau „pentru onor” spre corpul de gardă şi aruncau
fiecare câte un lemn pentru sobele din încăperi care nu erau niciodată
fierbinţi. Soldaţii din gardă erau încântaţi că aveau şi ei căldură şi
supliment la masă. Nu ascund că, aşa amărât cum eram, aşteptând
zilnic o nouă confruntare, de bucurie, „dădeam din coadă în nădragi”
cum spunea Tudor Arghezi undeva. În asemenea momente, nu e puţin
lucru să ştii că nu eşti singur. Vizitele profesorilor şi sprijinul neîntrerupt
al colegilor, chiar dacă primeau pedepse, ajungeau la urechile şefului
şcolii care a trimis din nou „Piratul” să mă chestioneze. Am urmat
aceeaşi tactică: căpitanului-locotenent Nicolae îi spuneam că am fost
în oraş, şefului şcolii că am rămas în cazarmă, joc aparent absurd care
a durat câteva zile. Regret (şi a ştiut asta) că l-am pus într-o situaţie

Contraamiral (rtr.) Anatolie ZEMBA
Şi-am mai fost arestat câteva ore, tot în anii liceului şi tot...
neconvenţional. Înaintea vacanţei de vară eram duşi la Mangalia la
o clădire cu plajă numită „solar”, unde cea mai mare parte a timpului
făceam instrucţie de front, o mică parte plajă şi o şi mai mică parte
baie în apa până la genunchi. Pentru plajă luam poziţia „culcat”, iar
după un timp, la semnalul dat cu goarna de un subofiţer, ne întorceam
cu burta în sus, iar la semnalul următor ne roteam. Şi tot aşa până
începea pregătirea pentru intrat în apă, care dura o oră, iar baia doar
15-20 de minute, fără a avea voie să intrăm cu capul în apă. Crescut
cu casa pe malul Dunării şi cu două ape mari aproape, Siretul şi lacul
Brateş, după ce le-am spus colegilor că eu întâi am învăţat să înot
şi apoi să merg, într-o bună zi am încălcat regulile şi m-am depărtat
aproximativ 30-40 metri spre larg. Atâta mi-a trebuit. Am fost chemat
urgent la mal, m-au înşfăcat doi vlăjgani şi m-au dus la ofiţerul de
serviciu. Acesta, după ce m-a muştruluit bine, a trasat un cerc cu creta
pe cimentul „solarului” şi mi-a zis să intru în el ca arestat, întrucât acolo
n-aveau cameră de arest şi să aştept până vine comandantul meu ca
să mă pedepsească. Degeaba i-am spus eu că trecusem Dunărea
de două ori, că făcusem înot de performanţă la bazinul din Galaţi, că
participasem la concursuri. Totul a fost zadarnic. În cerc am stat fără
apă, fără mâncare, fără... ce să mai spun... Comandantul meu, un
locotenent chipeş, elegant şi deştept, cum voiam să ajung şi eu peste
7 ani, probabil a întârziat la o bere cu colegii şi a venit pe la apusul
soarelui. Parcă-l văd, vesel, pus pe glume şi nu-i venea să creadă că
am stat atâtea ceasuri în cerc. M-a luat de gât şi m-a trimis la culcare
spunându-mi: „- La cin’ te-ntreabă, să zici că asta a fost pedeapsa dată
de mine: Arest în cerc!”.
Apropo de realizările mele în domeniul înotului, când am început
să umblu cu fete, tuturor le spuneam că, deşi am făcut înot de
performanţă, mă înec într-o lacrimă de femeie. Doamne, ce le mai
plăcea, dar, sincer, minţeam pe jumătate, cum şi lacrimile lor erau pe
jumătate mincinoase. Adevărul e că şi atunci, şi acum, dar mai ales
acum, simt că m-aş îneca şi într-o lacrimă de copil.
În toamna lui 1959 am ajuns la Constanţa fără să mai susţin
examen de admitere, unde chiar toate mergeau ca pe roate. Învăţam
bine, aveam medii anuale foarte aproape de zece, eram primit în partid
şi avansat la tot felul de grade: cartnic (impus de ruşi), sergent şi, în
final, plutonier cu 450 lei soldă (atâţia bani, pe care să-i cheltuiesc
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fără nicio grijă, n-am mai avut şi n-am nici astăzi). Am fost numit
„încheietor” la o companie cu 100 de elevi din specialitatea electromecanică, pentru marina comercială (abia peste unsprezece ani am
mai avut atâţia subordonaţi). Ieşeam în fiecare duminică în oraş, iar,
pentru că aveam media peste nouă, de la o vreme şi miercurea.
Şi totuşi, chiar de pe aceste „culmi ale succesului” am ajuns din nou
în arest pedepsit de către comandantul şcolii, căpitanul de rangul doi
Ilie Ştefan, viitorul amiral cu patru stele, mare personalitate a Marinei
Române. S-a întâmplat aşa: într-una din duminicile lunii februarie mă
aflam la ofiţerul de serviciu care, după inspecţia ţinutei, urma să-mi
înmâneze biletul de voie, dar... surpriză: acesta l-a rupt în faţa mea,
spunându-mi că aşa a ordonat şeful şcolii. Zadarnic am întrebat pentru
care motiv sunt oprit, odată ce comandantul meu mă învoise. Nu mi
s-a răspuns nimic şi am fost trimis „la program” fără nicio explicaţie.
Am simţit că dintr-odată nu mai sunt om, ci un gunoi în bătaia
unui vânt murdar. Cineva călcase cu cizma peste sufletul meu încă
nedesprins, cu totul, de copilărie. Nu mai puteam face nimic: nici să
citesc, nici să dorm, nici să mănânc; mă mir că mai respiram. Trebuia
să fac ceva ca să-mi recapăt statutul de om, să redevin demn în faţa
colegilor, a prietenei mele, care-şi aniversa ziua de naştere şi chiar în
faţa mea, drept pentru care am gândit aşa: dacă am fost învoit, trebuie
să ies pe poartă ca toţi învoiţii, fără să fug sau să sar gardul, cum
procedasem cu alte ocazii. Şi aşa am făcut.
După un timp, ofiţerul de serviciu, un căpitan de rangul întâi al
cărui nume l-am uitat (mai bine!) a ordonat adunarea întregului efectiv
pentru apel, dar n-a găsit niciun absent deşi colegul şi bunul meu
prieten Ilie Herţa sărise, deja, gardul şi plecase după mine. Atunci
CR1, fără nume, a plecat la camera lui şi peste puţin timp a trimis pe
cineva să mă cheme la el şi cum nu m-a găsit a dat ordin să fiu căutat
peste tot: clasă, dormitor, sală de sport etc. Între timp am ajuns în
şcoală şi m-am prezentat la ofiţerul de serviciu.
- Unde ai fost? m-a întrebat el.
- La club, în camera cu aparat de radio pentru a uita nedreptatea
care mi s-a făcut.
S-a înnegrit: acolo nu mă căutase, deci nu putea dovedi că
părăsisem cazarma (mă informasem în prealabil de la colegi).
Cu toate acestea, a doua zi am fost scos în faţa frontului, mi s-au
smuls gradele de pe umeri ca unui trădător de ţară şi mi s-a comunicat
pedeapsa: 15 zile de arest sever. Trădător de ţară ar trebui să fiu
considerat acum când după ce, prin jurământ militar, m-am angajat
să apăr ţara şi valorile ei, n-am făcut aproape nimic atunci când am
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OARE DE CE VĂ IUBESC,
DOMNILOR ASPIRANŢI? (II)

imposibilă pe căpitanul-locotenent Nicolae (situaţie asumată, nefiind
un om rău) acuzat, probabil, de „favorizarea infractorului”, de vreme
ce în faţa lui recunoşteam că am fost în oraş, iar în faţa căpitanului de
rangul doi Ştefan, nu.
La ultima întâlnire cu comandantul S.M.S.M. am fost ameninţat că
nu voi mai ajunge ofiţer de marină, dar am replicat repede, cu răspunsul
pregătit din timp, că nici eu nu vreau să lucrez într-o structură care, ca
răsplată că îmi fac datoria la compania dată în grijă fiind în acelaşi
timp pe primele două locuri la învăţătură, mă tratează dezumanizant
(probabil am folosit alt termen mai simplu, potrivit vârstei şi emoţiei).
- Vrei să te duci la Combinatul Siderurgic de la Galaţi şi să atragi şi
alţi colegi după tine, mi-a spus. Şi, într-adevăr, am fost vizibil surprins,
totuşi am răspuns:
- Da, fiindcă mai lucrează acolo ofiţeri de marină la sectorul
hidrotehnic şi sunt apreciaţi, am spus eu, dar gândul îmi era doar la
nenorocitul care mă turnase, deşi nu era ceva care să mă ducă mai
jos decât eram.
Şi atunci, în sfârşit, am aflat pentru ce motiv mi se rupsese biletul
de voie: încercasem să obţin învoire prin „protecţie externă” , în
favoarea mea intervenind la şeful şcolii un anume procuror, mare şef
pe regiunea Dobrogea. Probabil că nervii, fiind foarte încordaţi până
atunci, s-au destins brusc încât am avut un fel de râs ciudat şi cu o
relaxare forţată am răspuns pe puncte.
Punctul 1: Nu aveam nevoie de nicio protecţie, deoarece îndepli
neam toate condiţiile şi, în consecinţă, comandantul meu îmi făcuse
bilet de voie.
Punctul 2: Nu cunosc niciun procuror din România, deci nici pe
cel pomenit.
Punctul 3: Dacă nu mă crede să mă confrunte cu acel procuror,
dacă există, deşi eu cred că nici un om nu poate spune că mă
cunoaşte, dacă acest lucru nu este adevărat.
Am observat pe chipul comandantului surpriza şi chiar jena pentru
ceea ce-mi făcuse, dar n-am primit nici scuze, nici explicaţii: am fost
trimis din nou la arest unde începusem să mă obişnuiesc şi de unde
credeam că voi pleca în Galaţiul copilăriei mele. N-a fost să fie. Peste
foarte puţin timp a apărut căpitanul-locotenent Nicolae care mi-a spus
că arestul se încheia şi că voi fi repus în toate drepturile. Nu ştiu ce
a discutat căpitanul de rangul doi Ştefan cu procurorul, dar ştiu sigur
că s-a convins de sinceritatea mea întrucât peste o lună şi ceva, când
am avut voie să ies din nou în oraş, am aflat şi eu de la prietena mea,
că ea intervenise pentru mine prin unchiul ei care era procuror. Dacă
degradarea mea a reprezentat un spectacol petrecut în faţa formaţiei,
punerea gradelor la loc s-a făcut pe tăcute, însă am avut şi momentele
mele de glorie: cei 100 de subordonaţi electromecanici m-au primit cu
urale deşi, am fost destul de sever cu ei. Profesorii mi-au arătat şi ei
susţinere cum au crezut de cuviinţă, mai discret sau mai vocal.
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Ultimul ofiţer de marină
prizonier în lagărul sovietic

Semnal
editorial

Contraamiralul de flotilă (rtr.) Mihai
Chiriţă, cel mai vârstnic veteran marinar
militar, a fost condus pe ultimul drum
duminică, 28 ianuarie, cu onoruri militare,
de reprezentanţi ai Statului Major al
Forţelor Navale, familia sa şi de foşti
colegi din Marina Română. Seniorul
Forţelor Navale Române s-a stins din
viaţă la onorabila vârstă de 103 ani,
timp în care a trăit unele dintre cele mai
importante momente ale istoriei moderne
ale României.
Cel care avea să petreacă 1.350 de
zile în lagărul Oranki (Rusia), unde se
aflau alţi 6.000 de ofiţeri români, făcuţi
prizonieri, în urma Bătăliei de la Stalingrad
din cel de-al Doilea Război Mondial, a
servit cu profesionalism şi pasiune, atât
Marina Militară, pe timp de pace şi de
război, cât şi Marina Civilă. Tânărul Mihai
Chiriţă şi-a petrecut copilăria în satul
Bistreţ, din judeţul Dolj, de unde a plecat,
la vârsta de 13 ani, alături de învăţătorul
său, Gherase Popescu, la Cernăuţi,
pentru a susţine examenul de admitere
la Liceul Militar „Ştefan cel Mare”.
Viitorul ofiţer de marină era pasionat de
matematică, astronomie, chimie, fizică,
literatură şi filosofie, absolvind la Liceul
Militar „D. A. Sturdza” din Craiova, unde,
după absolvirea din anul 1934, a optat
pentru Marină. Trei ani mai târziu, ofiţerul

Eugenia OPRESCU
Joi, 22 februarie 2018, la adunarea
festivă dedicată Zilei Flotei, am asistat la
un nou şi deloc surprinzător eveniment
editorial de marcă, furnizat cu aplomb,
ca de fiecare dată, de comandorul (r) dr.
Marian Moşneagu. Dicţionarul enciclopedic
„Amiralii României”, încredinţat spre tipar
Editurii constănţene Ex Ponto, are, de
departe, calităţile unei lucrări de excepţie
pentru istoriografia navală naţională,
complementară celor anterioare, „Dicţi
onarul marinarilor români”, apărut în
2008 la Editura Militară şi enciclopedia
„Şefii Statului Major al Forţelor Navale”,
publicată în 2016 la Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei.
Deşi ne avertizează că nu a făcut
un scop în sine din a promova valori,
elite şi modele din Marina Română,
comandorul (r) dr. Marian Moşneagu
reuşeşte, ca nimeni altul, să valorifice cu
eleganţă „recolta” campaniei de aproape
două decenii de cercetare şi insistente
investigaţii în arhivele naţionale - militare,
civile şi diplomatice -, oferindu-ne un
tablou complet şi minuţios documentat
al personalităţilor reprezentative care au
făcut carieră şi, deopotrivă, istorie sub
pavilionul Forţelor Navale.
Cu un elocvent şi convingător
„Argument” care prefaţează lucrarea,
autorul prezintă alfabetic biografiile
celor 200 de amirali ai Armatei Române,
evocându-le succint perioadele de
şcolarizare, instruire şi perfecţionare în
ţară şi în străinătate, parcursul profesional,
evoluţia în ierarhie, profilul psihologic de
lider şi – la fel de important – contribuţiile
notabile la dezvoltarea gândirii şi culturii
marinăreşti, opera ştiinţifică şi, de ce nu,
activitatea socială, civică şi politică, în
unele cazuri.
„Acest nou dicţionar enciclopedic nu
este doar un simplu «Laudatio» adus
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celor 200 de amirali români din toate
timpurile, ci mai degrabă o reflectare
selectivă şi în egală măsură obiectivă
a determinării şi implicării acestora în
adoptarea şi înfăptuirea unei politici
navale româneşti autentice, unitare
şi originale – precizează autorul. De
aceea, în majoritatea cazurilor, biografiile
acestora scot în evidenţă demer
suri îndrăzneţe, preocupări notabile,
reforme vizionare şi programe de
înzestrare adecvate necesităţii asigurării
securităţii maritime şi fluviale a României.
[…] Ampla panoplie a realizărilor de
excepţie pe care amiralii români le-au
înfăptuit înainte şi în această onorantă
demnitate de lideri ai Marinei Române
abundă în premiere şi recorduri naţionale”.
Într-adevăr, comandorul (r) dr. Marian
Moşneagu recurge la această stratagemă,
capacitându-ne interesul pentru fiecare
dintre amiralii evocaţi prin câte o faptă/
acţiune/realizare emblematică pentru
personalitatea şi performanţele personale
în varii domenii. Prezent la manifestare
în calitate de invitat special şi mentor al
autorului, prof.univ.dr. Valentin Ciorbea a
accentuat valenţele informative ale acestui
veritabil instrument de lucru, precum şi
perseverenţa cu care comandorul (r)
dr. Marian Moşneagu şi-a construit şi
diversificat aria publicistică atât în nume
propriu, cât şi în colectivele în care a
activat ca director al Muzeului Marinei
Române, respectiv al Serviciului Istoric al
Armatei.
Ceea ce adaugă o notă de originalitate
acestei lucrări de anvergură este „formula”
uzitată de autor, discret semnalată de
un confrate de breaslă - l-am numit pe
colonelul (r) Dan Gîju, reputat scriitor
şi director al Editurii Favorit -, elegant
deconspirată în recenzia plasată la
rubrica „Cărţi fundamentale”, la pagina 13,
în revista trimestrială de cultură militară

şi patriotică „ProARME”, nr. 3-4 (29-30)
iunie-decembrie 2017 (www.proarme.ro).
Iscusitul prozator afirmă franc despre
Marian Moşneagu că şi de această dată
„a preferat aceeaşi variantă de expunere
cu două tăişuri, adică una mai mult literară
decât ştiinţific-academic-matematică să
zic aşa, în sensul că lucrând mai mult
bazat pe entuziasm decât pe o regulă
strictă la care să se raporteze, reuşeşte
performanţa ca în unele cazuri să fie mai
expeditiv şi lapidar, pe când în altele câteva
înserează informaţii, detalii şi date cât
într-un roman întreg, pe zeci de pagini. [ …]
De prisos să mai spun însă că acest
dicţionar este mai mult decât binevenit
atât pentru istoriografia românească,
per ansamblu, cât şi pentru persoane
particulare ca mine, care mi-am găsit în
paginile sale generoase câţiva camarazi
de liceu (fostul Liceu Militar de Marină
„Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa –
n.n.) şi comandanţi care numai amirali ai
Marinei Române nu-mi imaginam că vor
ajunge vreodată, plus unele figuri efectiv
fascinante, care ar merita studii mai
aprofundate, ca de pildă contraamiralul
târgoviştean Dorin Iacomi (1893-1997)”.
Un instrument de lucru şi o lucrare
originală, în egală măsură, despre care
însuşi autorul este convins că „va oferi
atât personalului Forţelor Navale, cât
şi publicului larg o imagine mult mai
amplă şi edificatoare asupra carierei
şi contribuţiilor notabile ale amiralilor
români la dezvoltarea ştiinţei, culturii,
doctrinei navale şi artei operative,
evidenţiind totodată implicarea nemijlocită
a valorosului corp al Amiralităţii autohtone
în înfăptuirea politicii navale naţionale, în
complementaritate cu priorităţile strategiei
de securitate şi înaltele comandamente
ale apărării independenţei, suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a României, atât în
timp de pace cât şi în campanie”.

Marina Română nr. 1-2
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Mihai Chiriţă a făcut parte din Promoţia
1937 a Şcolii Navale „Mircea”, actuala
Academie Navală „Mircea cel Bătrân”,
după care a fost repartizat la Dunăre,
pe monitorul NMS Bucovina, iar în anul
următor pe NMS Lascăr Catargiu. Între
anii 1938-1940, a urmat cursurile Şcolii
de Aplicaţie a Marinei, pentru a reveni,
ulterior, pe Dunăre, la bordul monitorului
Ardealul, navă militară cu care a participat,

în iunie 1940, la operaţiunea de evacuare
a Basarabiei cedate. Anul 1941 este cel
în care Mihai Chiriţă a fost detaşat la
Comandamentul Marinei Regale, instituţie
în care a lucrat la „Cartea de semnale”,
din postura de ofiţer, chiar dacă, în
paralel, urma cursurile Politehnicii din
Bucureşti. Un moment greu din viaţa
sa l-a reprezentat arestarea de către
trupele sovietice, împreună cu echipajul
monitorului I.C. Brătianu, şi trimiterea
sa în lagărul de la Oranki-Stranie, din
Odessa, în anul 1944. A fost întemniţat
timp de 1350 de zile. La scurt timp după
revenirea în ţară, a fost trecut în rezervă.
În anul 1953, comandorul a fost reactivat
şi încadrat la Şcoala Militară de Marină
ca profesor de navigaţie şi astronomie.
Până în anul 1977 când a ieşit la pensie,
a mai fost bibliotecar şi traducător în
cadrul Direcţiei generale de Navigaţie
din cadrul Ministerului transporturilor
şi lector la catedra de Astronomie
din cadrul Observatorului Astronomic
Popular Bucureşti. A redactat cursurile de
Astronomie Nautică şi de Navigaţie, lucrări
care sunt utilizate şi astăzi la Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.
A publicat mai multe eseuri, amintiri din
război, a scris articole memorialistice în
reviste de specialitate. (M.P.; SMFN)

Foto: SMFN

ONOR ELITEI
MARINEI ROMÂNE

In memoriam
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La 600 de ani de la trecerea la cele veşnice a domnitorului
Mircea cel Bătrân, Academia Navală care îi poartă numele
a organizat, miercuri, 31 ianuarie, în Aula „Viceamiral Ioan
Coandă”, simpozionul „Mircea cel Bătrân în conştiinţa urmaşilor”.
Numele Domnului Ţării Româneşti poartă o semnificaţie foarte
importantă pentru Marina Română, acesta fiind purtat de-a
lungul timpului de Bricul Mircea (1882-1944) şi de Nava Şcoala
Mircea, din anul 1939, dar şi de instituţia de învăţământ superior
de marină Şcoala Navală „Mircea”, din anul 1920, actuala
Academie Navală „Mircea cel Bătrân”. Comandorul conf. univ.
dr. Octavian Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”: „După desfăşurarea activităţii comemorative de la
mănăstirea Curtea de Argeş, am vrut să marcăm şi aici acest
eveniment important pentru comunitatea noastră academică şi
pentru marină. Dorim să reamintim studenţilor, valorile pe care ni
le-au transmis înaintaşii noştri, pentru că suntem în Dobrogea şi
vorbim româneşte şi datorită lui Mircea cel Bătrân. Trebuie să ne
amintim măcar din când în când de aceste valori care constituie
rădăcinile existenţei noastre”.
Sărbătorirea „mirciştilor” a reunit studenţi, elevi, actuali şi foşti
profesori ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi ai Colegiului
Naţional „Mircea cel Bătrân”, care au comemorat atât viaţa, cât
şi personalitatea patronului spiritual al celor două prestigioase
instituţii de învăţământ constănţene. (M.E.)

Remember pe fregata Mărăşeşti

20 de ani de la aplicaţia STRONG RESOLVE 98
Foto: Ionuţ FELEA

Duminică, 21 ianuarie, a avut loc o slujbă de pomenire la
Mănăstirea Cozia, ctitoria marelui voievod Mircea cel Bătrân,
domn până la Marea cea Mare, aleasă de el însuşi loc de odihnă
veşnică. Pe data de 31 ianuarie s-au împlinit 600 de ani de la
moartea domnitorului Mircea cel Bătrân. Numele Domnului
Ţării Româneşti poartă o semnificaţie foarte importantă pentru
Marina Română, acesta fiind purtat de-a lungul timpului de
Bricul Mircea (1882-1944) şi de Nava Şcoală Mircea din anul
1939, dar şi de instituţia de învăţământ superior de marină
Şcoala Navală „Mircea”, din anul 1920, astăzi Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”. La slujba de pomenire care a fost săvârşită
de către I.P.S. Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, de stareţul
mănăstirii Cozia, arhimandritul Vartolomeu împreună cu un sobor
de preoţi, a luat parte şi o delegaţie condusă de către rectorul
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, comandorul conf. univ.dr.
Octavian Tărăbuţă, însoţit de comandantul Navei Şcoala Mircea,
comandorul Ioan-Gabriel Moise, şi de un grup de studenţi. Cu
acest prilej, delegaţia constănţeană a adus un pios omagiu
contraamiralului Horia Macellariu (1894 - 1989), care-şi are locul
de veci în cimitirul mănăstirii voievodale. (SMFN)

Vineri 5 aprilie, la bordul fregatei Mărăşeşti (F 111) a fost
organizată o întâlnire a membrilor echipajului, care cu 20 ani în urmă
a participat la cea mai mare aplicaţie organizată de NATO în Atlantic,
STRONG RESOLVE 98.
Pe puntea navei au strigat prezent la apel, o parte din echipajul
navei din acel moment, comandat de comandorul Dumitru Preda,
membri ai actualului echipaj al fregatei Mărăşeşti, aflat sub comanda
comandorului Claudiu Tănăsescu dar şi comandantul Flotei,
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă şi comandantul Flotilei 56
Fregate, contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev. Au fost depănate
amintiri despre acea aplicaţie, s-au rememorat zilele de furtună prin
care a trecut nava, s-a vorbit despre coeziunea echipajului din acel
moment, dar şi despre starea actuală a navei. O întâlnire care a vrut
parcă să transmită necesitatea lucrului în echipă, a bunei pregătiri şi
a coeziunii echipajului oricărei nave.
Desfăşurat în perioada 6-23 martie 1998 în Atlantic, mai exact
într-un raion aflat la vest de coastele Franţei, în Golful Biscaya,
STRONG RESOLVE 98 a fost cea mai mare aplicaţie organizată
de NATO în acel an. Au fost implicaţi 50000 de militari din 15 ţări
membre NATO şi 10 state din cadrul Parteneriatului pentru Pace.
România a fost primul stat care a semnat acordul de participare la
„Parteneriatul pentru Pace”, în anul 1994, cu Alianţa Nord-Atlantică,
iar în perioada de pre-aderare la cea mai puternică alianţă militară
din lume (1994-2004) militarii români au fost prezenţi la numeroase
exerciţii ale NATO. Pentru distrugătorul (la acel moment) Mărăşeşti, a
fost prima misiune desfăşurată în Atlantic iar în premieră, un elicopter
IAR 316 B Alouette a fost ambarcat în hangarul navei şi a participat
la misiuni internaţionale. Nava a plecat din Portul Militar Constanţa

Foto: Ionuţ FELEA

Comemorarea
voievodului Mircea cel Bătrân,
Domn până la Marea cea Mare

Foto: ANMB

Siajul
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Simpozionul „Mircea cel Bătrân
în conştiinţa urmaşilor”

pe 19 februarie şi a făcut escale la Lisabona şi la Brest. În pofida
furtunii din Biscaya, care a afectat nava, distrugătorul Mărăşeşti a
fost singura navă din sud-estul Europei, care a participat la această
aplicaţie, alături de peste 100 de nave, avioane, elicoptere şi trupe
de desant.
Comandorul (rtr) Dumitru Preda, comandantul distrugătorului
Mărăşeşti, la acea misiune: „Aceste întâlniri sunt necesare pentru a
ne reîntâlni, pentru a ne reaminti momentele trăite atunci şi pentru a
da un exemplu actualului echipaj al navei, despre ceea ce înseamnă
coeziune. Am redescoperit cu plăcere nava, care chiar dacă a intrat
într-un spirit de umbră, sper ca această navă să ajungă o navă
şcoală pentru cei intraţi în marină. Aici sunt toate condiţiile pentru
crearea unor laboratoare de conducerea focului şi exploatarea
tehnicii. Când mă gândesc la STRONG RESOLVE 98, îmi amintesc
despre experienţa, coeziunea şi pasiunea acestor oameni ca totul să
funcţioneze. Condiţiile au fost destul de vitrege, dar datorită pregătirii
echipajului şi curajului de care a dat dovadă nu am ratat nicio misiune.
Pregătirea desfăşurată înaintea misiunii şi-au pus amprenta atunci şi
toţi au fost la cel mai înalt nivel. În Golful Biscaya, noi a trebuit să
navigăm în zonă, chiar dacă vântul şi hula ne-au pus probleme iar o
parte din exerciţii s-au anulat”.
Comandorul (av.) (rtr) Paul Constantinescu, comandantul
detaşamentului elicopteriştilor: „A fost destul de dificil, pentru că
a trebuit să ne pregătim în rada portului să apuntăm pe navă. A
fost o misiune riscantă dar ştiam ce aveam de făcut. Am pregătit
personalul pentru acea misiune, dar erau multe elemente de noutate
pentru apuntarea pe puntea navei. Ne-am integrat bine în echipajul
distrugătorului şi am executat toate misiunile din acea aplicaţie”.
Mmp (r) Vasile-Gheorghe Marica, fost şef de echipaj al
distrugătorului Mărăşeşti: „Echipajul a fost foarte unit şi a acţionat
foarte bine. Navigaţia s-a desfăşurat în condiţii dificile, dar pregătirea
echipajului şi dăruirea lui a fost fantastică. Grupul a fost foarte unit şi
chiar dacă Oceanul Atlantic nu ne-a primit cu drag, noi ne-am făcut
datoria. Parcă atunci aveam mai multă mândrie şi patriotism, pentru
că ne doream ca şi noi să contribuim la integrarea noastră în NATO.
După 20 de ani de la acea misiune, nava îmi este la fel de dragă”.
STRONG RESOLVE 98 a rămas un reper în istoria
distrugătorului Mărăşeşti, pentru că în cele două mari furtuni prin
care a trecut nava, echipajul a dat dovadă de profesionalism, o
stăpânire de sine şi un curaj aproape nebun. (M.E.)
Foto: Ionuţ FELEA

100 de ani de la Marea Unire

Foto: Ionuţ FELEA

Cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, la bordul fregatei
Regele Ferdinand s-a desfăşurat luni, 26 martie, o activitate de
evocare a unor personalităţi marcante ale Marinei Române.
Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul Flotilei
56 Fregate, a vorbit marinarilor militari prezenţi la eveniment despre
ceea ce reprezintă păstrarea şi continuarea tradiţiilor Marinei
Militare Române, subliniind importanţa modelelor pentru tinerii
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marinari de astăzi. În cuvinte emoţionante, acesta a prezentat
personalitatea comandorului Cristea Georgescu, de care l-a
legat o prietenie deosebită. Alocuţiunea comandantului Flotilei
56 Fregate a fost susţinută de mai multe imagini ale vizitelor,
în anii anteriori, la bordul fregatelor, a veteranilor de război
şi, mai ales, a comandorului Cristea Georgescu. Doamna dr.
Mariana Păvăloiu de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
a prezentat impresiile unui martor insolit la Adunarea Sfatului
Ţării de la Chişinău, din data de 17 martie 1918, căpitanul de
marină Dorin Iacomi (1893-1979), viitor contraamiral al Marinei
Române. Manuscrisul inedit, a fost pus la dispoziţie de către
nepotul acestuia, domnul Claudiu Iacomi. Nu a fost aleasă
întâmplător fregata Regele Ferdinand pentru acest eveniment.
Căpitanul Dorin Iacomi s-a aflat, în anul 1937, la comanda
distrugătorului Regele Ferdinand, într-un marş spre Italia.
Miercuri, 28 martie, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
a organizat seminarul „Unirea Basarabiei cu România”. În contextul
geopolitic de azi, aniversarea Unirii Basarabiei cu România, moment
care a marcat începutul Marii Uniri, are o încărcătură aparte.
Desfăşurată în Aula „Viceamiral Ioan Coandă“ a Academiei Navale,
activitatea a fost susţinută de istoricii dr. Mariana Păvăloiu, Lavinia
Dumitraşcu şi colonel (rtr) Remus Macovei. (SMFN)
Marina Română nr. 1-2
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Foto: SMFN

Forţele Navale şi-au evocat personalităţile

Prietenie prin sport
Vineri, 16 februarie, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la
înfiinţarea Consiliului Internaţional al Sportului Militar (CISM),
personalul Statului Major al Forţelor Navale a desfăşurat o oră de
educaţie fizică militară. Consiliul Internaţional al Sportului Militar este
o organizaţie sportivă internaţională alcătuită din forţele armate ale
naţiunilor acceptate de Adunarea Generală a C.I.S.M. „Prietenie
prin sport” este motto-ul Consiliului, fiind idealul care a stat la baza
înfiinţării lui. România este membră a acestei organizaţii din anul 1992
şi, de atunci, loturile reprezentative ale Armatei României participă la
competiţiile aplicativ-militare şi sportive organizate sub egida C.I.S.M.
În aceeaşi zi şi studenţii militari ai Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” au organizat o cursă sportivă de alergare desfăşurată pe un
traseu de 3 km cu respectarea normelor tehnice. (SMFN)
www.navy.ro

Marinarii militari
la campionatul de judo
În Forţele Navale Române, activitatea sportivă este obligatorie
în procesul de instrucţie şi contribuie la ridicarea nivelului de formare
a militarilor, motive pentru care se execută sistematic şi continuu.
În perioada 19-23 martie, la sala de sport a Bazei Logistice Navale
„Pontica”, s-a desfăşurat Campionatul militar de judo, etapa finală
la nivelul Forţelor Navale. Chiar dacă nu au fost mulţi participanţi,
întrecerile de pe tatami au fost destul de animate, iar rezultatele
au fost strânse. Câştigătorii categoriilor vor concura, alături de
celelalte loturi sportive, la finala pe M.Ap.N., ce va avea loc la Sibiu,
în luna aprilie. (SMFN)
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t 16 martie 2018, dragorul maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu, Marea Egee.
Totul este sub control la motoare.

Ochiul Flotei

Foto: Lucian IRIMIA, TPA

t 2 aprilie 2018,
corveta Cam Horia
Macellariu,
Marea Neagră.
Aspect dn timpul
desfăşurării
exerciţiului STEAUA
DE MARE 18

p 27 martie 2018,
Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir”, Breaza.
Colonelul Cornel Pavel,
şeful Biroului Informare
şi Relaţii Publice al Statului Major
al Forţelor Navale, înmânând revista
Marina Română, câştigătorilor
concursului de tras la parâmă.
Foto: Graţiela MIHĂESCU, CNMDC

Foto: Cristian
VLĂSCEANU

p 2 martie 2018, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu”, Mangalia.
Aspect din timpul festivităţii de absolvire a cursului de
bază al aspiranţilor pentru prima funcţie. În prim-plan,
aspirant Laura Zburlea.
Foto: IONUŢ FELEA

t 16 martie 2018,
dragorul maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu,
Marea Egee.
Apusul soarelui nu
a însemnat sfârşitul
zilei de muncă pentru
marinarii militari
români la exerciţiul
ARIADNE 18.
Foto: Lucian IRIMIA,
TPA

p 30 ianuarie 2018, Farul Portiţa.
Documentare la Farul de la Gura
Portiţei. O lotcă aşteptând vreme
bună pentru navigaţie.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

t 31 martie 2018, Faleza Portului Tulcea.
Elevii tulceni fotografiindu-se alături de infanteriştii marini.
Foto: IONUŢ FELEA

