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Ochiul Flotei

p 7 octombrie 2018, fregata Regele Ferdinand, Portul Augusta, Italia.
Echipajul fregatei Regele Ferdinand (F221) salutând comanda
navei USNS Carson City (T-EPF-1), pe timpul manevrei de acostare în port.
În prim-plan, locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul navei.

p 1 decembrie 2018, Arcul de Triumf,
Bucureşti.
Blocul de paradă al Forţelor Navale comandat
de contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă,
comandantul Flotei, trecând pe sub Arcul de
Triumf la Parada de Ziua Naţională a României.

Foto: Mihai EGOROV

Foto: Ionuţ FELEA

q 21 decembrie 2018, Şcoala de Aplicaţie
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.
Family Photo, la final de an. Personalul şcolii,
împreună cu soldaţii aflaţi la începutul programului
de instruire.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

u 1 decembrie 2018,
Arcul de Triumf, Bucureşti.
Pregătiri pentru Parada
de Ziua Naţională a României.
Foto: Alexandru TURTURICĂ, SMFN

u 23 octombrie 2018,
fregata Regele Ferdinand, Marea Egee.
Echipajul fregatei Regele Ferdinand (F221)
la finalul participării la operaţia SEA GUARDIAN.
Foto: Mihai EGOROV
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Viceamiral dr. Alexandru MÎRŞU
Şeful Statului Major
al Forţelor Navale
Anul 2018 a adus în atenţia publi
cului două evenimente deosebit de
importante pentru istoria românilor:
140 de ani de la recunoaşterea oficială
a Independenţei de Stat a României
şi de la revenirea Dobrogei la PatriaMamă şi împlinirea unui secol de la
Marea Unire din anul 1918. Cele
două evenimente au marcat profund
societatea românească, dar aş dori
să subliniez faptul că pentru Forţele
Navale Române, unirea Dobrogei cu
România, din anul 1878, a oferit ţării
noastre ieşirea la Oceanul Planetar,
dată de cei 245 de kilometri de litoral
la Marea Neagră şi a reprezentat
un moment de cotitură al dezvoltării
Marinei Militare Române moderne,
prin apariţia segmentului său maritim.
În anul 2018, efortul principal
al Forţelor Navale Române a fost
concentrat pe creşterea, dezvoltarea
şi diversificarea prezenţei navelor
noastre, maritime şi fluviale, în
Marea Neagră şi pe fluviul Dunărea,
în zona noastră de responsabilitate,
împreună cu aliaţii şi partenerii noştri,
pentru a asigura pacea, stabilitatea
şi securitatea populaţiei civile la
graniţa estică a Uniunii Europene şi
a NATO, prin exerciţiile multinaţio
nale organizate în această regiune.
Mii de militari români şi străini au
participat în acest an la exerciţiile
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multinaţionale organizate de Forţele
Navale Române. Dintre acestea cele
mai importante au fost, SEA SHIELD,
POSEIDON, SPRING STORM şi
EURASIAN PARTNERSHIP DIVE; de
asemenea, navele militare româneşti
care fac parte din pachetul de forţe
pus la dispoziţia NATO au desfăşurat
misiuni specifice în cadrul grupă
rilor navale permanente ale NATO
(SNMG-2 şi SNMCMG-2), care au
fost prezente de câte trei ori fiecare
în Marea Neagră pe parcursul anului
2018. În plus, două detaşamente
ale infanteriştilor marini au participat
la exerciţii multinaţionale terestre în
Europa, fregata Regele Ferdinand
a participat la Operaţia NATO, SEA
GUARDIAN, din Marea Mediterană
iar câteva module ale scafandrilor
de luptă au participat la misiuni în
Teatrul de Operaţii din Afganistan.
Tot în acest an, cooperarea militară
bilaterală dintre Forţele Navale Româ
ne şi ucrainene a fost consolidată
prin exerciţiul bilateral RIVERINE,
care s-a desfăşurat în zona frontierei
comune a Dunării, fiind implicate atât
navele militare ale Flotilei Fluviale
„Mihail Kogălniceanu”, cât şi structuri
ale Infanteriei Marine şi ale Gărzii de
Coastă.
Resursa cea mai importantă
a Forţelor Navale Române este
resursa umană, iar Forţele Navale
Române au pus accent pe atragerea
tinerilor din România spre o cari
eră militară, prin desfăşurarea unor
numeroase campanii de promovare
la nivel naţional, dar şi prin creşterea
numărului de locuri de şcolarizare în
instituţiile de învăţământ de marină.
Sistemul nostru de învăţământ a fost
consolidat în acest an, prin reînfiin
ţarea Colegiului Naţional Militar
„Alexandru loan Cuza”, dar şi prin
numeroasele programe de formare,
de instruire şi de perfecţionare, prin
parteneriatele internaţionale, derulate
de celelalte trei instituţii de învăţă
mânt ale Forţelor Navale, dovedinduşi capacitatea de a forma specialişti
capabili să răspundă cerinţelor opera
ţionale, în concordanţă cu standardele
aliaţilor noştri.
Pentru îndeplinirea misiunilor spe
cifice, Forţele Navale Române au
nevoie de parcurgerea unor pro
grame majore de înzestrare şi de
modernizare, conform Programului

privind transformarea, dezvoltarea şi
înzestrarea Armatei Românei până
în anul 2026. Anul 2018 a fost marcat
de iniţierea programelor de înzestrare
„Corvete multifuncţionale” şi „Sistemul
de instalaţii mobile de lansare rachete
navale”, iar platformele maritime flu
viale au parcurs un program de
modernizare a tehnicii şi aparaturii
de la bord, dar şi de schimbare a
sistemului de propulsie.
În anul 2019, Forţele Navale
Române vor continua să participe
la numeroase exerciţii naţionale,
bilaterale şi multinaţionale, precum şi
la operaţii ale Alianţei Nord-Atlantice.
În prima parte a anului următor, un
detaşament al Regimentului 307
Infanterie Marină va fi dislocat, în
premieră, în Teatrul de Operaţii din
Afganistan, pentru a participa la
Operaţia „Resolute Support”, iar în
partea a doua a anului puitorul de
mine şi plase Viceamiral Constantin
Bălescu (PM 274) va parcurge un
program de certificare pentru a fi în
măsură să asigure, în anul 2020,
comanda Grupării Navale Perma
nente NATO de luptă împotriva
Minelor Marine (SNMCMG 2,
Standing NATO Maritime Counter
Measures Group Two).
Un alt element, planificat în
premieră de Forţele Navale Române
în anul 2019, este reprezentat de
punerea la dispoziţia NATO a fregatei
Regele Ferdinand, pentru o perioadă
de şase luni, pentru a face parte
din pachetul de Forţe de Reacţie
Rapidă al Alianţei Nord-Atlantice,
aspect ce demonstrează faptul că
România deţine platforme maritime
de luptă dislocabile oriunde pe glob
şi echipaje bine pregătite şi instruite,
interoperabile cu partenerii din Alianţă.
În numele întregului personal
din Forţele Navale, vă garantez
că vom continua să ne îndeplinim
misiunile încredinţate, cu demnitate şi
profesionalism, pentru consolidarea
securităţii în regiunea Mării Negre şi
pentru întărirea apărării colective a
Alianţei.
Celor care astăzi apără hota
rele României pe mare şi pe fluviu,
le doresc multă sănătate, realizări în
plan personal şi profesional, precum şi
tradiţionala urare marinărească, BUN
CART ÎNAINTE!
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În perioada 14-15 noiembrie, şeful Statului Major al Forţelor
Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu a primit vizita
omologului său elen, viceamiralul Nikolaos Tsounis. La sediul
Statului Major al Forţelor Navale din Bucureşti, oficialul militar
grec a avut o întâlnire de lucru cu conducerea instituţiei. În
cadrul discuţiilor au fost analizate situaţia de securitate din
Marea Neagră şi din Marea Mediterană, proiectele celor
două forţe navale înscrise în planul Cooperării Structurate
Permanente al Uniunii Europene în domeniul securităţii şi
apărării, precum şi cooperarea Forţelor Navale Române şi
elene în cadrul exerciţiilor din perioada următoare şi în domeniul
învăţământului militar de marină. În aceeaşi zi, oficialul grec a
fost primit de generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al

Ştiri
din flotă

Apărării. În cadrul întrevederii au fost trecute în revistă activi
tăţile de cooperare actuale şi viitoare în domeniul forţelor navale,
pentru întărirea securităţii, atât la nivel regional, cât şi aliat.
Joi, 15 noiembrie, viceamiralul Nikolaos Tsounis şi viceamiralul
Alexandru Mîrşu au vizitat facilităţile de instruire oferite
de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, laboratoarele şi
simulatoarele instituţiei, dar şi Comandamentul Flotei, fregata
Regina Maria şi Nava-Şcoală Mircea. Vizita şefului Forţelor
Navale ale Greciei în România a făcut parte din Planul cu
activităţile internaţionale al Statului Major al Forţelor Navale şi
a contribuit la dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre cele două
marine militare, atât în domeniul instrucţiei, cât şi în domeniul
învăţământului militar. (M.E.)

A treia ediţie a International Fleet Review

Foto: SMFN

BUN CART ÎNAINTE ÎN 2019!

Vizita şefului Forţelor Navale din Grecia

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Editorial

Şeful Statului Major al Forţelor Navale,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a
participat la Reuniunea „International
Fleet Review”, care a avut loc în
Republica Coreea, în perioada
10-15 octombrie; aceasta a fost cea
de-a III-a ediţie, după cele organizate
în anii 1998 şi 2008. La întâlnire au
participat delegaţii din 46 de state,
conduse de comandanţi ai marinelor
militare naţionale, precum şi delegaţii
ale unor comandamente NATO.
Subiectele discutate au vizat proiectele
de cooperare în domeniul naval pentru
creşterea securităţii şi siguranţei
www.navy.ro

transporturilor prin prevenirea escaladării
conflictelor. În cadrul reuniunii, au avut loc
expoziţii de tehnică navală din industria
de apărare, simpozioane şi comunicări
ştiinţifice pe teme maritime; de asemenea,
organizatorii sud-coreeni au prezentat
şi o paradă navală şi aeriană, la care au
participat peste 40 de nave de luptă
şi 24 de aeronave militare.
În marja participării la această reuniune,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu a avut
discuţii bilaterale cu comandantul Marinei
Militare a Republicii Coreea, amiralul
Sim Seaong Sub, pe parcursul cărora au
fost evidenţiate contribuţiile şi importanţa

Forţelor Navale Române la asigurarea
stabilităţii şi securităţii în Bazinul Mării
Negre, la graniţa dintre Europa şi Asia. De
asemenea, şeful Statului Major al Forţelor
Navale s-a întâlnit cu viceamiralul Boo Suk
Jong, comandantul Academiei Navale din
Republica Coreea. Pe agenda discuţiiilor
s-au aflat aspecte privind dezvoltarea unor
relaţii bilaterale în domeniul învăţământului
militar de marină, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu exprimându-şi
disponibilitatea în ceea ce priveşte
ambarcarea unor studenţi sud-coreeni
la bordul Navei Şcoală Mircea pe timpul
marşurilor de instrucţie marinărească.
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu a mai
purtat discuţii bilaterale cu amiralul John
C. Aquilino, comandantul Flotei SUA din
Oceanul Pacific şi cu amiralul Adnan
Ozbal, comandantul Marinei Militare
Turce, în cadrul cărora a fost pus accentul
pe importanţa prezenţei grupărilor navale
NATO în Marea Neagră, ca modalitate de
contracarare a ameninţărilor şi riscurilor la
adresa securităţii pe flancul estic al Alianţei
Nord-Atlantice. Participarea şefului Statului
Major al Forţelor Navale Române la unul
dintre cele mai prestigioase forumuri
internaţionale din domeniul maritim a
reprezentat o oportunitate deosebită
privind perspectivele de dezvoltare ale
Forţelor Navale Române, precum şi
pentru abordarea colectivă a problemelor
securităţii maritime la nivel transregional
şi global. (SMFN)
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Trend ascendent pentru relaţiile militare româno-elene
în domeniul naval

La 22 octombrie 1860, Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul
de unire a flotilelor Moldovei şi Munteniei,
punând bazele Marinei Militare Române
moderne. Pentru a marca acest
eveniment, Statul Major al Forţelor
Navale a inaugurat luni,
22 octombrie, o expoziţie permanentă
de obiecte reprezentative de marină
la sediul Palatului Parlamentului
din Bucureşti, în sala de şedinţe a

Foto: SMFN

Foto: SMFN

Noi direcţii de cooperare româno-bulgară
În perioada 10-12 octombrie, o delegaţie condusă de contraamiralul
de flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului
Statului Major al Forţelor Navale, a avut, la Varna, o nouă rundă de
discuţii cu omologii bulgari. Vizita marinarilor militari români a avut
ca scop consolidarea relaţiilor de cooperare bilaterală dintre cele
două Marine Militare. Delegaţiile participante au analizat aspectele
derulării parteneriatului în timpul participării la misiunile bilaterale
şi NATO, rezultatele activităţilor comune din perioada 2017-2018,
dar şi perspectivele pentru anul următor. Astfel, au fost evaluate
participările Forţelor Navale Române şi Bulgare la exerciţiile
desfăşurate în apele Mării Negre şi pe teritoriile celor două state:
BREEZE, SEA SHIELD, POSEIDON şi SPRING STORM. În cadrul
dialogului a fost subliniată importanţa contribuţiei Marinelor Militare la
apărare colectivă din zona Bazinului Mării Negre, dar şi necesitatea
dezvoltării cooperării în domeniul educaţional prin continuarea
relaţiilor de colaborare existente deja la nivelul celor două academii
navale. De altfel, delegaţia Statului Major al Forţelor Navale a vizitat
şi Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna. (M.E.)

Vizita ataşaţilor apărării
Conducerea Statului Major al Forţelor Navale
a primit miercuri, 21 noiembrie, vizita de
documentare a ataşaţilor apărării străini
acreditaţi în România. Întâlnirea cu oficialii
militari străini a avut ca scop prezentarea
generală a Forţelor Navale, a rolului, structurii
şi capabilităţilor maritime şi fluviale, a
operaţiilor, misiunior şi exerciţiilor internaţionale
desfăşurate în ultimii ani, precum şi proiectele
de înzestrare pe termen scurt, mediu şi lung.
Această vizită se desfăşoară anual şi contribuie
la promovarea Forţelor Navale Române ca şi
contributor de securitate în regiunea extinsă
a Mării Negre. (SMFN)

Discuţii de stat major în Ucraina
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Autoevaluări în Forţele Navale
În luna decembrie s-au desfăşurat şedinţele
de bilanţ a activităţii desfăşurate de unităţile
din Forţele Navale în acest an. În prezenţa
reprezentanţilor din Statul Major al Forţelor
Navale a fost analizată cu obiectivitate
activitatea desfăşurată de fiecare structură a
Forţelor Navale în parte, participarea navelor
la exerciţii şi misiuni interne şi internaţionale.
De asemenea au fost evidenţiate eforturile
personalului pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite şi au fost prezentate dificultăţile
întâmpinate de unităţi pe parcursul anului.
În cadrul activităţilor au fost prezentate şi
principalele direcţii de acţiune ale Statului Major
al Forţelor Navale şi unităţilor subordonate
pentru anul 2019, principala prioritate
constituind-o, îndeplinirea la standarde ridicate
a tuturor misiunilor primite şi a angajamentelor
asumate în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. (M.E.)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: SMFN

În perioada 6-8 noiembrie, la Odessa a avut loc cea de-a treia rundă de
discuţii de stat-major la nivelul conducerii dintre Forţele Navale ale României
şi Ucrainei. Astfel, contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru
Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Navale Române şi
contraamiralul de flotilă Oleksii Neizhpapa, locţiitorul şefului Forţelor Navale
Ucrainene, au analizat stadiul cooperării dintre Forţele Navale ale celor două
ţări în cadrul Parteneriatului pentru Pace, din perioada 2017-2018, precum şi
direcţiile de cooperare militară în domeniul maritim şi fluvial pentru perioada
2019-2020. În cadrul discuţiilor a fost reliefată importanţa participării cu
nave şi personal la exerciţiile multinaţionale organizate de Forţele Navale
Române şi cele Ucrainene precum şi dezvoltarea pe viitor a exerciţiului
bilateral RIVERINE, care va fi găzduit în anul 2019 de ţara noastră. Un rol
important în cadrul relaţiilor dintre cele două marine îl are şi cooperarea în
domeniul învăţământului militar de marină, studenţii din Ucraina participând
în mod constant la marşurile de instrucţie desfăşurate de Nava Şcoală
Mircea. Prin implicarea Forţelor Navale NATO şi partenere din regiune în
cadrul unor activităţi de instruire în comun pe mare, pe fluviul Dunărea sau
în zona litoralului estic al Mării Negre, România demonstrează faptul că este
şi rămâne unul dintre principalii piloni de stabilitate pe flancul estic al Alianţei
Nord-Atlantice şi contribuie astfel la asigurarea securităţii europene, precum
şi la apărarea comună a valorilor democratice, împărtăşite de către toţi
membrii NATO şi UE. (SMFN)

Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională din Camera
Deputaţilor. Expoziţia conţine două
lucrări realizate de către pictorii Niculae
Găgeanu (Farul din Sulina) şi Alexandru
Ghinea (Nava Şcoală Mircea), membri ai
Uniunii Artiştilor Plastici din România şi
colaboratori ai Cercului Militar Mangalia,
o panoplie cu noduri marinăreşti realizată
de maistrul militar clasa a II-a Romeo

Pascu, de la Şcoala de Aplicaţie a
Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
Bălescu”, şi o timonă. Colecţia a fost
oferită membrilor comisiei de către
contraamiralul de flotilă Mihai Panait,
locţiitorul pentru Operaţii şi instrucţie al
şefului Statului Major al Forţelor Navale.
„Marina este importantă şi poate dezvolta
şi apăra interesele ţării dacă avem
nave şi militari bine pregătiţi. Acesta
este scopul nostru, al Statului Major al
Forţelor Navale să menţinem nivelul de
pregătire şi de instruire al echipajelor
navelor Forţelor Navale. Vă mulţumesc
pentru oportunitatea organizării acestei
activităţi”. Dorel Căprar, preşedintele
Comisiei de Apărare, Ordine Publică
şi Siguranţă Naţională din Camera
Deputaţilor: „Vă mulţumesc pentru că aţi
adus aceste obiecte aici, care reprezintă
o parte din Forţele Navale şi sper ca
exemplul dumneavoastră să fie urmat şi
de alţii”. La finalul activităţii,
un grup de elevi de la Şcoala Militară de
Maiştri Militari a Forţelor Navale a intonat
imnul marinarilor, „Călători
pe drumuri de ape”. (SMFN)

Foto: SMFN

În perioada 3-5 septembrie a avut loc cea de-a noua rundă de
convorbiri militare oficiale româno-elene. Discuţiile purtate în
Grecia între delegaţia Forţelor Navale Române condusă de
contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru Operaţii şi
Instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Navale şi delegaţia
elenă condusă de commodore Georgios Kampourakis, au avut
ca obiectiv principal identificarea posibilităţilor de dezvoltare,
în perioada 2019-2020, a interoperabilităţii structurilor celor
două marine. De asemenea, au fost analizate aspecte privind
participarea militarilor români şi eleni la exerciţiile pe care
cele două forţe navale le organizează, precum ARIADNE şi
AEGEAN SEAL, SEA SHIELD, POSEIDON şi FALL STORM.
În marja discuţiilor, partea română şi-a exprimat interesul
privind continuarea participării la programele de pregătire
derulate la Centrul de Instrucţie al NATO pentru Operaţii de
Interdicţie Maritimă din Souda, (NMIOTC - Maritime Interdiction
Operational training Center), precum şi pentru continuarea
colaborării în domeniul învăţământului militar de marină, prin
stagii ambarcate la bordul Navei Şcoală Mircea,
pentru studenţii greci. (SMFN)

158 de ani de la înfiinţarea Marinei Militare Române
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cooperarea între Forţele Navale ale SUA
şi României. Delegaţia Forţelor Navale
Române, condusă de şeful Statului
Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, a prezentat oficialului
american organizarea, misiunile şi

capabilităţile Forţelor Navale Române.
În cadrul discuţiilor a fost analizat stadiul
cooperării bilaterale dintre forţele navale
ale celor două ţări, precum şi ultimele
evoluţii ale mediului de securitate din
regiunea Mării Negre. În contextul
geostrategic actual, factorul-cheie în
definirea profilului strategic al României,
atât ca membru NATO, cât şi al Uniunii
Europene, îl constituie Parteneriatul
Strategic cu SUA, lansat la data de
11 iulie 1997, cu prilejul vizitei la Bucureşti
a preşedintelui SUA. În aceeaşi zi, oficialul
american s-a întâlnit cu Gabriel-Beniamin
Leş, ministrul apărării naţionale. Agenda
discuţiilor a inclus teme prioritare ale
cooperării în domeniul apărării dintre
România şi SUA, cu accent pe evoluţiile
de securitate din regiunea Mării Negre
şi din Balcanii de Vest, implementarea
deciziilor Summitului NATO din luna iulie,
participarea la lupta împotriva terorismului,
cooperarea bilaterală şi prezenţa forţelor
SUA pe teritoriul României. (SMFN)

Fregata „Regele Ferdinand“ a executat misiuni în Mediteran`

Navigând pe o mare de mândrie

Delegaţie germană la Statul Major al Forţelor Navale

Prin Decretul
Prezidenţial nr. 1081
din 29 noiembrie,
comandorul
Ion-Cristian Lişman,
locţiitorul pentru resurse
al şefului Statului Major
al Forţelor Navale,
a fost înaintat la gradul
de contraamiral
de flotilă.
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Căpitan-comandor Mihai EGOROV

Foto: Ionuţ FELEA

Şeful Statului Major al Forţelor Navale,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a primit miercuri,
19 decembrie, vizita unei delegaţii militare din
Germania, condusă de şeful direcţiei planificare
din Ministerul German al Apărării, generalullocotenent Erhard Buhler. În cadrul discuţiilor
au fost prezentate organizarea, misiunile şi
capabilităţile Forţelor Navale Române, stadiul
cooperării bilaterale dintre Forţele Navale ale
celor două ţări, precum şi ultimele evoluţii ale
mediului de securitate din regiunea Mării Negre.
De asemenea, a fost analizată cooperarea în
domeniul învăţământului militar de marină, derulată
pe timpul marşurilor de instrucţie din 2017 şi 2018,
atunci când cadeţii germani s-au instruit la bordul
NŞ Mircea. Delegaţia militară germană s-a aflat în
România, în perioada 17 – 19 decembrie, perioadă
în care a efectuat o serie de vizite oficiale în
structuri ale Armatei României. (M.E.)

În c`utarea submarinelor...
la MAVI BALINA
După un marş în care Marea Egee
ne-a reamintit cât de urâtă este când
este furioasă, fregata Regele Ferdinand
a ajuns în portul Aksaz, acolo unde a
avut loc prima fază a exerciţiului MAVI
BALINA. Aceasta a cuprins şedinţe
de planificare, pe diferite domenii, o
conferinţă de presă - cu caracter închis şi de asemenea refacerea plinurilor
navei cu combustibil şi alimente. Tot aici,
ne-am reîntâlnit cu echipajul fregatei
olandeze De Ruyter, nava comandant
a grupării permanente NATO din Marea
Mediterană, SNMG-2, cu care fregata
Regele Ferdinand a desfăşurat misiuni,
în luna iulie, în Marea Neagră. Fregata
Regele Ferdinand a participat la exerciţiu
alături de 4 fregate, 2 corvete, un tanc

Prin Decretul
Prezidenţial nr. 1061
din 29 noiembrie,
colonelul
Adrian Brînză,
comandantul
Brigăzii 243
Radioelectronică
şi Observare „Callatis”,
a fost înaintat la gradul
de general de brigadă.
Marina Română nr. 7

În perioada 24 septembrie – 24 octombrie, fregata Regele Ferdinand a
participat la două misiuni internaţionale
în Marea Mediterană, având la bord un
elicopter Puma Naval şi o grupă de
militari ai Divizionului 164 Forţe Navale
pentru Operaţii Speciale. Astfel, în
perioada 27 septembrie - 4 octombrie,
nava a participat la exerciţiul multi
naţional de luptă antisubmarin MAVI
BALINA, organizat de Turcia, exerciţiu
care a fost continuat de operaţia SEA
GUARDIAN la care nava a participat
până pe data de 19 octombrie.

octombrie – decembrie 2018
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de combustibil, 5 submarine, avioane şi
elicoptere din Turcia, gruparea SNMG-2
prin fregatele De Ruyter din Olanda şi
Cristobal Colon din Spania, dar şi fregata
Saif din Pakistan, în timp ce SUA au fost
implicate doar cu un avion de cercetare.
Cu statut de observator, au participat
Algeria, Bahrain, Qatar, Kuweit şi Arabia
Saudită. MAVI BALINA este un exerciţiu
bianual organizat de Turcia, un exerciţiu
cu specific antisubmarin, unde sunt
aplicate şi antrenate procedurile standard
de operare pentru asigurarea securităţii
maritime regionale şi combaterea ame
ninţărilor subacvatice.
În portul Aksaz, fregata a fost vizitată
de doamna Mioara Ştefan, consulul
general al României la Izmir. „Pentru
Aspirant Mihai Vlad, de la F111, ofiţer de cart la F221,
pe timpul misiunii

Foto: Mihai EGOROV

Conducerea Statului Major al Forţelor
Navale a primit joi, 13 decembrie, o
delegaţie americană condusă de Thomas
B. Modly, subsecretarul Marinei Militare
a SUA, aflată într-o vizită oficială în
România, cu scopul de a impulsiona

Pavilion
NATO

Foto: Mihai EGOROV

Foto: Ionuţ FELEA

Vizita subsecretarului Marinei Militare a SUA

mine tot ceea ce am văzut aici a fost
impresionant; organizarea şi aspectul
marinăresc al navei sunt deosebite. Mi-a
plăcut faptul că deficitul de tehnologie
existent între tehnica de la bord şi ceea ce
există astăzi în domeniul naval este suplinit
cu rezultate foarte bune de inteligenţa
oamenilor aflaţi la bord şi vă felicit pentru
asta. A fost prima dată când am urcat la
bordul unei nave militare româneşti şi am
avut emoţii. Mulţumesc comandantului
navei şi echipajului pentru onoarea
pe care mi-au făcut-o invitându-mă
la bord. Sunteţi adevăraţi ambasadori ai
României acolo unde ajungeţi cu nava.
Vă doresc să reprezentaţi cu cinste
România; am învăţat atât de multe în
timpul acestei vizite şi vă mulţumesc
pentru tot”. Comandorul Ioan Marian,
comandantul fregatei Regele Ferdinand:
„Ne-am bucurat de vizita consulului
general al României la Izmir, acest lucru
contribuind la strângerea relaţiilor cu
corpul diplomatic al României în ţările
unde fregata «Regele Ferdinand» face
escale şi astfel, la o reprezentare mai
bună a României. I-am prezentat nava şi
capabilităţile acesteia şi am reprezentat
apoi împreună România la recepţia oferită
de nava pakistaneză «Saif» (F 253)”.
A doua etapă a exerciţiului a început
pe 1 octombrie, odată cu ieşirea din
port şi s-a desfăşurat în estul Mării
Mediterane; ea a cuprins seriale de
luptă antisubmarin, de luptă antiaeriană,
interdicţie maritimă sau boarding. Trei
constante a avut această perioadă la

9

Foto: Mihai EGOROV

Foto: www.nato.int
Foto: Mihai EGOROV

Aspect din timpul exerciţiului de boarding
executat de echipa de pe fregata TCG Gaziantep (F 490),
la bordul fregatei Regele Ferdinand (F221).

Aspect din timpul exerciţiului MAVI BALINA 18.

Foto: Mihai EGOROV

Aspect din timpul exerciţiului MAVI BALINA 18.

Family Photo pe F221 în portul Aksaz, la finalul vizitei doamnei Mioara Ştefan,
consulul general al României la Izmir.

bordul fregatei: sunetul produs de emisiile sonarului – un piuit
constant şi obositor uneori, lipsa timpului liber pe parcursul unei
zile şi „nu se poate” înlocuit aici de „să încercăm”.
Căpitanul Dragoş Cucoşel, ajutorul comandantului serviciului
de luptă operaţii al fregatei: „Au fost seriale foarte lungi de căutare
a submarinelor, pe zone extinse. Avem o echipă tânără, pentru
care acest exerciţiu a fost unul foarte bun. Nimic nu se compară
cu antrenamentul cu un submarin real; doar atunci poţi verifica
eficienţa tehnicii şi eficienţa ta ca şi operator în a folosi pentru
căutarea şi descoperirea submarinelor, mai ales atunci când faci
parte din grupări eterogene din punct de vedere procedural, ca şi
în cazul nostru acum.”
Exerciţiile de căutare a submarinelor au fost punctul central
la MAVI BALINA, dar s-au desfăşurat şi secvenţe de luptă
antiaeriană, interdicţie maritimă sau boarding. Piloţii şi tehnicienii
din cadrul Grupului 256 Elicoptere de la Tuzla au avut de lucru,
iar zborurile de zi sau de noapte au permis piloţilor reintrarea în
bareme pentru operaţiuni de la bordul navei, dar şi executarea
verificărilor elicopterelor. În cadrul exerciţiului de interdicţie
maritimă, elicopterul Puma Naval a asigurat protecţie aeriană
grupei de boarding de pe fregata TCG Gaziantep (F 490).
Exerciţiul de boarding le-a reamintit celor din grupa de boarding

a navei, precum şi militarilor din grupa de Forţe Navale pentru
Operaţii Speciale, de perioada lor de pionierat în domeniu şi le-a
dat sentimentul de mândrie pentru nivelul de pregătire atins.
Unul dintre cele mai spectaculoase seriale desfăşurate pe
timpul exerciţiului MAVI BALINA nu a fost „de luptă”, ci un serial
de reaprovizionare pe mare de la tancul TCG Akar (A 580).
Fregata Regele Ferdinand a executat multe realimentări reale pe
mare pe parcursul participării la diferite exerciţii şi operaţii, dar de
această dată, echipa de comandă a decis schimbarea punctului
de realimentare (locul unde se cuplează furtunul cu combustibil
pentru transfer) şi utilizarea în premieră a unui alt punct (prevăzut
din construcţia navei ca punct de transfer, dar neverificat în
mod real). Un alt element deosebit a fost reprezentat de faptul
că realimentarea a început pe timpul zilei şi s-a terminat mult
în noapte; de asemenea, dacă Ferdinand a ambarcat combus-
tibil – inclusiv cel de aviaţie – în bordul babord al tancului, în bordul
tribord a făcut realimentare pe mare fregata TCG Gaziantep
(F 490). Privindu-i însă pe cei implicaţi în această operaţiune de
pe fregată, poţi înţelege că mândria lor, uneori nedisimulată, că
sunt buni în ceea ce fac, are acoperire în realitate.
Participarea fregatei Regele Ferdinand la exerciţiul MAVI
BALINA s-a încheiat pe 5 octombrie, nava deplasându-se

Reaprovizionare pe mare de la tancul TCG Akar (A 580). În tribordul tancului, fregata TCG Gaziantep (F 490)

apoi spre raionul operaţiei SEA GUARDIAN, o operaţie de tip
securitate maritimă în Marea Mediterană, ca parte a Strategiei
Maritime a Alianţei.
Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei Regele
Ferdinand: „Pe timpul exerciţiului MAVI BALINA au fost desfă
şurate mai multe seriale de căutare antisubmarin şi exerciţii
de apărare antiaeriană şi de comunicaţii. Nava şi echipajul au
acţionat cu profesionalism, demonstrând încă o dată nivelul de
pregătire atins şi interoperabilitatea cu navele NATO şi partenere.
A fost un exerciţiu complex, pe care l-am pregătit foarte bine în
ţară, dar şi în prima etapă a lui, desfăşurată în portul Aksaz. Acum
la sfârşit, pot afirma că echipajul a dat dovadă de profesionalism,
demonstrând că suntem un partener de încredere pentru NATO
în exerciţiile şi misiunile comune. MAVI BALINA a constituit şi
o perioadă de pregătire în vederea participării navei la operaţia
SEA GUARDIAN”.

Noi suntem NATO!
Fregata Regele Ferdinand a participat în perioada 5-19
octombrie în Marea Mediterană, la Operaţia SEA GUARDIAN,
asigurând îndeplinirea obligaţiilor asumate de ţara noastră privind
Aspect din timpul exerciţiului de boarding executat de echipa de pe fregata TCG Gaziantep (F 490),
la bordul fregatei Regele Ferdinand (F221).

Aspirant Dora-Elena Simion, ofiţer de cart la fregata Regele Ferdinand.
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Pregătirea pentru reaprovizionarea
pe mare
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Aspect din timpul mentenanţei elicopterului.

Foto: Mihai EGOROV

Slujbă de pomenire a eroilor, la bordul navei.
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Aspect din timpul pregătirii utilizării mijloacelor de salvare a vieţii pe mare.

O escal` emo]ionant`
Necesitatea asigurării dreptului de vot al militarilor ambarcaţi
pe fregata Regele Ferdinand la referendumul pentru redefinirea
familiei a însemnat o escală tehnică a navei în portul Augusta
din Sicilia. Astfel, toţi cei care au dorit să-şi exprime dreptul de
vot au putut să o facă la secţia organizată în sediul Consulatului
General al României din Catania.
„Alegerea, şi nu şansa e cea care ne determină destinul”.
Franklin Roosevelt. În marja prezenţei echipajului fregatei la
Catania, comandorul Ioan Marian, comandantul navei, a avut
o întâlnire cu consulul general al României acolo, Carmen
Liliana Iacob şi cu consulul României în Catania, Ioan Iacob.
Comandantul fregatei a prezentat operaţia SEA GUARDIAN la
care participă fregata şi misiunile pe care nava le-a executat
şi a mulţumit şefilor reprezentanţei româneşti, pentru sprijinul
acordat în exercitarea dreptului de vot, dar şi pentru sprijinul
acordat navei pentru refacerea plinurilor în port. La rândul său,
doamna Carmen Liliana Iacob şi-a exprimat bucuria pentru
escala navei – chiar dacă foarte scurtă ca timp – într-un port
aflat sub jurisdicţia Consulatului General al României din
Catania. De altfel, timpul scurt de escală coroborat cu activitatea
de votare desfăşurată în cadrul consulatului, nu i-au permis să
viziteze nava, dar şi-a exprimat încrederea că nava va reveni în
cadrul diferitelor misiuni la care participă în porturile Augusta sau
Taranto.
Escala din Augusta ne-a dat însă şi o lecţie de „românism”.
Limba, biserica şi autorităţile româneşti lucrează aici, împreună
pentru sprijinul comunităţii şi al păstrării apartenenţei membrilor
ei la ţară. I-am întâlnit pe o parte dintre românii din Catania,
la finalul slujbei ţinută la biserica românească, îmbrăcaţi
în portul popular – fiecare din zona de unde provenea –
pregătindu-se pentru un festival de folclor la care au participat
în acea zi, la Siracuza. Cântecele bisericeşti, împletite cu
cântece populare, ne-au făcut pentru câteva momente să vibrăm
româneşte, şi poate, fiecare dintre noi, ar trebui să ne gândim
puţin mai mult şi la România.

Foto: Mihai EGOROV

la numeroase exerciţii naţionale şi internaţionale, dar şi la misiuni
alături de grupările NATO, SNMG2. Cea mai mare provocare,
prin prisma funcţiei deţinute, este ca toate comunicaţiile să
funcţioneze în parametri; dacă nu funcţionează comunicaţiile nu
ne putem desfăşura misiunile”.
Locotenent Ştefana Farcaş, comandant grup navigaţie
şi observare: „Particip pentru a doua oară la Operaţia SEA
GUARDIAN şi faţă de anul trecut provocările sunt un pic diferite.
Anul trecut am operat în partea de est a Mediteranei, iar anul
acesta avem de monitorizat raioane situate în centrul Mării
Mediterane; avem multe nave de pescuit în zonă, care implică
multă atenţie pe puntea de comandă. De asemenea, ţinând
cont de zona noastră de operare, mai avem în atenţie posibilele
nave cu imigranţi. Atât eu, cât şi echipa de navigaţie pe care o
coordonez, ne ocupăm de siguranţa navigaţiei; trebuie ca navele
din zonă să ştie de prezenţa noastră şi de faptul că pot apela la noi
atunci când au probleme sau dacă observă activităţi suspecte pe
mare. Numărul mare de zile de ieşire pe mare pe care l-am avut
în ultimii doi ani se transpune în experienţă acumulată de către
toţi membrii echipajului, fapt ce ne dă siguranţă şi încredere în
îndeplinirea misiunilor. Dincolo de instruirea noastră, participarea
la această operaţie este şi o misiune de reprezentare a Forţelor
Navale şi a României în zonă, iar fregata «Regele Ferdinand»
este un bun ambasador în acest sens”.
Căpitan Andrei Pavăl, comandant serviciul de luptă senzori
şi armamente: „Am participat şi anul trecut la această operaţie;
provocările sunt reprezentate de navele de migranţi şi navele
care reprezintă un pericol pentru securitatea traficului în
Marea Mediterană. Împreună cu echipa mea de la senzori
şi armamente, încercăm să oferim celor de la serviciul de
luptă operaţii şi nu numai, tehnică în stare de operativitate.
Este o activitate laborioasă, dar nu este ceva foarte greu,
mie îmi place ceea ce fac, iar tehnica este operativă. Anul
acesta, ca ofiţer de comunicaţii al grupării navale SNMG-2,
ambarcat pe «HMS Duncan», am regăsit la bordul acelei nave,
multe dintre procedurile, organizarea şi viaţa de la bordul fregatei
«Regele Ferdinand»”.

Comandorul Marian Ioan, comandantul fregatei Regele Ferdinand,
verificând echipajul pe timpul unui exerciţiu de abandon a navei.

O parte din echipajul fregatei Regele Ferdinand, în mijlocul comunităţii româneşti din Catania.

Departe de cas`
Cuprinşi de freamătul activităţilor zilnice, de zborurile elicopterului
Puma Naval, de briefing-urile sau exerciţiile desfăşurate, aveai impresia
că cei de la bord trec uşor peste depărtarea de casă şi de cei dragi, spre
care însă îşi îndreptau gândul în scurtele momente de linişte de la bord,
între carturi, sau în liniştea nopţilor înstelate din Mediterană. Locotenent
Ştefana Farcaş: „Este dificil să fii departe de cei dragi, pentru că îţi este
dor să îi auzi pe cei de acasă, să ştii că sunt bine; ne facem griji cu toţii,
avem familii, dar ne concentrăm pe misiune şi ne ocupăm timpul cu ceea
ce avem de făcut aici, rămânându-ne mai puţin timp pentru a ne gândi la
cei de acasă. Asta nu înseamnă însă că nu ne gândim la cei de acasă
şi nu aşteptăm să-i revedem cu drag în Constanţa, la finalul misiunii”.
Locotenent Andrei Zamfir: „Despărţirea de casă este grea, dar prin prisma
numărului mare de zile de misiune pe care le-am avut în ultimii doi ani,
cred că şi cei de acasă au început să se obişnuiască cu absenţa mea”.
Echipa de boarding şi FOS deplasându-se într-o misiune de inspecţie.

Echipa de boarding şi FOS la finalul unui exerciţiu desfăşurat la bordul navei.
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Aspect din timpul unui exerciţiu antisubmarin executat de fregata Regele Ferdinand (F221).

contribuţia la asigurarea securităţii maritime a Alianţei. Nava s-a
aflat sub comanda operaţională naţională a Comandamentului
Forţelor Întrunite, şi sub controlul operaţional exercitat de
către Comandamentul Maritim Aliat (MARCOM) al NATO de
la Northwood. În iulie 2016, la Summitul NATO de la Varşovia,
s-a decis transformarea operaţiunii ACTIVE ENDEAVOUR,
operaţiune maritimă în Marea Mediterană conform Articolului 5
şi care a contribuit la lupta împotriva terorismului, în operaţiunea
SEA GUARDIAN, non-articolul 5, care este capabilă să realizeze
o gamă completă de sarcini specifice operaţiunilor de securitate
maritimă, după necesităţi. De asemenea, navele implicate în
SEA GUARDIAN colaborează, pe anumite paliere, cu navele
implicate în Operaţia EUNAVFOR MED, SOPHIA.
„Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de
zi”, scria Robert Collier şi acest lucru a fost un element
perfect aplicat la bordul fregatei. Pe timpul participării la
Operaţia SEA GUARDIAN, nava a desfăşurat misiuni ca
parte a unei grupări navale, alături de fregata turcă Yavuz
(F 240) şi fregata italiană Scirocco (F 573). Patrulând în Marea
Mediterană, fregata Regele Ferdinand a avut ca principale misiuni:
construirea imaginii maritime recunoscute, supravegherea
traficului maritim în raionul desemnat, interogarea şi verificarea
navelor, precum şi promovarea Operaţiei SEA GUARDIAN
pentru ca navele să ştie că NATO acţionează în zonă şi menţine
libertatea de navigaţie, iar traficul este supravegheat. Misiunile de
inspecţie şi control la bordul navelor civile desfăşurate în cadrul
operaţiei nu au presupus utilizarea forţei, ci doar verificarea
datelor transmise automat despre echipaj, mărfurile transportate
şi portul de destinaţie, cu acest prilej fiind făcute cunoscute şi
obiectivele operaţiei militare desfăşurate în raioanele maritime
pentru asigurarea securităţii traficului de mărfuri.
Locotenent Andrei Zamfir, comandant grup de luptă
comunicaţii: „În cadrul misiunii, interogăm navele care trec prin
zona noastră de responsabilitate şi executăm vizite la bordul
navelor în timpul cărora le prezentăm tipul operaţiei la care
participăm şi care este scopul prezenţei noastre aici. Participarea
la Operaţia SEA GUARDIAN reprezintă punctul culminant al
pregătirii desfăşurate pe parcursul acestui an, când am participat
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Căpitan-comandorul Florin Tudoraşcu, comandantul secund al fregatei Regele Ferdinand,
pe timpul manevrei de acostare a navei în portul Augusta.
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Aspect din timpul „botezului marinăresc”.
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Joi, 18 octombrie, cu o zi înainte ca fregata Regele Ferdinand
să intre în portul Taranto pentru o ultimă escală înainte de revenirea
în portul Constanţa, nava românească a fost interceptată de
piraţi. Era o după amiază însorită pe albastrul Mediteranei, atunci
când la bordul navei s-a anunţat că piraţii au urcat la bord; îi
însoţea însuşi Zeul Neptun, înfuriat că mateloţi fără experienţa
navigaţiei în Mediterană au îndrăznit să se avânte până aici. Pe
puntea heliport a fregatei au fost aduşi toţi cei care s-au aflat la
prima misiune în Mediterană sau care au navigat aici, dar fără
să-şi fi primit botezul marinăresc. Acesta a fost scenariul botezului
marinăresc desfăşurat la bordul navei.
Ce a urmat, este lesne de înţeles. Neptun a dat citire ordinului
prin care toţi cei care nu au primit botezul său, au trebuit să i se
supună. Prăjituri cu ardei iute, vin cu fel de fel de ingrediente greu
Marina Română nr. 7

octombrie – decembrie 2018

Foto: Mihai EGOROV

Încă de la intrarea navei în serviciul Forţelor Navale Române,
la bordul fregatei Regele Ferdinand, limba engleză a fost la
început prima, apoi a doua limbă vorbită; pe puntea de comandă,
în OPS Room, la diferite exerciţii, comenzile se dau în engleză şi
se dublează în anumite situaţii, în limba română. Acest standard
a fost menţinut aproape la acelaşi nivel de la început, chiar dacă
mulţi dintre membrii primului echipaj nu mai sunt la bordul navei.
Pe timpul operaţiei SEA GUARDIAN, interogările navelor
s-au făcut în limba engleză, conform procedurilor misiunii. Lecţiile
identificate de anul trecut, coroborate cu provocările zonei de
operaţii, au impus prezenţa la bord a unui vorbitor de limbă arabă,
solicitat în ultimele zile în cadrul misiunilor de interogare. Multe
dintre navele verificate nu au sau doar declară că nu au vorbitori
de limbă engleză şi araba este una dintre limbile vorbite în zonă.
Două situaţii inedite au apărut însă pe timpul misiunii, când două
dintre navele interogate au răspuns că nu ştiu engleza, araba era
o necunoscută, iar singurele limbi vorbite la bord erau spaniola
şi respectiv, italiana.
„«Ferdinand» vorbeşte pe limba ta“, sau altfel spus,
„Ferdinand” a vorbit pe limba pescarilor întâlniţi în zona de
operaţii. Astfel, locotenent Ştefana Farcaş şi fruntaş MihaiCosmin Ungureanu au comunicat cu una dintre nave în limba
spaniolă, iar căpitanul Dragoş Cucoşel şi-a folosit cunoştinţele
de limbă italiană pentru a face interogarea unei nave. Poate că,
nu a fost cea mai literară exprimare în limbile respective, poate
că nu toate cuvintele au sunat ca cele rostite de un vorbitor nativ,
dar faptul că au putut să comunice cu navele respective, faptul
că au executat apoi în siguranţă vizite ale echipelor de boarding
şi FOS la bordul navelor, a reprezentat un lucru benefic pentru
navă, pentru grupare şi pentru misiune.

de digerat, apă de mare, spumă făcută din detergenţii de la bord,
înlăturată de pe faţa mateloţilor cu satârul, un amestec ciudat
cu aspect de vaselină, făină, ouă şi apă, multă apă... prin asta
au avut de trecut aproape jumătate dintre membrii echipajului.
Nimeni însă nu s-a împotrivit astfel că la finalul zilei, toţi membrii
echipajului aveau certificat de botez semnat de Zeul Neptun.

Diploma]ie la superlativ
În perioada 19-20 octombrie, fregata Regele Ferdinand
a efectuat o escală în portul Taranto. Încă de la sosire nava a
fost aşteptată de doamna Lucreţia Tănase, consulul general al
României la Bari, localitate aflată la aproape 100 km de Taranto.
„În dicţionarul meu, cuvântul «imposibil» nu există”, spunea
Napoleon şi pare a fi motto-ul după care se ghidează în activitate
doamna Lucreţia Tănase şi echipa pe care o conduce.
Astfel, pe timpul celor două zile de escală în Taranto, consulul
general al României de la Bari s-a implicat total în activitatea
fregatei. Împreună cu comandorul Ioan Marian, comandantul
fregatei Regele Ferdinand a efectuat vizite la autorităţile militare
şi civile din portul Taranto. A fost o dovadă şi un exemplu că
atunci când diplomaţia navală este exercitată împreună de
reprezentanţii militari şi diplomatici ai României, vizibilitatea
Forţelor Navale şi a României creşte exponenţial.
Consulatul României din Bari este unul foarte tânăr, fiind
înfiinţat în octombrie 2017. Cu toate acestea, echipa consulară
condusă de doamna Lucreţia Tănase s-a implicat activ în cele
două vizite efectuate de navele Forţelor Navale în porturi aflate
în jurisdicţia sa. Astfel, în primul marş internaţional de instrucţie
din acest an, Nava Şcoală Mircea a efectuat o escală în portul
Bari, iar în această toamnă, fregata Regele Ferdinand s-a aflat
în portul Taranto. Cu sprijinul nemijlocit al consulului general al
României la Bari, care de altfel a şi fost în mijlocul marinarilor,
echipajul fregatei Regele Ferdinand a beneficiat de o excursie la
obiective turistice din regiunea Puglia. Matera – capitala culturală
europeană din 2019, Bari, Grotele de la Castellana şi „Trulli“ din
Alberobello s-au aflat printre obiectivele vizitate, locuri în care am
admirat frumuseţea peisajelor, a obiceiurilor şi în care poate, vom
reveni în concedii.
În portul Taranto, fregata Regele Ferdinand a fost vizitată
de doamna Lucreţia Tănase, care s-a arătat foarte interesată
de organizarea şi modul în care se desfăşoară viaţa la bordul
navei, dar şi de misiunile executate de aceasta. „Mulţumesc
comandorului Ioan Marian, comandantul fregatei şi întregului
echipaj, pentru onoarea, bucuria şi emoţia pe care au transmis-o
cu ocazia vizitei în portul Taranto. Urez succes şi realizări
profesionale de excepţie navei, comandantului şi echipajului
www.navy.ro

Lucreţia Tănase, consulul general al României la Bari, comandorul Ioan Marian, comandantul
fregatei Regele Ferdinand şi comandorul Giorgio Castronuovo, comandantul portului Taranto.
Foto: Mihai EGOROV

„«Ferdinand» vorbe[te pe limba ta“

„Ferdinand” a fost interceptat de pira]i
Aspect din timpul unui exerciţiu complex de verificare la bordul navei.

Intervenţie la o navă suspectă; condiţiile de vizibilitate sunt foarte scăzute.

Grupa de boarding urcând la bordul unei nave inspectate.

Comandorul Marius Mitric, comandantul Grupului de Elicoptere, prezentând doamnei Lucreţia Tănase,
principalele misiuni executate de elicopter la OSG 18.
Echipajul fregatei Regele Ferdinand şi doamna Lucreţia Tănase,
la finalul excursiei în regiunea Puglia.
Foto: Mihai EGOROV

Foto: Mihai EGOROV
Foto: Mihai EGOROV

Elicopterul Puma Naval într-o misiune de zbor, pe timpul OSG 18.

Foto: Mihai EGOROV

Foto: Mihai EGOROV

Foto: Mihai EGOROV

Urmărind intervenţia echipelor de boarding şi FOS la bordul unei nave verificate.
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La bilanţul participării fregatei Regele Ferdinand la operaţia
SEA GUARDIAN, desfăşurată în portul Taranto, a fost subliniată
importanţa operaţiei pentru securitatea în Marea Mediterană
şi asigurarea libertăţii de navigaţie. În cele două săptămâni în
cadrul Operaţiei SEA GUARDIAN, fregata Regele Ferdinand a
executat 6 din cele 8 misiuni de verificare a navelor suspecte
şi jumătate din numărul de identificări şi interogări ale navelor
desfăşurate de gruparea din care a făcut parte. De asemenea,
deşi toate cele trei fregate din grupare au avut elicopter ambarcat,
jumătate din numărul misiunilor de zbor a fost executat de fregata
Regele Ferdinand. Aproape 6000 de mile marine parcurse, în
diferite condiţii de vreme, reprezintă încă un plus la bagajul de
experienţă acumulat de echipajul fregatei în misiunile executate
în acest an.
Dincolo de aceste elemente nu trebuie omis faptul că pe
timpul celor trei escale din porturile Aksaz, Augusta şi Taranto,
chiar dacă numărul zilelor de staţionare a fost unul mic, nava a
Aspect din comanda de marş a navei. În prim plan, comandorul Ioan Marian,
comandantul fregatei şi locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul navei.
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Aspect din timpul ceremoniei de sosire a navei în Portul Militar Constanţa.
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În perioada 28 octombrie - 17 noiembrie, dragorul maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu (DM 29) a desfăşurat, activităţi de instruire
specifice, în Marea Neagră, alături de partenerii din Gruparea
navală permanentă NATO de luptă împotriva minelor marine,
SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-Measures Group). A
fost ultima misiune a grupării NATO în Marea Neagră în acest an,
care a avut ca scop asigurarea unei prezenţe navale constante
pe flancul estic al Alianţei, într-o zonă marcată de escaladarea
cursei înarmării şi de conflicte îngheţate.
Pe timpul misiunii, nava a făcut escale în porturile Batumi din
Georgia şi Burgas din Bulgaria. Escala din Georgia a avut ca
scop dezvoltarea dialogului militar şi cooperarea dintre Alianţa
Nord-Atlantică şi partenerul georgian, pentru întărirea securităţii
şi a stabilităţii în regiune. La Burgas, s-au stabilt detaliile
privind executarea exerciţiului naval bilateral româno-bulgar
POSEIDON 18 care s-a desfăşurat în apele teritoriale ale
Bulgariei şi în apele internaţionale ale Mării Negre, în perioada
13-16 noiembrie. De asemenea, a fost organizată o „Zi a Porţilor
Deschise“, ocazie pentru locuitorii din Burgas să viziteze nava
românească şi o oportunitate deosebită pentru promovarea
imaginii Forţelor Navale Române şi asigurarea transparenţei
exerciţiului. Căpitan-comandorul Daniel Gheorma, comandantul
dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu: „Activităţile pe mare au
decurs normal, iar echipajul s-a comportat foarte bine, experienţa
acumulată în misiunile naţionale şi internaţionale din acest an,
ajutându-ne să depăşim orice problemă. În general, am avut
vreme bună pentru această perioadă, mai puţin pe timpul marşului
de la Batumi la Burgas când am avut mare de gradul 4-5 precum
şi de la Burgas spre Constanţa, atunci când gradul mării a fost
de 3-4 la coastă şi 5-6 la larg. Pe timpul misiunii am desfăşurat
exerciţii de reaprovizionare pe mare, manevre de om la apă, un
exerciţiu complex de asigurare şi de evacuare medicală”.
Prin participarea marinarilor militari români la misiunile aliate
în zona Mării Negre, România a demonstrat că nu este doar un
beneficiar al măsurilor colective de descurajare a ameninţărilor
din vecinătatea estică a Alianţei, ci şi un furnizor de securitate şi
un pilon de stabilitate în regiune. (M.E.)
www.navy.ro

Foto: www.navy.ro

Final de misiune

Final de toamnă... în misiune NATO

Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu (Dm 25) pregătindu-se pentru acostare în portul Batumi.
Family Photo în timpul misiunii.

Foto: www.navy.ro

fost vizitată de doi consuli generali ai României, din Izmir şi Bari,
iar comandantul navei a făcut o vizită la Consulatul General al
României din Catania, astfel încât fregata Regele Ferdinand a
contribuit şi în acest mod la creşterea vizibilităţii Forţelor Navale
Române.
Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei Regele
Ferdinand: „A fost una dintre cele mai solicitante misiuni la care
am participat, care a cuprins atât un exerciţiu, cât şi o operaţie şi
neavând pauză între ele am fost nevoiţi să schimbăm registrul
foarte rapid. Sunt mândru de ceea ce am realizat, sunt mândru
de faptul că am avut contribuţia cea mai importantă în cadrul
operaţiei SEA GUARDIAN, sunt mândru că pe timpul exerciţiului
MAVI BALINA 18 am condus cu succes seriale cu multe nave
implicate, Echipajul fregatei a dat dovadă de profesionalism,
iar experienţa acumulată în numărul mare de misiuni pe care
le-am executat în ultimii doi ani şi-a spus cuvântul în toată
această perioadă. Fregata «Regele Ferdinand» raportează:
MISIUNE ÎNDEPLINITĂ!”.
Pe drumul către casă, Marea Egee ne-a întâmpinat cu vânt
puternic, valuri şi o vizibilitate scăzută, dar nava a ajuns în siguranţă
în portul Constanţa, miercuri, 24 octombrie. Participarea fregatei
Regele Ferdinand la Operaţia SEA GUARDIAN a demonstrat
faptul că Forţele Navale Române contribuie la întărirea măsurilor
de asigurare a apărării colective a Alianţei, în deplină concordanţă
cu angajamentele internaţionale pe care ţara noastră şi le-a
asumat, precum şi la punerea în practică a politicii de securitate
a României şi îndeplinirea obiectivelor din Strategia de Securitate
Naţională.

Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Mihai EGOROV
Foto la finalul participării fregatei Regele Ferdinand la operaţia OSG 18.

navei, reali ambasadori ai României pe mările şi oceanele lumii”,
a consemnat doamna Lucreţia Tănase, în cartea de onoare a
navei.
I-am mulţumit şi noi doamnei consul general şi echipei pe
care o coordonează, pentru implicarea deosebită în escala navei
în portul Taranto, ultima escală a navei înainte de a se întoarce
în portul Constanţa; am văzut aici că dacă îţi doreşti ceva cu
adevărat, este imposibil să nu reuşeşti.
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pentru

Aspect din timpul
exerciţiului NUSRET 18.

Foto: www.navy.ro
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Detaşamentul de scafandri români
participând la exerciţiulNUSRET 18.

Aspect din timpul exerciţiului NUSRET 18.

Foto: www.navy.ro

Nava militară hidrografică NMH Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu a participat, în perioada
12-28 octombrie, în premieră, la exerciţiul multinaţional
NUSRET 18, organizat de Forţele Navale ale Turciei.
Obiectivul principal al exerciţiului a fost dezvoltarea
nivelului de interoperabilitate dintre forţele specializate
în lupta împotriva ameninţărilor subacvatice, din
Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, România, Spania şi
Turcia; au fost prezenţi observatori din partea Arabiei
Saudite. Secvenţele planificate au fost de tip joint şi au
fost executate de peste 20 de nave şi ambarcaţiuni,
patru aeronave şi trei structuri specializate EOD;
de asemenea, a participat şi Gruparea Navală
Permanentă de Luptă împotriva Minelor Marine,
SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2).
La NUSRET 18 s-au desfăşurat exerciţii com
plexe de luptă împotriva ameninţărilor asimetrice,
de respingere a unui atac din partea unor am
barcaţiuni rapide ostile, precum şi exerciţii de
remorcare şi de reaprovizionare pe mare între
navele participante. NMH Alexandru Cătuneanu
a fost prezentă pentru prima dată în Marea Egee
şi a fost singura platformă navală participantă la
exerciţiu, specializată în cercetarea hidrografică
subacvatică şi în realizarea suportului informaţional
integrat, necesare ducerii luptei împotriva minelor
marine. Căpitan-comandor Casian Rogers, coman
dantul navei militare hidrografice Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu: „Nava a avut ca misiune
cercetarea unor raioane în vederea descoperirii
unor mine de exerciţiu; nava şi-a îndeplinit misiunea,
echipamentele de la bord au funcţionat în parametri
marini, echipajul s-a comportat foarte bine”.
La bordul navei, s-a aflat şi un detaşament de
scafandri de luptă EOD, specializat în dezamorsarea
dispozitivelor explozive subacvatice, dar şi doi ofiţeri
români cu rol în conducerea exerciţiului (EXCON),
unul dintre aceştia fiind căpitan-comandorul Cătălin
Gherghinescu, comandantul Secţiei Scafandri EOD:

Foto: www.navy.ro

Foto: Ionuþ FELEA

O nouă premieră
la NUSRET 18

www.navy.ro

Participanţi
la exerciţiul NUSRET 18.

„Obiectivul principal al exerciţiului a fost antrenarea forţelor specializate în
lupta contra minelor pentru asigurarea raioanelor de navigaţie şi a căilor de
comunicaţii într-un cadru internaţional, întrunit. La şedinţa de bilanţ a exerciţiului,
a fost apreciat profesionalismul marinarilor români participanţi”.
Detaşamentul de scafandri EOD a organizat, împreună cu militarii din ţara
gazdă, o expoziţie de tehnică militară, unde au fost prezentate echipamentele
utilizate în desfăşurarea misiunilor specifice de către structurile participante din
Grecia, România, SUA şi Turcia. De asemenea, în vederea creşterii gradului de
interoperabilitate între parteneri, militarii români şi străini au continuat exerciţiul
prin executarea unor misiuni în comun şi sub apă. Locotenent George Nedelcu,
comandant detaşament scafandri: „Am participat la exerciţiu cu un detaşament
de 12 scafandri EOD; oamenii din subordine au dat dovadă de profesionalism,
îndeplinindu-şi toate misiunile”.
Comandor Nicolae Vatu, comandantul Direcţiei Hidrografice Maritime: „A fost
o premieră pentru navă şi pentru Direcţia Hidrografică Maritimă participarea la un
exerciţiu internaţional. Nava s-a ridicat la nivelul aşteptărilor; pentru noi, vor urma
cu siguranţa alte asemenea misiuni în anul următor”.
Pentru Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu,
comandată de căpitan-comandorul Rogers Casian, exerciţiul NUSRET 18 a
reprezentat o etapă importantă în pregătire, atât nava, cât şi cei 57 de militari
aflaţi la bord ridicându-se la nivelul de exigenţă cerut. (SMFN; M.E.)
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Instrucţie

O nouă provocare pentru infanteriştii marini

Cap compas... Afganistan

Pregătirea pentru o misiune de patrulare.

Instrucţie individuală, apoi în cadrul grupei, plutonului,
companiei, marşuri, trageri, instrucţie colectivă, exerciţii diverse,
familiarizarea cu situaţia politico-militară actuală a Afganistanului,
aplicarea şi validarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor specifice
teatrului de operaţii ...astfel s-ar putea rezuma pregătirea
executată de infanteriştii marini selectaţi pentru a participa la
misiunea în teatrul de operaţii Afganistan, împreună cu militarii

Sergent Marian Meltoiu, comandant grupă: „Astăzi am avut ca
misiune o patrulă pe o rută stabilită şi un check-point; ne pregătim
pentru orice situaţie pentru că la finalul misiunii din Afganistan
vrem să raportăm, misiune îndeplinită”. Locotenent-colonel Ilie
Melinte, comandantul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată
Sfântul Andrei din Galaţi, cel care va fi comandantul Batalionului
300 Protecţia Forţei, care va fi dislocat în teatrul de operaţii
din Afganistan: „Principalele misiuni pe care le vom îndeplini
în Afganistan sunt protecţia forţelor dislocate în Khandahar,
securizarea zonei repartizate în jurul bazei şi nu în ultimul rând
să contribuim la asigurarea condiţiilor necesare bunei instruiri
a armatei afgane. Pregătirea misiunii a fost complexă şi sunt
mulţumit acum când ne apropiem de finalul perioadei. Obiectivul
principal este îndeplinirea misiunii şi să ne întoarcem cu toţii
sănătoşi acasă”. (M.E.)

Aspect din timpul unei misiuni de patrulare.
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Infanteriştii marini revin în unitate
la finalul unei zile de antrenament.

Foto: Ionuþ FELEA

Batalionului 300 Protecţia Forţei din Galaţi. Perioada de
pregătire se va încheia la Centrul de Instruire pentru Luptă
al Forţelor Terestre din Cincu, acolo unde vor avea loc
antrenarea şi evaluarea militarilor batalionului în condiţii cât
mai apropiate de mediul operaţional. În urma parcurgerii
tuturor etapelor de pregătire, Batalionul Protecţia Forţei va fi
gata să acţioneze în cadrul misiunii NATO „Resolute Support”,
pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor primite, dislocarea
militarilor în Baza Aeriană Kandahar urmând să aibă loc în
prima jumătate a anului 2019, pentru o misiune cu durata de 6
luni. Sublocotenent Mihai Ciobanu, comandant pluton: „Într-o
zi obişnuită în cadrul plutonului avem ca obiective instruirea
şi însuşirea elementelor fundamentale în vederea executării
unei patrule. Nu sunt grele aceste misiuni dar ne pregătim
continuu, primim misiuni zilnice şi ne antrenăm pe ceea ce
trebuie să facem. Am militari cu experienţă în cadrul plutonului
şi reuşim să ne îndeplinim misiunile zilnice. Consider că este o
oportunitate participarea într-un teatru de operaţii şi nu poate
fi decât benefică pentru cariera mea. În cadrul plutonului meu
am militari care au participat la misiuni în Irak, Afganistan şi
Kosovo, ceea ce este un plus pentru mine”. Soldat Roxana
Puiu: „Mi-am dorit o misiune într-un teatru de operaţii încă
de când am intrat în armată; vreau să îmi depăşesc limitele,
vreau să arăt că şi o fată poate face faţă acestor provocări.
Perioada de pregătire a fost grea dar cred că a fost utilă”.

Foto: Ionuþ FELEA

Foto: Ionuþ FELEA

Punct de control.

Infanterist marin în acţiune.

www.navy.ro
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În perioada 13-16 noiembrie, Direcţia Hidrografică Maritimă
a organizat la Constanţa, reuniunea comisiilor tehnice ale
Grupului de lucru NATO pentru informaţii în domeniul geospaţial
maritim (Nato Additional Military Layers co-production Panel 15
şi Geospatial Maritime Working Group Technical Panel 13).
Au participat reprezentanţi din Italia, Franţa, Germania,
Danemarca, Estonia, Canada, Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie, Turcia, Norvegia, Polonia şi România, precum
şi reprezentanţi ai Comandamentului Suprem al Forţelor
Aliate din Europa (SHAPE) şi ai Comandamentului Maritim
Aliat (MARCOM). Obiectivul acestei reuniuni anuale a fost

dezvoltarea interoperabilităţii forţelor navale din Alianţa NordAtlantică. Hidrografii militari români au avut oportunitatea de
a se informa cu privire la programul NATO de coproducţie,
noile standarde şi cerinţe ale NATO în domeniul informaţiilor
geospaţiale maritime. În cadrul discuţiilor au fost analizate
noile standarde ale Organizaţiei Hidrografice Internaţionale.
Reprezentanţii SHAPE şi MARCOM au subliniat importanţa
produselor geospaţiale maritime, ca fiind necesare pentru
structurile de comandă NATO, în vederea planificării misiunilor
din mediul maritim. (SMFN)

Escala navei „HMS Echo” la Constanţa
În perioada 24-26 decembrie,
nava britanică de cercetare
hidrografică multifuncţională HMS
Echo (H87) a efectuat o vizită
în Portul Militar Constanţa. Pe
timpul escalei, comandantul navei,
căpitan-comandorul Matthew
Warren, a efectuat vizite oficiale la
Comandamentul Flotei şi la autorităţile
locale din Constanţa, iar echipajul a

vizitat obiective turistice din Constanţa
şi din împrejurimi. Deoarece escala
navei s-a desfăşurat în perioada
sărbătorii de Crăciun, duminică, 24
decembrie, marinarii britanici au
desfăşurat o activitate la Complexul
de Servicii Comunitare „Cristina”
din Constanţa. Aici, în jurul bradului,
copiii au primit jucării şi dulciuri; a
fost o activitate emoţionantă, copiii

Foto: Cristian VLĂSCEANU

În perioada 14-15 noiembrie, scafandrii de luptă de la
Divizionul 164 Forţe Navale pentru Operaţii Speciale au
executat antrenamente de inserţie pe cale aeriană într-o zonă
ostilă, împreună cu echipajele elicopterelor Puma Naval, în
raioane maritime din apropierea portului Constanţa. În cadrul
antrenamentelor au fost exersate procedurile specifice unor
astfel de misiuni, accentul fiind pus pe cooperarea dintre
scafandri şi echipajele elicopterelor, iar siguranţa a fost cuvântul
de ordine. Misiunile principale ale scafandrilor de luptă de la
Divizionul 164 Forţe Navale pentru Operaţii Speciale sunt de
asigurare a protecţiei obiectivelor din zona de responsabilitate
a Forţelor Navale, dispuse la uscat, pe apă sau sub apă
(nave, platforme maritime, conducte de transport gaze sau
produse petroliere, cabluri pentru transportul energiei sau de
comunicaţii), a canalelor navigabile şi a zonei fluviale, dar
aceştia participă şi la misiuni de luptă în teatrul de operaţii
din Afganistan, alături de partenerii din NATO, conform
angajamentelor asumate de ţara noastră. (SMFN)
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bucurându-se deopotrivă împreună cu
marinarii britanici. Activităţile bilaterale
româno-britanice fac parte din
pachetul de măsuri privind întărirea
cooperării dintre partenerii NATO
(Immediate Assurance Measures),
stabilit la Summit-ul NATO din Ţara
Galilor, în anul 2016, şi contribuie la
întărirea prezenţei navelor militare ale
Alianţei în Marea Neagră. (M.E.)
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Inserţie pe cale aeriană

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuþ FELEA

Colaborare în domeniul geospaţial maritim

Început de drum... la final de an
Luni 17 decembrie, o nouă serie
de soldaţi profesionişti a început
programul de instruire la Şcoala
de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu”
din Mangalia. Programul de instruire
al celor 133 de soldaţi cuprinde
două module – instrucţia individuală
de bază şi instrucţia individuală
de specialitate şi se va derula
pe parcursul a patru luni. Scopul
Marina Română nr. 7
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principal al pregătirii acestora este
de a dezvolta şi menţine deprinderile
individuale şi colective necesare
pentru îndeplinirea atribuţiilor
specifice. Instrucţia individuală de
bază a soldaţilor profesionişti se
va desfăşura pe o durată de 10
săptămâni şi va cuprinde două
componente principale: instrucţia
pentru formarea deprinderilor de
militar, care va asigura nivelul

de instrucţie generală orientată
pe cunoaşterea şi folosirea cu
eficienţă a armamentului individual,
a mijloacelor tehnice şi de protecţie
aflate asupra militarilor şi pe
formarea aptitudinilor fizice şi psihomorale ale acestora; şi instrucţia
multi-disciplinară care se va axa pe
dezvoltarea personalităţii militare a
individului, precum şi a potenţialului
acestuia de a îndeplini misiunile
încredinţate atât la nivel individual,
cât şi să participe la îndeplinirea
misiunilor la nivel colectiv. Soldaţii
profesionişti aflaţi la pregătire la
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
vor depune jurământul militar în luna
februarie, la finalul modulului de
instrucţie individuală de bază. După
depunerea jurământului, soldaţii
profesionişti vor începe instrucţia
individuală de specialitate pe care o
vor desfăşura pe perioadă de
8 săptămâni; această perioadă va
avea ca scop, formarea specialiştilor
pentru îndeplinirea cerinţelor
specifice postului pe care aceştia
vor fi încadraţi. (slt. Antonia-Ioana
SUIUGAN, SAFN)
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Monitor
pe
Dunăre

Foto: Mihai EGOROV

Eveniment

Parada de Centenar

Bun cart înainte, România!

Proba de foc a marinarilor fluviali

Trageri în poligonul
Sfântu Gheorghe
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Forţele Navale Române au fost sâmbătă, 1 decembrie,
parte a celui mai important şi aşteptat moment al anului 2018,
Centenarul Marii Uniri. Românii din ţară şi de peste hotare au
sărbătorit împreună împlinirea a 100 de ani de la desăvârşirea
statului naţional român, care s-a realizat în urma celor trei Uniri cu
România, a Basarabiei (27 martie 1918), a Bucovinei (28 noiembrie
1918) şi a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
(1 decembrie 1918).

Tragere executată de monitorul Ion C. Brătianu.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Finalul lunii octombrie i-a găsit pe marinarii fluviali în poligonul
de la Sfântu Gheorghe, acolo unde au executat trageri cu tunurile
de calibru 100 milimetri şi cu celelalte sisteme de artilerie de la
bordul navelor, fiind exersate şi procedurile standard de acţiune
pentru descurajarea acţiunilor ilegale pe fluviu, în raioane cu risc
ridicat. Pentru marinarii fluviali a fost o nouă etapă a exerciţiului
„DANUBE PROTECTOR 18”, desfăşurat pe Dunăre, în sectorul
cuprins între Brăila şi Tulcea, dar şi pe Braţul Sfântu Gheorghe şi
proba de foc a instruirii acestora.
La exerciţiul organizat de marinarii militari ai Flotilei Fluviale şi ai
Flotei, au participat nave ale Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”,
corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian, două nave din
subordinea Bazei Logistice Navale „Pontica” dar şi specialişti de la
Direcţia Hidrografică Maritimă şi de la Centrul 39 Scafandri. Au fost
executate acţiuni specifice pentru apărarea comunicaţiilor fluviale
în zona de responsabilitate şi trageri cu muniţie reală, iar corveta
Contraamiral Eustaţiu Sebastian a executat activităţi de asigurare a
raionului de tragere, cu cercetarea poziţiilor obiectivelor de interes
din zonă. Exerciţiul a avut rolul de a creşte nivelul de pregătire
şi de instruire a forţelor, pentru a fi capabile să execute misiunile
ordonate în zona de responsabilitate.
Activităţile de instruire pe Dunăre au continuat însă şi după
desfăşurarea tragerilor de la Sfântu Gheorghe. Astfel, nouă
nave militare fluviale şi peste 300 de marinari militari de la divi
zioanele de nave din Brăila şi Tulcea au desfăşurat în perioada
12-15 noiembrie, activităţi de instruire pe fluviul Dunărea, pe sec
toare cuprinse între km 176 şi 220, în amonte de Brăila, precum şi
pe Braţul Sfântu Gheorghe, în zona km 98-100. Exerciţii de apărare
a căilor de comunicaţii fluviale, de monitorizare a traficului de mărfuri,
de dragaj, dar şi exerciţii de căutare şi salvare, de remorcare şi de
transfer materiale au fost desfăşurate sub privirile specialiştilor
Centrului de Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale şi au
avut ca scop, consolidarea deprinderilor marinarilor militari fluviali
de a aplica procedurile standard de operare pentru diferite situaţii.
În ultimii ani, după degradarea situaţiei de securitate de la
graniţa estică a Uniunii Europene şi a NATO, activităţile de instruire

Elicopterul Puma Naval survolând Arcul de Triumf
la Parada de Ziua Naţională a României.

ale marinarilor militari fluviali s-au intensificat şi s-au diversificat,
pentru a asigura o prezenţă militară constantă şi robustă la gurile
Dunării, îndeplinind astfel unul dintre angajamentele asumate de
ţara noastră faţă de partenerii din Alianţă. Dintre toate ţările NATO
care au în serviciul militar platforme navale fluviale de luptă, Flotila
Fluvială a Forţelor Navale Române este cea mai mare. Această
structură are în dotare platforme navale dislocabile pe Dunăre şi în
zonele lagunare din Delta Dunării, dar şi în proximitatea litoralului
maritim. (colonel Cornel PAVEL, SMFN)
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Aspect din timpul
paradei militare
de la Constanţa.
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Detaşamentul marinarilor trecând pe sub Arcul de Triumf.

„Mircea cel Bătrân”, elevii Şcolii Militare de
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral
Ion Murgescu” şi ai Colegiului Naţional
Militar „Alexandru Ioan Cuza”.
De Ziua Naţională, drapelul naţional a
fost arborat în toate instituţiile militare din
ţară, la bordul navelor maritime şi fluviale
a fost ridicat Marele Pavoaz, iar publicul
a putut răsfoi câteva file din istoria
Marinei Române, prin vizitarea gratuită a
expoziţiilor permanente şi temporare, de la
Muzeul Naţional al Marinei, din Constanţa.
Pagina de istorie a României din urmă cu
un secol prezintă Marina Militară Română
ca fiind un organism solid şi necesar
pentru graniţele de apă ale ţării noastre,
aspect justificat de acţiunile îndeplinite
de militarii săi în timpul Primului Război
Mondial (1914-1918), mai exact, misiunile
de deminare a Dunării şi a apelor litorale
de pe ţărmul românesc al Mării Negre,
pentru asigurarea securităţii navigaţiei.
La mulţi ani, România!

Detaşamentul Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”,
defilând pe sub Arcul de Triumf.

Activit`]i culturale
pentru marinarii militari
Militarii din Forţele Navale Române,
prezenţi în Bucureşti pentru a participa la
Parada Militară de 1 decembrie, au fost
implicaţi în perioada de pregătire a paradei,
în mai multe activităţi culturale. Astfel,
ei au vizitat Observatorul Astronomic
„Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul Naţional
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
Palatul Parlamentului şi au urmărit
spectacole de teatru. De asemenea, ei au
vizitat două institute din Măgurele, care
au înscris câteva recorduri deosebite în
paginile de istorie recentă ale României
moderne. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Fizica Pământului şi-a
deschis porţile pentru marinarii militari, iar
specialiştii în seismologie le-au prezentat
Reţeaua Seismică Naţională a României,
care are ca obiectiv principal detectarea şi
localizarea în cel mai scurt timp a tuturor
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Peste 1.000 de marinari militari au
participat, la Bucureşti, Constanţa, Tul
cea, Brăila, Mangalia şi Babadag, la
evenimentele organizate pentru a come
mora sacrificiul eroilor români şi pentru a
sărbători Ziua Naţională a României. La
Bucureşti, peste 400 de militari ai Forţelor
Navale Române au defilat la Parada
Militară desfăşurată la Arcul de Triumf.
Blocul de paradă al Forţelor Navale a
fost comandat de contraamiralul de flotilă
Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei.
Cele cinci detaşamente ale Forţelor
Navale au fost formate din marinari militari
din unităţile Flotei, infanterişti marini,
studenţi ai Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, dar şi elevi ai Şcolii Militare
de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”.
În premieră în acest an au defilat elevi
ai Colegiului Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza”. Deasupra blocurilor de
paradă şi spectatorilor prezenţi, a evoluat,
alături de celelalte aparate militare de
zbor, şi elicopterul IAR-330 Puma Naval,
utilizat în misiunile de cercetare, căutare
şi identificare a navelor şi submarinelor
inamice din largul mării.
Parada militară de la Constanţa,
a fost organizată de Comandamentul
Flotei cu sprijinul autorităţilor locale, a
Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti” şi a
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
A fost pentru a doua oară după anul 1989
când constănţenii s-au putut bucura de o
paradă militară, admirând tehnica de luptă
a unităţilor din Dobrogea şi aplaudând
militarii aparţinând Forţelor Navale sau
Terestre, studenţii Academiei Navale

Comandorul Cornel Cojocaru,
şeful de stat major al Flotei,
deschizând Parada de Ziua Naţională
a României la Constanţa.

Aspect din timpul ceremoniei organizate la Mangalia de Ziua Naţională a României.

evenimentelor seismice (cutremure, explozii) produse
pe teritoriul României. Institutul de Fizică Atomică,
leagănul fizicii româneşti a fost cea de-a doua gazdă
a marinarilor militari, care au aflat de la fizicieni cum
funcţionează cel mai puternic laser din Europa. Extreme
Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) este
cel mai mare proiect de cercetare din România, parte
a unui proiect european, plasând ţara noastră în topul
institutelor de cercetare din domeniul fizicii nucleare.
(SMFN; M.E.)
www.navy.ro

Copii participând
la Parada de Ziua Naţională
a României la Constanţa.
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100 de ani şi sute de speranţe!

Student Raluca BOANTĂ
Facultatea de Comunicare publică şi interculturală
în domeniul securităţii şi apărării,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
În anul 2018 am celebrat „100 de ani de România”. O ţară
tânără şi în plină dezvoltare socială, politică şi economică, cu un
popor viteaz, ale cărui valori dăinuiesc încă în inimile cetăţenilor
ce în prezent trăiesc pe pământul pe care strămoşii noştri au
trudit să-l unifice, în urmă cu 100 de ani, la 1 decembrie 1918.
Ca orice român patriot, nu am putut să nu cad pradă
emoţiilor odată cu apropierea zilei de 1 decembrie. Anul acesta
am simţit începutul iernii ca pe un start pentru multe lucruri care
poate până acum s-au aflat în umbra problemelor zilnice din
viaţa fiecăruia dintre noi. Ziua de 1 decembrie de anul acesta a
adus însă, cu ea, o mândrie naţională. Văzând toate eforturile
pe care „fraţii noştri români” le-au făcut pentru a duce la bun
sfârşit diferite evenimente, nu am putut decât să mă bucur. Am
menţionat termenul de „patriotism” şi, odată cu el, mi-au apărut în
minte numeroase întrebări referitoare, poate, la definiţia acestui
concept. Cel mai elocvent răspuns la care mă gândesc este
constituit chiar din vorbele jurnalistului Octavian Paler: „România
este patria mea, restul sunt doar ţări”.
M-am întrebat dacă nu asta ar trebui să simţim cu toţii atunci
când ne gândim la ţara noastră? Nu este acesta un răspuns
atât de simplu, şi totuşi atât de explicit? Iubirea de ţară, mândria
că suntem români, tradiţiile noastre, oamenii de seamă care
ne-au făcut să fim cunoscuţi şi apreciaţi atât pe plan naţional
cât şi internaţional, veteranii de război, armata, noi înşine şi
identitatea noastră culturală atât de puternică, nu asta defineşte
de fapt România?
Cred că este firesc să avem momente în care să vrem să
plecăm peste hotare şi poate să dăm uitării minunăţiile şi
frumuseţile acestei patrii din pricina unor inconveniente de care
ne lovim inevitabil dar, la fel cum ni se întâmplă şi în momentele
când ne certăm cu cineva drag, emoţiile supărătoare ne părăsesc
şi tot ce ne rămâne de fapt, sunt regretele şi dorul, în cazul de
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La mulţi ani, România!

Student sergent Andreea RADU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

faţă, de ţara care ne-a făcut oameni şi de meleagurile pe care am
cunoscut fericirea.
Pentru mine, asta reprezintă patriotismul cu adevărat,
amalgamul de sentimente contradictorii care ne acaparează
gândurile şi pe care nu le putem controla, dar la final, doar
mândria şi iubirea de ţară răzbesc cu adevărat. Şi, poate că
patriotismul este unul dintre conceptele care compun centenarul.
Din altă perspectivă, aş putea aduce în discuţie rolul Armatei
României în ideea că, de Centenar, un rol atât de complex şi
semnificativ, a avut armata, fără de care nu ne-am putea numi
cu mândrie „România” ca ţară uitară. A face parte din Armata
României este mai mult decât o meserie obişnuită, cu un program
bine stabilit, de 8 ore şi care, odată ajuns la finalul zilei, îţi permite
să mergi acasă în liniştea căminului tău şi să te detaşezi de tot ce
înseamnă probleme şi griji legate de profesia pe care ţi-ai ales-o.
Un militar o să ofere întotdeauna 100% din timpul său şi dedicaţia
pe care o are ţării din care face parte, oricât de greu ar putea fi,
iar acesta este motivul pentru care consider că de Centenar nu
trebuie sărbătorită atât ţara, cât poporul unit care o valorifică.
Centenarul este despre noi, despre oameni care simt că le
curge prin vene o istorie de necontestat şi care îşi respectă şi
protejează patria, precum cel mai de preţ tezaur. Sunt mândră că
ţara mea a sărbătorit Centenarul şi sunt mândră să mă numesc
româncă!
Marina Română nr. 7
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100 de ani şi milioane de suflete,
100 de ani şi mii de pagini scrise în
cartea României Mari.
100 de ani şi eu cu numai 22 ai mei,
100 de ani şi alte sute de speranţe! 100 şi
o ţară de 10 ori câte 10.
Curiozitatea celor 100 de ani de
istorie scrisă şi nescrisă, de cunoaştere
a trecutului României mele a început încă
din anii liceului militar, ani ce şi-au lăsat
amprenta asupra unui timp trăit uneori
parcă, iluzoriu... Îmi amintesc cum în clasă
am auzit fugitiv: „Ne îmbrăcăm în ţinuta de
oraş şi ne pregătim să mergem în cetate.
Astăzi vine în oraş Principesa Margareta a
României.” Pentru un moment am tresărit
şi în zarva pregătirii mi-am repetat în minte,
involuntar, „principesa României”. Am sim
ţit un fior. Simţeam că mă transpun într-un
timp al regilor şi reginelor, al alteţelor şi
majestăţilor sale, într-un mit regesc ce
doar în imaginaţia mea lua naştere.
Eram fericită şi mândră, mă aflam
în prima grupă a plutonului, deci puteam
să văd ceremonia şi tot ce se întâmplă.
Zâmbesc şi astăzi când mă gândesc că
pentru câteva momente, atunci şi acolo,
eu eram un soldăţel din garda unui rege
bătrân, într-o cetate a victoriei. Fanfara a
anunţat sosirea Principesei Margareta şi
a Alteţei Sale Regale, Principele Radu. O
întâlnire memorabilă, onorantă chiar acolo
www.navy.ro

în cetatea istorică a românilor, unde Mihai
Viteazul reuşise unirea celor trei provincii
româneşti, acolo unde la 1918, Regele
Ferdinand înfăptuia Marea Unire, rege în
ale cărui vene „curgea atât sângele prusac
al Hohenzollernilor, cât şi sângele francez
al dinastiei napoleonide”.
Acea întâlnire m-a determinat să
deschid cărţile de istorie, să citesc trecutul
strămoşilor mei, să învăţ despre sacrificiu,
dăruire, greşeală, teamă, dar şi despre
victorie şi dragostea de ţară.
Astăzi, 1 decembrie 2018, văd peste
tot: afişe, ziare, reviste, cărţi, toate înce
pând cu „Centenar”. Un cuvânt în jurul
căruia se creează un întreg univers

românesc pe care eu, student militar fiind,
îl privesc cu admiraţie, îl respect şi îmi
doresc că România să ajungă astăzi la un
apogeu al gloriei, al reuşitei, al stabilităţii.
Îmi trec prin minte câteva nume mari,
scrise cu majuscula istoriei, ce au scris
povestea centenarului: Regele Ferdinand I
„Loialul”, Regina Maria, suverana cea mai
iubită de români, Ionel Brătianu, Alexandru
Marghiloman, Alexandru Averescu, Iuliu
Maniu, Alexandru Vaida-Voievod... Sunt
numai câteva nume şi mai sunt mulţi alţii.
Aceşti oameni au făcut totul pentru ţară,
nimic pentru ei.
Istoria realizată de strămoşii noştri este
un jurământ moral, cu care fiecare ar trebui
să ne naştem, să creştem şi să scriem alte
pagini aurii în cartea României Mari.
100 de ani de Românie şi eu cu numai
22 ai mei. Nu ştiu cum, nu ştiu de ce, nu
ştiu din ce timp, dar simt că mi-e dor de
acea Românie care era „Mare”; astăzi e la
fel de Mare, dar parcă totuşi atât de...mică.
Mi-e dor de să văd oameni cu dragoste de
ţară şi...îmi amintesc acum cum Ferdinand
a luptat în al Doilea Război Mondial
împotriva ţării în care se născuse.
La 1 Decembrie 1918, românii au venit
la Alba Iulia să sărbătorescă, astăzi românii
sunt dincolo de graniţele ţării... Aşadar,
100 de ani şi alte sute de speranţe!
Închei, în tăcere, cu o reverenţă pentru
oamenii mari ai României Mari, oameni ce
au trăit cu sufletul învelit în tricolor!
La mulţi ani, România noastră!
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Maiestăţii Sale Regelui

Sire, am văzut în noapte regimentele pe stradă,
Baionete, săbii, goarne şi-am gândit că-i vreo paradă
Am crezut, că merg oştenii mândrei noastre artilerii,
Să salute-n glas de tunuri ceasul sfânt al învierii…

Am crezut la miezul nopţii, că oştenii înarmaţi
I-ai chemat la ceasul ăsta să-i repezi peste Carpaţi!
Dar la sunetul de goarnă, în loc munţii să se sfarme
Oştile Măriei Tale au scos sabia să sfarme
Și să-năbuşe în pieptul tinerimii idealul
Celor ce strigau în noapte: „Vrem Ardealul! Vrem Ardealul!”

Poveşti din culisele Marii Uniri
Student Ana-Cristina GEICĂ
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Aş putea afirma că sunt o mare iubitoare de istorie; tot
timpul am avut o mare dragoste faţă de tot ceea ce înseamnă
patriotism, istorie, dar mai ales faţă de ceea ce se află în
spatele istoriei: poveştile de viaţă din spatele a ceea ce istoria
vrea să se ştie. Astfel, în fiecare an mi-am dedicat toată atenţia
asupra aflării de poveşti inedite, cu atât mai mult în perioada
Zilei Naţionale.
Ziua de 1 decembrie, înălţătoarea sărbătoare a Neamului
Românesc, ne aminteşte cu sfinţenie că la acea dată s-a
împlinit visul de aur nutrit de poporul nostru, înfăptuindu-se
cea mai măreaţă operă din istoria sa: Statul Unitar Naţional
Român - România Mare. Desigur, această slăvită înfăptuire nu
s-a realizat întâmplător. Pentru ea s-au jertfit multe vieţi de eroi
în decursul veacurilor, unii dintre ei fiind cunoscuţi, dar foarte
mulţi au rămas cufundaţi în anonimat şi troieniţi de pulberea
uitării.
De aceea, aş dori din marea cohortă a martirilor anonimi
să evoc amintirea unei eroine care şi-a sacrificat viaţa în lupta
pentru dezrobirea „poporului român” din Ardeal şi unirea lui cu
„Patria Mamă”.Tânăra Maria Puia, căci acesta este numele
tinerei despre care sunt aceste rânduri, şi-a sacrificat viaţa
în numele patriei răspândind în zona Blajului un poem care
promova unitatea naţională.Cum s-a ajuns la existenţa acestui
poem? În primul rând, izbucnirea Marelui Război din anul 1914
a declanşat primul semnal de alarmare. Ceea ce a condus
la apariţia efectivă a acestuia este neutralitatea României în
primii doi ani ai războiului, ceea ce le dădea românilor ardeleni
impresia că Ţara nu vrea sa se unească cu ei. Astfel, pentru a
le arăta românilor din Ardeal faptul că Ţara vrea sa se unească
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cu ei, Radu Cosmin scrie poezia „Vrem Ardealul”. Cum a
fost posibilă transmiterea poemului? Ei bine, cu ajutorul unui
mecanic de locomotivă care a adus-o în Ardeal şi i-a dat-o la
Blaj domnişoarei Maria Puia, o grefieră, pentru a o multiplica.
În această perioadă, atenţia organelor austro-ungare de
represiune era maximă. Astfel, găsindu-se asupra numitului
Ioan Popa un exemplar al acestui poem primit de la Maria
Puia, acesta a denunţat-o organelor de represiune.
Tânăra Maria Puia a fost arestată şi supusă unor chinuri
groaznice. Cu toate acestea, tânăra de la Blaj a refuzat cu
îndârjire să divulge date sau persoane implicate în acţiunea
respectivă. În scrisoarea de adio adresată mamei sale, fraţilor
şi prietenilor, găsită asupra sa, printre rândurile respective,
tânăra eroină îşi cere iertare pentru supărarea pe care le-a
făcut-o, spunând că: „Am socotit că e mai bine să mor eu decât
alţi 100”.
Tot prin scrisoare i-a rugat pe ai săi să o îmbrace cu
frumosul ei costum ţărănesc de „pădureancă” cu opinci şi
traistă ţărănească. De asemenea a menţionat: „Mă doare
inima, dar ce să fac, am căpătat de la Gruiţa poezia «Vrem
Ardealul» şi acum trebuie să mor pentru aceasta, fiindcă am
dat-o lui Pop Ioan şi el ne-a trădat. Eu sunt foarte liniştită şi
împăcată cu această fericită moarte”. Prin eroicul său gest,
tânăra Maria Puia şi-a jertfit viaţa pe altarul dragostei de neam,
dovedind că este un exemplu de elită al neamului românesc.
Sunt mândră că mă trag dintr-un neam de femei puternice şi
determinate care au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă pentru
idealul naţional. De asemenea, multumesc profesorului meu de
istorie din Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia
pentru faptul că mi-a cultivat pasiunea pentru istorie şi mi-a făcut
cunoscută această poveste minunată.
Marina Română nr. 7
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Şi eroii-atâtor veacuri şi Costinii, cărturarii,
Ce treziră-n noi mândria sângelui străbun latin,
Aşteptând să sune goarna, ceasului măreţ, divin!
Freamătă de nerăbdare, ca alăturea de noi,
Regimente-ntregi de umbre să pornească la război!
Ţărâna lui Mihai din Turda, cere astăzi răzbunare,
Alba Iulia tresaltă, tremurând de nerăbdare
Să-şi deschidă largă poarta împărătescului alaiu
Să primească pe urmaşul voievodului Mihaiu!
A venit, Mărite Doamne, ceasul mântuirii noastre!
Freamătă pământul ţării, şi sub zările albastre,
Steaua noastră ne surâde dintre creste Carpatine
Şi ne cheamă spre triumful mândriei noastre ginţi latine

Nu ştiu cine-a dat porunca şi barbară şi nedreaptă,
Dar socot, că nu-i măsura cea mai bună şi-n-ţeleaptă
Să se-năbuşe cu spade tot ce-avem mai sfânt în noi,
Sufletul întregii naţii, care strigă: „Vrem război!”

Sângele roman îşi cheamă strănepoţii toţi la arme!
Căci de-i scris în clipa asta rostul lumii să ne sfarme,
Noi avem menirea sfântă, din frânturi să ne-ntregim
Neamul risipit de veacuri, de mai vrem ca să trăim!

Patru luni, de când se schimbă rostul lumii la hotare,
Patru luni, de când ai noştri, robii hoardelor barbare,
Fraţii umiliţi de veacuri pier sub pajure străine,
Aşteptând şi-n ceasul morţii clipa, care nu mai vine…

Vodă Doamne! Nu e vreme de pierdut: ne cheamă Fraţii!
Şi nici când mai primitoare porţi nu ne-au deschis Carpaţii
Un fior imens şi tragic îi străbate pân’ la cer
Şi de-alung de Vatra Dornii, pân’ la Porţile de Fier,

Mor sub steagul lui Attila, milioanele de fraţi
Şi-n zadar privesc în friguri coasta mândrilor Carpaţi…
Vulturii Măriei Tale nu le zboară-ntr-ajutor,
Deşi stau gătaţi de moarte şi cu arme la picior!

Culmile parcă se-nalţă aspre şi dojănitoare
Că de n-am porni acuma: ei Carpaţii ar fi-n stare
Să se prăbuşească singuri în al vremilor iad,
Peste noi şi peste rasa blestemata-a lui Arpad!

Plâng pe văile Carpate, de pe lângă Tisa, de pe lângă Mureş,
Văduve atâtor vetre, că s-au dus flăcăii gureşi,
Să-şi dea viaţa pentru alţii, în năpraznicul război,
Când puteau să şi-o păstreze, pentru ei şi pentru noi.

Sire, ştim că sub coroana de oţel, ce porţi pe frunte,
Alte-s gândurile, care s-au pornit, ca să ne-nfrunte:
Glasul sângelui ce strigă, în suflarea românească,
Nu-i acelaşi de sub haina şi sub purpura regească,

Gârbove în pragul vetrei plâng femeile şi torc,
Aşteptând în van pe cei ce poate nu se mai întorc,
Gem la sân pruncii palizi, pe când tatăl moare-n şanţuri,
Iar prin temniţe zăbrelite, câţi de-ai noştri gem în lanţuri.

Şi mai ştim, că pentru ceasul şi avânturile vremii
Pentru fruntea ta albită e prea grea podoaba stemii,
Dar de-ţi este, Sire, spada ruginită şi bătrână,
Dă-o s-o călească în focul tinereţii, altă mână!

Geme Doamne tot Ardealul, să vaietă Bucovina
Aruncând asupra noastră toată lacrima şi vina
Că în clipa ce-o ameninţă s-o răpească alt stăpân,
Noi, plecaţi Măriei Tale, stăm cu mâinile în sân!

De-ai uitat-o, Vodă Doamne, pilda Marelui Ştefan,
Ce bătrân prindea în mână viforosu-i buzdugan,
Şi punea pe plete albe lauri verzi de bărbăţie,
Lasă altora mai tineri buzduganul tău să-l ţie.

Ori am vrea ca alte neamuri dezrobind-o să ne-o dee
Şi să scriem din mila altor marea noastră epopee?
Dar la lespedea din Putna, umbra lui Ştefan cel Mare
Tremură să se mai vadă insultată de sub umedul pământ.
Voievozii toţi se scoală, de sub lespezi de mormânt.

Dar de nu Te lasă glasul sângelui ce porţi în vine
Să-ţi pui laurii de aur ai victoriei latine.
Spune altora să cheme, pe vitejii din munţi şi plai
Şi cu cinste să-mplinească visul sfânt al lui Mihai“.
Cosmin RADU, 1914

Manifestări în Academia Navală

Centenarul Marii Uniri sărbătorit anul acesta a adus românilor aflaţi în ţară
sau în străinătate, un sentiment de patriotism aparte, un sentiment unic. În Anul
Centenar, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a fost prezentă prin studenţii ei
la evenimente organizate sub egida Centenarului, fie că a fost vorba de unele
cu caracter istoric, de comemorare a eroilor, dar şi la Parada Naţională de la
Bucureşti. Astfel, în aula Academiei, s-au desfăşurat diferite workshop-uri cu
tema „140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România” si „Marea Unire – 100”.
Sărbătoarea Centenarului României trebuie să fie însă şi un motiv de reflecţie şi de
conştientizare că e de datoria noastră să păstrăm ceea ce au pus în operă românii
în ziua de graţie 1 decembrie a anului 1918. La multi ani, România! (Student
Eduard ONOFREI, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”)
www.navy.ro
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„Vrem Ardealul”
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Alma
mater
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Deschiderea anului universitar
în cetatea Tomisului

Soldat Irina BUZATU
Brigada Radioelectronică
şi Observare „Callatis”

Când am îmbrăcat haina militară mi-am
răspuns singură. „Onoare şi Patrie!” nu
este doar o sintagmă militară, este ceea
ce simt toţi cei care au jurat credinţă ţării.
Fie că vorbim despre militari ai Forţelor
Navale, Aeriene sau Terestre, toţi au
acelaşi deziderat şi îşi „Servesc Patria!”.
„Fii om, fii drept şi recunoaşte că,
pe deasupra ambiţiilor, intrigilor şi urilor,
este Patria, este veşnicia neamului, şi că
acolo trebuie să ne întâlnim totdeauna,
chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare
dată”, spunea Ion Antonescu. La fel cum
strămoşii noştri au luptat pentru realizarea
unui vis, „Unirea”, militarii de astăzi luptă
pentru a-l menţine real. O ţară unită,
independentă şi sigură nu este doar o
dorinţă născută în trecut, ci un obiectiv al
prezentului.

Paşi ce bat aceeaşi cadenţă. Mănuşi
albe, berete aranjate. Steaguri ce flutură
în bătaia vântului şi miros de praf de
puşcă, toate învăluite în mireasma primei
zile de decembrie.
Soare, frig şi emoţie. Aşa a început
1 Decembrie 2018. Plutoanele de militari
aşteptau în formaţie să prezinte onorul.
Frigul le tăia faţa precum lama ascuţită
a baionetei, iar soarele zâmbea de sus,
mult prea slăbit să le încălzească mâinile
ce ţineau strâns la piept arma.
„Drepţi!” nu este doar o comandă pe
care militarii trebuie să o execute, este
felul în care oamenii care îmbracă haina
militară, care slujesc ţara şi tricolorul, stau
în faţa trecutului, dar şi a provocărilor
viitorului.

Aspect din timpul festivităţilor organizate
la Constanţa de 1 Decembrie.

Până nu demult priveam de pe margine
militarii cum prezintă onorul şi defilează de
1 Decembrie. Este un spectacol frumos.
Ca civil, te simţi spectator al unei piese
de teatru, doar că scena este mult mai
mare şi îţi găseşti şi tu locul pe o margine
a ei. Îi priveşti cu bucurie şi recunoştinţă
pe cei care, îmbrăcaţi în uniforme militare,
stau drepţi în faţa trecutului, prezentului şi
viitorului şi te întrebi oare ce gândesc ei în
acele momente.
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1 Decembrie - amintirea zilei
de ieri, speran]` pentru mâine

Uneori mai greu decât
a câ[tiga un r`zboi
este s` men]ii pacea
„Ţinta noastră, domnilor, socotesc că
nu poate fi alta decât unitatea naţională
a românilor. Unitatea mai întâi în idei şi
în sentimente, care să aducă apoi cu
vremea unitatea politică..., să facă un
trup politic, o naţie românească, un stat
de şapte milioane de români. La crearea
acestei naţionalităţi, la o reformare
socială a românilor, bazată pe sfintele
principii ale dreptăţii şi ale egalităţii,
trebuie să ţintească toate silinţele noastre.
Românismul dar, e steagul nostru, supt
dânsul trebuie să chemăm pe toţi românii”,
spunea marele Nicolae Iorga.
Ei bine, Unirea din 1918 nu este doar
o dorinţă a celor de la acea vreme, este
moştenire lăsată nouă, celor care astăzi
ducem mai departe numele de România.
Este rădăcina unui copac căruia an
de an îi mai creşte câte o ramură în
cununa vieţii. Este identitatea noastră, a
românilor de ieri, de astăzi şi de mâine.
Barbu Ştefănescu Delavrancea spunea:
„România este patria noastră şi a tuturor
românilor. E România celor de demult şi-a
celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi
şi a celor ce va să vie”.
O istorie tumultoasă, scrisă cu sânge,
lacrimi, dar şi speranţă, este darul celor
care s-au jertfit pentru un prezent mai
bun. O armată nu este suficientă pentru
a schimba istoria, dar o naţiune unită îşi
poate scrie destinul.
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din viaţa unui om, iar noi ne aflăm
astăzi aici să confirmăm acest lucru.
Ca studenţi vom continua misiunea
instituţiei pe care o reprezentăm, con
tribuind astfel la desăvârşirea identi
tăţii economice, ştiinţifice, sociale şi
culturale a oraşului Constanţa. Cu
siguranţă acest an nu va fi uşor, iar
aşteptările profesorilor şi instructorilor
sunt pe măsură. Vom avea de trecut
examene, vom fi puşi în faţa unor
obstacole dificile, dar prin muncă şi
implicare vom fi siguri de reuşita fiecărei
încercări. Conştienţi că investiţia în
educaţie reprezintă o sursă esenţială
în dezvoltarea noastră, ca studenţi
ne propunem în acest an obiective
îndrăzneţe pentru a avea realizări
importante. Felicitări tuturor studenţilor
care au ales să se pregătească în
instituţiile de învăţământ superior din
Constanţa, unde vor descifra tainele
ştiinţelor, vor învăţa ce este patria
şi dragostea de ţară, vor face paşi
importanţi şi se vor pregăti în domeniul
ales.”
Indiferent de instituţia în care vor
studia, pentru toţi studenţii, prima zi a
fost una plină de emoţii. (ANMB; M.E.)

studii de licenţă, 4 specializări pentru
studiile masterale şi 10 programe de
formare continuă. În ultimii ani, Aca
demia Navală „Mircea cel Bătrân” a
cunoscut o semnificativă dezvoltare
instituţională, adaptându-şi oferta edu
caţională la cerinţele pieţei forţei de
muncă şi ale beneficiarilor. În luna mai
a acestui an, prestigioasa instituţie de
învăţământ superior a Forţelor Navale
a fost gazda conferinţei comandanţilor
academiilor navale din UE şi NATO,
prilej cu care a preluat preşedinţia
forumului educaţional naval din
Uniunea Europeană şi din NATO pentru
următorii doi ani.
Cuvântul de deschidere a anului
de învăţământ din partea studenţilor,
l-a avut studenta plutonier Alexandra
Chiriţă de la Academia Navală „Mircea
cel Bătrân”: „Deschiderea anului uni
versitar se desfăşoară sub egida
Centenarului, a împlinirii a 100 de ani
de la înfăptuirea statului naţional unitar
român. Acest început este încărcat de
emoţia studenţească pe care fiecare
o simţim, de dorinţa de cunoaştere
acum în pragul maturizării. Se spune că
studenţia este etapa cea mai frumoasă

Aspiranţii au început cursul de bază
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Centenarul Unirii, cununa unui vis

Luni 1 octombrie a avut loc
deschiderea noului an de învăţământ
pentru studenţii Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”. Şi în acest an,
comunitatea academică din Constanţa
a reuşit să adune la un loc studenţii de
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,
Universitatea „Ovidius”, Universitatea
Maritimă, Universitatea „Tomis” şi
Universitatea „Andrei Şaguna”, într-o
festivitate comună care a avut loc la
Sala Sporturilor. Au participat şeful
Statului Major al Forţelor Navale,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu,
Decebal Făgădău, primarul municipiului
Constanţa, rectorii, profesorii şi studenţi
de la universităţile participante.
La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” s-au înscris în primul an de
studii 591 studenţi, din care 96 de
studenţi militari. Pentru prima dată în
ultimii 28 de ani, opt studenţi militari
vor urma cursurile programului de studii
universitare de licenţă „Arhitectură
navală” la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi. În anul universitar 20182019, la Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” sunt şcolarizaţi peste 2.000 de
studenţi, în cadrul a 12 programe de

www.navy.ro

Aspiranţii Promoţia 2018 „Cente
narul Marii Uniri” a Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” au început luni,
1 octombrie, cursul de bază pentru
prima funcţie. La deschiderea cursului,
desfăşurată în prima zi a anului de
formare profesională la Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral
Constantin Bălescu”, au participat
reprezentanţi ai Statului Major al Apărării
şi Statului Major al Forţelor Navale,
comandanţi de unităţi de marină în care
îşi vor desfăşura activitatea cei 25 de
aspiranţi (dintre care două fete), aflaţi în
pregătire. Cursul de bază pentru prima
funcţie se desfăşoară pe o perioadă de
şase luni şi are ca scop consolidarea
deprinderilor necesare unui ofiţer în
Armata României. (M.E.)
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146 de ani de învăţământ de marină

viceamiralului dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor
Navale şi a personalului comandamentului. Şeful Statului Major
al Forţelor Navale a prezentat semnificaţia jurământului militar
şi importanţa acestui moment în viaţa oricărui militar. Cornel
Victor Barbu s-a născut în Orşova, judeţul Mehedinţi, şi în anul
2014 a fost admis la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”
din Alba Iulia, transferându-se la Colegiul Naţional Militar „Tudor
Vladimirescu”, imediat după reînfiinţare. A absolvit colegiul din
Craiova în anul 2018 şi a susţinut examenul pentru Academia
Navală din Annapolis, el fiind primul student român în această
academie după anul 2008. Timp de patru ani, Cornel-Victor
Barbu trebuie să se pregătească asiduu pentru a deveni un ofiţer
de elită, de care Forţele Navale Române au nevoie. (M.E.)
Student Cornel Victor Barbu şi comandorul Valentin Pufulescu, directorul SMFN.
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Aspect din timpul depunerii jurământului militar.
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Elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”, depunând jurământul militar.

În perioada 12-16 noiembrie, la Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” s-au desfăşurat o serie de activităţi pentru a marca
împlinirea a 146 de ani de învăţământ superior de marină.
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este continuatoarea
Şcolii Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Război nr.15
din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galaţi. Ulterior învăţământul
superior de marină a evoluat sub diferite denumiri, conform
organizărilor şi reorganizărilor survenite, instituţia funcţionând
la Galaţi şi Constanţa sub denumirile succesive de: Şcoala
Militară de Artilerie, Geniu şi Marină, Şcoala de Aplicaţie a
Sublocotenenţilor de Marină, Şcoala Navală Superioară, Şcoala
Navală şi Şcoala de Maiştri, Şcolile Marinei Militare, Şcoala de
Ofiţeri de Marină, Şcoala Militară de Marină, Şcoala Militară
Superioară de Marină, Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”
şi actuala Academie Navală „Mircea cel Bătrân”.
Manifestările organizate la aniversarea celor 146 de ani de
învăţământ superior de marină au inclus patru workshop-uri
ale studenţilor civili şi militari cu temele „Contribuţia Marinei
Române la Marea Unire”, „Punte între generaţii”, „140 de ani
de la Unirea Dobrogei cu România” şi „Erasmus Open Doors 10 ani de program Erasmus în Academia Navală”. De ase
menea, studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au
participat la concursurile de istorie „100 de ani de la Marea
Unire”, respectiv „Din Istoria Învăţământului de Marină”, dar
şi la concursuri sportive de nataţie şi cros „Cupa Mircea”.
Workshop-ul „Punte între generaţii” a reprezentat o întâlnire
a studenţilor cu unii dintre absolvenţii de succes ai Academiei. Seria evenimentelor a inclus şi inaugurarea sălii de
sport, renovată la standarde moderne şi care a primit
denumirea „CR. I. Mihail Spălăţelu”, în memoria celui care a
coordonat şi realizat baza sportivă a Academiei. Festivitatea
dedicată Zilei Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a
avut loc vineri 16 noiembrie, când în aula instituţiei au fost
premiaţi câştigătorii concursurilor desfăşurate, iar studenţii
au prezentat un spectacol artistic. De asemenea, a fost
prezentat reportajul „Student la Navală”, realizat de Centrul
Media al Forţelor Navale. (M.E.)

Workshop „Contribuţia Marinei Române la Marea Unire“.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Miercuri, 19 decembrie, la sediul Statului Major al Forţelor
Navale, studentul Cornel Victor Barbu, anul 1 la United States
Naval Academy Annapolis, a depus jurământul militar în faţa

Workshop „Punte între generaţii“.

Aspect din timpul festivităţii aniversare organizate în aula Academiei Navale.
Aspect din timpul manifestărilor ştiinţifice organizate la ANMB.
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Student „american” pentru Forţele Navale

Foto: Ionuþ FELEA

„Jur credinţă patriei mele, România. Jur să-mi apăr ţara
chiar cu preţul vieţii. Jur să respect Constituţia, legile ţării şi
regulamentele militare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Acestea au fost cuvintele rostite cu emoţie, miercuri, 24
octombrie, de 79 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” şi 36 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanţa în faţa
contraamiralului de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei,
a comandanţilor de unităţi de marină, a rudelor şi prietenilor
adunaţi pe platoul academiei navale. Jurământul militar este un
moment deosebit în viaţa fiecărui tânăr al cărui destin este legat
de cariera militară.
Comandor Gabriel Moise: „În 1988 am depus jurământul
militar şi îmi amintesc că a fost un moment la fel de emoţionant
ca şi cel de astăzi; astăzi emoţiile au fost mai mari pentru că fiul
meu a ales să studieze la Academia Navală şi a depus astăzi
jurământul. Îi urez copilului meu să înveţe, să respecte regulile şi
regulamentele şi sunt convins că a făcut o alegere bună, venind
să înveţe la Academia Navală”. Student Mihnea-Alexandru
Moise: „Am fost emoţionat şi sper că m-am descurcat bine. Tata
a avut un rol în alegerea carierei, dar decizia a fost a mea”.
Cei 79 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi
36 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu” din Constanţa care au depus jurământul
militar, trebuie să demonstreze acum, printr-un proces de
pregătire continuu, că pot face faţă rigorilor sistemului militar,
că pot deveni ofiţerii şi maiştrii militari de care Forţele Navale
Române au nevoie.

Foto: Ionuþ FELEA

Bobocii marinari au depus Jurământul Militar
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Student Maria-Florentina CATRINA
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Recurs la... istorie
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Răsărit de soare în Marea Egee.

diabetic dependent de insulină. Ea e doza mea de viaţă. Mă
rupe şi mă conectează în acelaşi timp.
Văd o stea cum îmi face cu ochiul, cred că glumeşte, are chef
de şotii, dar e micuţă, o înţeleg. E un univers prea mic pentru a
nu ne cunoaşte şi unul prea mare pentru a pune bătăile inimii
la înaintare.
Eu: Îmi e dor.
Marea: De cine?
Eu: De mine.
Marea: Uită-te în jur, eşti peste tot.
M-a liniştit, intrasem câteva secunde în panică că mă
pierdusem, exact ca un copil de mamă. Doar că eu am mereu
sufletul rătăcit în această adunătură de chestii fabuloase
numită... viaţă.
Marina Română nr. 7
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a mulţumit Forţelor Navale pentru continuarea proiectelor şi şi-a
exprimat speranţa că parteneriatul cu marinarii militari va fi unul
de bun augur pentru copiii din localitate, a căror speranţă la o
educaţie de calitate o poate reprezenta una dintre instituţiile
militare de învăţământ de marină.
Şi poate, nu peste mulţi ani, prin implicarea Forţelor Navale,
o parte dintre elevii Şcolii Primare „General de marină Nicolae
Dumitrescu-Maican”, din satul Tonea, vor deveni elevi sau
studenţi ai instituţiilor militare de învăţământ de marină.
Activităţile de readucere în memorie a momentelor din timpul
Războiului de Independenţă au continuat miercuri, 7 noiembrie,
la Calafat cu o ceremonie de depunere coroane de flori la
Monumentul „Bateria Perseverenţa”, din satul Ciupercenii Vechi.
Au participat viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului
Major al Forţelor Navale, Lucian Ciobanu, primarul municipiului
Calafat, cadre militare din Forţele Navale.
Simpozionul cu tema „Independenţa şi Unirea reflectate în
literatură” a fost ultima activitate organizată de Forţele Navale în
acest an, în cadrul acestui proiect.
„Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se”,
spunea Nicolae Iorga; iar marinarii militari încearcă să păstreze
vii momentele şi oamenii care au scris istoria marinei române.
(SMFN; M.E.)
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Student Maria-Florentina CATRINA
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

În perioada 5-7 noiembrie, Forţele Navale au organizat o
serie de evenimente dedicate împlinirii a 141 de ani de la victoria
obţinută în timpul Războiului de Independenţă, la Calafat, de
către marinarii militari români aflaţi sub comanda generalului
de marină Nicolae Dumitrescu-Maican. În timpul inspecţiei, la
bateriile de la Calafat, Principele Carol I a ordonat deschiderea
focului asupra Vidinului. La prima lovitură românească, acesta a
rostit celebra expresie „Asta-i muzica ce-mi place!”. La data de
7 noiembrie 1877, bateria de mortiere „Perseverenţa” a încadrat
monitorul otoman Podgoriţa, iar la cea de-a 77-a salvă l-a
scufundat şi, odată cu acesta, încă un remorcher şi două şlepuri
otomane. Generalul de marină Nicolae Dumitrescu-Maican a
avut un rol marcant în evoluţia Marinei Militare Române moderne,
fiind considerat ctitorul acesteia. A îndeplinit trei mandate la
conducerea Flotilei Române, două mai scurte, unul în anul 1874
şi altul în anul 1877, iar cel de-al treilea, cu o durată de nouă ani,
în perioada aprilie 1879 – mai 1888.
Luni, 5 noiembrie, la Şcoala Primară „General de marină
Nicolae Dumitrescu-Maican”, din satul Tonea din judeţul Călăraşi,
locul unde generalul Maican şi-a găsit sfârşitul în urma unui tragic
accident, marinarii militari au organizat o întâlnire cu elevii. Anul
trecut, în timpul unei activităţi desfăşurate de Forţele Navale la
Tonea, şcoala din localitate a primit denumirea onorifică „General
de marină Nicolae Dumitrescu-Maican”. La întâlnirea cu elevii au
participat reprezentanţi ai Forţelor Navale şi ai autorităţilor locale,
cadre didactice ale şcolii, dar şi strănepoatele celui care a adus
victoria de pe Dunăre din anul 1877, Maria Mărgărita Iuca şi
Alexandra Iuca-Slavu. Spectacolul emoţionant susţinut de către
elevi a fost un moment în care ne-am reamintit cât de important
este să ne preţuim istoria, dar şi ce reprezintă implicarea marinei
în viaţa şcolii.
La Tonea, a fost evocată personalitatea generalului care a
influenţat dezvoltarea Marinei Militare moderne, dar au fost
evidenţiate şi punţile de legătură create de Forţele Navale cu
şcoala din localitate. Nepoatele generalului, Maria Mărgărita
Iuca şi Alexandra Iuca-Slavu au fost impresionate de spectacolul
copiilor şi de implicarea Forţelor Navale în susţinerea acestui
proiect. Adresându-se participanţilor, Adriana Artimon, directorul
Şcolii Primare „General de marină Nicolae Dumitrescu-Maican“
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful SMFN, la finalul ceremoniei de depunere
de coroane de flori la Monumentul „Bateria Perseverenţa”, din satul Ciupercenii Vechi.

Family Photo cu participanţii la activităţile omagiale organizate la Calafat.
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şi la Breaza. Timpul e hain cu noi, trece fără să ne întrebe ce
vrem, nu clipeşte, nu şopteşte, nu iubeşte, nu simte nimic,
trece pe lângă noi nepăsător şi ne lasă să ne uităm cu regret
în urmă. La tot ce am avut, la tot ce am fi putut avea,
la tot ce am fi putut fi.
Departe de Cantemir îmi este greu, îmi e dor de sufletul
acelui liceu mai mult ca oricând, îmi e dor de mine, cea
pe care am lăsat-o acolo... un copil. Dar aici, aproape
de Mircea, mă descopăr pe mine mai mult ca oricând,
îmi descopăr calităţi şi defecte pe care cu timpul o să le
şlefuiesc astfel încât, la final, după alţi patru ani, să fiu
mândră de marinarul care am ajuns, de copilul care a plecat
de la 14 ani de acasă, iar acum nu ştie unde o să îl ducă
iubirea şi sufletul mării.

Rătăciri prin viaţă
Vorbesc cu marea în valuri, în sclipiri şi momente. Îmi trimite
scrisori aduse de pescăruşi şi îmi spune că îi este dor să vin
să o vizitez. Ies pe balcon şi îi fac cu mâna. Linişte. O linişte
pe care nu am mai auzit-o niciodată din partea ei. Mă doare
că nu o aud şi încerc să îi şoptesc, dar buzele-mi sunt parcă
lipite cu praf de stele, de vise, speranţe, absolut orice cu ce se
poate sigila trăirea. Îi scriu pe un fir de nisip iubirile şi trăirile
şi i le trimit. O văd, din depărtare şi parcă tocmai mie îmi
întoarce spatele. Aş vrea să îmi pot uni universul cu al ei, dar
cosmosul meu e greu, mă ţine şi nu îmi permite să zbor la ea.
Of Doamne, te rog, linişteşte-i liniştea, nu îmi place de fapt, nu
îi stă ei bine să nu şoptească.
Aseară, am stat cu ea la poveşti; doi pescăruşi trăgeau
cu urechea, i-am lăsat. Marea mea de vise e prea adâncă
pentru ei pentru a o înţelege. Se loveşte concomitent cu
bătăile mele de inimă de ţărm, o simt aproape. Între noi
oricum a fost dragoste de la prima vedere. Am văzut cum
luna o îmbrăţişează şi sunt geloasă, văd că îi şopteşte iubire
veşnică, dar eu nu pot, sufletul meu îi aparţine oricum dinainte
ca ea să se fi născut. Îmi taie respiraţia şi respir prin ea, e
atât de frumos, trăiesc un basm. Simt că trăiesc doar când o
simt aproape, exact ca un bolnav conectat la aparate sau un
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Continuând proiectele anului precedent

Foto: Ionuþ FELEA

Te trezeşti, deschizi ochii şi totuşi visezi. Cum? Cu ochii
deschişi spre tot ceea ce îţi doreşti. Deşi eşti la început, te
vezi deja mare, te vezi deja aproape de final, îţi doreşti să
se termine şi în acelaşi timp îţi doreşti ca timpul să stea pe
loc. Aici totul părea simplu, nimic diferit de ce a fost înainte,
şi totuşi un nou început cu alte trepte. Ajungi aici, nu cunoşti
pe nimeni, suntem toţi diferiţi, şi totuşi atât de asemănători.
Diferite poveşti şi totuşi acelaşi vis, să ne trezim cu valurile
lângă noi făcându-ne cu mâna, şi să simţim fiecare tresărire
a mării, fie ea liniştită sau nervoasă, bucuroasă sau tristă.
Am fost, rămân cantemirist, toată viaţa, dar acum sunt aici,
departe de Cantemir, aproape de Mircea. Oameni noi, locuri
şi obiceiuri noi, totul nou. Acum mă simt ca acasă, simt că
noi, oamenii de aici, nu existăm doar ca o grupă un pluton
sau batalion, noi existăm ca o familie, o familie gata să se
ajute oricând. A fost totul atât de ciudat, am simţit când am
plecat din Cantemir că fiecare particulă din mine plânge.
Acum, după tot acest timp de acomodare ele s-au liniştit
şi se bucură de tot ceea ce le este dat. Acum nu am decât
vise, în faţa mea se aştern atât de multe oportunităţi, iar cu
fiecare secundă învăţ să trăiesc, nu doar să exist. Datorită
lui Mircea trăiesc, trăiesc în adevăratul sens al cuvântului,
mă bucur de fiecare secundă aici şi nu regret. Şi aici, ca şi
în Cantemir, îmi construiesc un imperiu al tinereţii mele plin
de suflete frumoase şi persoane extraordinare; şi aici, iubesc
să cresc înconjurată de aceste persoane pe care o să le am
aproape, probabil toată viaţa. Facultatea, locul în care înveţi
să fii tu, locul în care îţi iei viaţa în propriile mâini, locul în
care te redescoperi pe tine mai mult ca oricând. Mă uit în
spate şi deja au trecut două luni, două luni pline, care nu ştiu
cum au trecut, şi astfel realizez că exact la fel s-a întâmplat

Promovarea
carierei
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Departe de Cantemir, aproape de Mircea
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Echipajul OIRP-ilor din Forţele Navale

Amintindu-ne de comandorul Alexandru Cătuneanu
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Direcţia Hidrografică Maritimă a găzduit miercuri,
17 octombrie, simpozionul organizat cu ocazia omagierii
comandorului Alexandru Cătuneanu, la împlinirea a
156 de ani de la naşterea celui care a pus bazele domeniului
hidrografic în România şi a realizat prima hartă de navigaţie
a apelor litoralului românesc. În discursurile lor, participanţii
au reliefat aspecte din viaţa şi activitatea comandorului
Alexandru Cătuneanu, care s-a evidenţiat, la începutul
secolului al XIX-lea, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional. Una dintre cele mai importante realizări
ale acestuia a fost harta care îi poartă numele şi care a
fost premiată cu medalia de aur de către juriul Expoziţiei
Universale de la Paris, organizată în perioada respectivă.

Eveniment la Ciurea

Premii la Gala Voluntarilor

autorităţile locale şi a avut ca scop cinstirea memoriei unui
fost camarad, comandorul Alexandru Cătuneanu, care şi-a
pierdut viaţa într-un tragic accident feroviar în anul 1917.
Marinarii militari au asigurat localnicii că activitatea nu va fi
una singulară şi că vor reveni pentru a continua colaborarea
interinstituţională. (SMFN)
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Escală în judeţul Harghita
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oficială la Prefectura Judeţului Harghita pentru a mulţumi pentru
sprijinul acordat pe parcursul acestui „marş” de recrutare a
tinerilor în Armata României, dar şi pentru a asigura
gazdele de participarea marinarilor militari şi la alte activităţi
comune. Escala din Miercurea Ciuc s-a încheiat pe
25 octombrie, atunci când marinarii au participat la activităţile
organizate de către militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte
„General Virgil Bădulescu”, cu prilejul Zilei Armatei
României. (SMFN)
Marina Română nr. 7
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Miercuri, 5 decembrie, a avut loc la Constanţa, cea
de-a XIII-a Gală a Voluntarilor. Tema din acest an a galei,
desfăşurată chiar de Ziua internaţională a voluntarilor, a
fost: „Voluntarii construiesc comunităţi reziliente”. La gala
din acest an au participat peste 300 de voluntari de la 24
de asociaţii şi fundaţii din Constanţa, marinarii militari fiind
reprezentaţi de contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă,
comandantul Flotei, elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, dar şi de membri
ai asociaţiei „Camarazii”, filiala Mangalia. În ultimii şapte
ani, marinarii militari au fost premiaţi constat în cadrul galei
pentru munca depusă în folosul semenilor, pentru modul de
promovare a valorilor voluntariatului în cadrul comunităţilor
locale, al organizaţiilor neguvernamentale, al agenţiilor
ONU, al autorităţilor guvernamentale şi în sectorul privat.
Cei mai activi voluntari au fost premiaţi în cadrul a nouă
categorii. Membrii Asociaţiei „Camarazii” au fost nominalizaţi
la categoriile „Voluntarul Anului” şi „Coordonatorul de
voluntari”, unde s-au clasat pe primele locuri. Şcoala Militară
de Maiştri Militari a Forţelor Navale a fost nominalizată ca
www.navy.ro
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Printr-un parteneriat încheiat anul trecut cu Primăria din
localitatea Ciurea, judeţul Iaşi, Forţele Navale Române
s-au întors, în perioada 15-17 noiembrie, la Ciurea, unde,
alături de zeci de elevi ai şcolii Lunca Cetăţuii, au participat
la plantarea a 500 de puieţi de stejar în Parcul Memorial
„Ciurea 1917”. Evenimentul a fost organizat în cooperare cu

Forţele Navale Române au continuat colaborarea începută
în anul 2016 cu autorităţile locale din judeţul Harghita şi „au
acostat” în perioada 22-24 octombrie la Miercurea Ciuc, pentru
a-i invita pe elevii din zonă să urmeze o carieră în Forţele
Navale. Infanterişti marini, scafandri, studenţi şi marinari
militari s-au întâlnit cu elevii de la patru instituţii de învăţământ
din municipiu. Delegaţia Forţelor Navale a efectuat şi o vizită

pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al
Forţelor Navale, a mulţumit ofiţerilor de relaţii publice
din marină pentru activitatea desfăşurată în 2018 şi le-a
prezentat priorităţile Forţelor Navale pentru anul 2019,
insistând asupra activităţilor la care ofiţerii de relaţii publice
vor avea un rol deosebit. În cadrul convocării a fost prezentat
şi analizat Planul de informare şi relaţii publice al Statului
Major al Forţelor Navale pentru anul 2019, perspectiva
activităţilor de promovare a carierei în marină, precum şi
activităţile de relaţii publice care vor fi desfăşurate pe timpul
participării navelor şi infanteriştilor marini la misiuni, operaţii
şi exerciţii internaţionale. (M.E.)

Vineri, 14 decembrie, în aula Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” a avut loc convocarea ofiţerilor de informare şi
relaţii publice din unităţile Forţelor Navale. La activitatea
organizată de şeful Biroului Informare şi Relaţii Publice din
Statul Major al Forţelor Navale, colonelul Corneliu Pavel,
a participat personalul care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul relaţiilor publice, numit pe funcţii sau prin cumul,
elevi ai Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”,
studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, precum
şi cei care au început activitatea în domeniul relaţiilor
publice în Forţele Navale, la sfârşitul acestui an. Prezent la
activitate, contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locţiitorul

fiind instituţia de învăţământ a anului. „Trofeul Prieteniei”
a revenit celor două Asociaţii ale ofiţerilor şi sergenţilor în
rezervă din Şabla şi Balcic, Bulgaria, partenere ale Cercului
Militar Mangalia. (SMFN)
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„Peste tot sunt plusuri şi minusuri, dar trebuie să găseşti
partea care să te motiveze, cea frumoasă, asta fiind o regulă
generală de viaţă”

Joi, 29 noiembrie, militarii Brigăzii
Radioeletronică şi Observare „Callatis”
au adus un strop de bucurie persoanelor
vârstnice de la Centrul de îngrijire şi
asistenţă din localitatea Poarta Albă,
judeţul Constanţa. Vârstnicii au primit de
la marinarii militari pachete cu alimente,
fructe şi produse necesare traiului zilnic,
achiziţionate din fondurile proprii ale
militarilor. Activitatea, devenită deja una
tradiţională, a fost şi de această dată una
emoţionantă, marinarii reuşind să aducă
preţ de câteva clipe bucuria celor care
au nevoie de înţelegere şi sprijin. Pentru
marinarii militari, vizita la Centrul de
îngrijire şi asistenţă din localitatea Poarta
Albă a reprezentat un gest voluntar, un
gest normal care i-a prezentat ca oameni,
dincolo de uniformă. (M.E.)

Dedicaţie, perseverenţă şi devotament bazele unei cariere de succes
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Daruri din suflet

Bucurii pentru cei mici
Caporalul clasa a III-a Lucica Buzatu, elev în anul I la Şcoala Militară de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.

în uniformă, dar şi atunci când ies pe poarta unităţii, chiar dacă
aparent sunt civil, în suflet sunt tot militar”.
Când priveşte în urmă, îşi aminteşte cu amuzament, dar şi
melancolie de anii de şcoală. Pentru o fată ce abia terminase
un liceu civil, trecerea la viaţa militară a fost destul de grea. „În
prima săptămână ne amuzam şi ni se părea comic, dar ce a
urmat a fost destul de greu. Pe lângă faptul că noi trebuia să ne
adaptăm rigorilor militare, şi cadrele trebuiau să se obişnuiască
cu schimbarea, nefiind până atunci nicio promoţie de fete în
Şcoala de Maiştri. După perioada de acomodare a început să fie
totul în regulă. Dacă aş putea da timpul înapoi, m-aş întoarce şi
mâine să fim iar toţi”.
Mamă a doi băieţi, Roxana spune că îşi va îndrepta copiii
spre o carieră militară, asta dacă şi ei vor îndrăgi la fel de mult
armata precum mama lor, deoarece trebuie să îţi placă sistemul
militar, să faci asta pentru că simţi, nu pentru că eşti constrâns.
Marina Română nr. 7
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Elevă în prima promoţie de fete a Şcolii Militare de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, astăzi maistru
militar clasa a III-a, Roxana Corduneanu vorbeşte cu mândrie
despre cariera sa de 14 ani în cadrul Brigăzii Radioelectronică
şi Observare (BREO) Constanţa. „Nu este suficient doar să vezi,
trebuie să şi interpretezi, ca astfel să ai putere de decizie, iar
cuvântul tău să însemne ceva”.
A ajuns la BREO în anul 2004 şi de atunci lucrează în Centrul
de Operaţii. Este printre puţinii oameni care sunt încă de la
înfiinţarea Centrului. A învăţat să facă supraveghere maritimă
cu ajutorul planşetelor navale, ABC-ul muncii sale, iar odată
cu trecerea timpului şi evoluţia tehnologiei s-a adaptat noului
perfecţionându-şi munca. „Acum lucrurile sunt mai simple,
tehnica ne ajută mai mult, dar acela a fost ABC-ul, iar cei care au
început lucrând aşa se descurcă mult mai uşor acum. În ceea ce
priveşte cariera mea, am ajuns la punctul maxim, şi ca pregătire
şi ca funcţie, mărturiseşte Roxana.
După atâţia ani de experienţă datorită ambiţiei, devotamentului
şi susţinerii de care beneficiază din partea şefilor a evoluat, s-a
perfecţionat, iar acum a venit rândul său să îi înveţe pe cei noi.
Mm III Roxana Corduneanu consideră că este un om prietenos şi
a încercat să arate asta şi în relaţia cu subordonaţii săi: „trebuie
să fim conştienţi că jumătate din timp suntem aici, îi consider pe
aceşti oameni ca fiind a doua mea familie. Este foarte important
să cunoşti oamenii cu care lucrezi, să îi faci să vadă în tine un
prieten, să îţi spună dacă au o problemă, pentru că altul va fi
rezultatul muncii lor dacă se simt bine în mediul de lucru”.
Doamna maistru iubeşte uniforma militară. Atunci când o
îmbracă se simte mândră, simte că face ceva mai mult pentru
ţara sa. „Sunt militar atunci când intru în serviciu şi mă îmbrac
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Soldat Irina BUZATU
Brigada Radioelectronică şi Observare „Callatis”
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„Jur credinţă patriei mele, România! Jur să-mi apăr Ţara
chiar cu preţul vieţii”, este legământul pe care caporalul clasa
a III-a Lucica Buzatu l-a rostit la începutul noii sale cariere. Căci
vântul schimbării a întors corabia vieţii sale spre o nouă direcţie,
aceea de maistru militar.
Cariera Roxanei a inspirat-o pe colega sa, caporal clasa
a III-a Lucica Buzatu, care după zece ani de activitate în cadrul
BREO a hotărât să dea admitere la Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, unde a fost
admisă prima, făcând pasul următor în carieră.
Lucica Buzatu şi-a început cariera militară în urmă cu zece
ani, imediat după terminarea liceului când a auzit în mass-media
despre oportunitatea de a lucra în armată şi nu a mai stat pe
gânduri. „Am ales varianta de SGP pentru că nu îmi permiteam
să urmez o şcoală. Nu îmi pare rău că am ales armata, m-am
adaptat foarte bine. Cel mai mult în domeniul acesta apreciez
stabilitatea pe care ţi-o oferă locul de muncă. În armată trebuie
să fii temperat şi să te adaptezi”. A venit momentul în care a

spus: „Da, pot să avansez, să mă dezvolt profesional” şi astfel,
după zece ani de SGP, a optat pentru o carieră de maistru militar.
„Dacă în urmă cu zece ani părinţii mei nu îşi permiteau să mă ţină
în şcoală doi ani, acum a venit momentul. Având în vedere că de
patru ani sunt mămică şi îmi doresc să fiu aproape de familie, am
ales Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale «Amiral
Ion Murgescu» din Constanţa. Ne mai putem vedea în week-end,
mai pot veni la mine în vizită, în plus mă atrage mai mult cariera
de maistru decât cea de subofiţer”, mărturiseşte Lucica.
Caporalul clasa a III-a Lucica Buzatu spune că îi place ceea ce
face: „Vin de drag la muncă. Dacă m-aş întoarce în timp aş alege
tot o carieră militară. Chiar dacă, atunci când am ajuns în Centrul
de Instrucţie de la Mangalia nu-mi venea să cred ceea ce făceam.
Mi se părea foarte greu venind din viaţa civilă şi neştiind nimic
despre domeniul militar, dar m-am adaptat. Trasul cu arma mi-a
plăcut foarte mult, am trecut prin toate etapele instrucţiei fără să mă
plâng. Iar după două luni a venit partea mai uşoară unde făceam
instrucţia de specialitate, în cazul meu cursuri de radiolocaţie”.
Lucica, caporalul de ieri, este conştientă că odată cu noul
grad vor veni şi responsabilităţi în plus, dar este încrezătoare că
le va face faţă cu succes.
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Marţi, 18 decembrie,
militarii Centrului de
Scafandri au desfăşurat
o activitate la Centrul
de plasament „Micul
Rotterdam” din Constanţa.
Astfel, copiii au primit
haine, încălţăminte, jocuri şi
jucării donate de personalul
Centrului de Scafandri,
dar şi dulciuri. Farmecul
sărbătorilor de iarnă a fost
adus de copii, prin colinde,
cântece şi poezii. A fost
o activitate emoţionantă,
copiii bucurându-se
deopotrivă împreună cu
scafandrii militari
de apropierea sărbătorilor
de iarnă. (M.E.)
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Cercetare ştiinţifică pentru Marina Militară

Joi, 18 octombrie, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele
Navale, în colaborare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, a
organizat simpozionul ştiinţific aniversar cu tema „Performanţă,
rigurozitate şi competenţă în cercetarea ştiinţifică”.Evenimentul
a fost organizat cu prilejul împlinirii a 52 de ani de la înfiinţarea
Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare, denumirea
actuală a instituţiei fiind primită în data de 20 noiembrie
2001. Comandor cercetător ştiinţific gradul III Cătălin Frăţilă,
comandantul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele
Navale: „Prin acest simpozion prezentăm cei 52 de ani în
sprijinul marinei militare. Încercăm să ne deschidem mai
mult faţă de lumea academică şi de industria de armament.”
Delegaţiile celor două instituţii din domeniul universitar şi de
cercetare-dezvoltare, împreună cu partenerii din industria de
apărare, au prezentat lucrări ştiinţifice şi au avut prilejul de a
analiza lucrările expuse de cercetătorii instituţiei gazdă. (M.E.)
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Aniversările
marinei

Manifestări
de Ziua Armatei României
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De Ziua Armatei României, Forţele Navale Române au
participat la activităţile desfăşurate în garnizoanele Constanţa,
Mangalia, Tulcea, Brăila, Babadag şi Bucureşti. De asemenea,
infanteriştii marini au depus coroane de flori la Sarichioi. Astfel,
marinarii şi-au cinstit înaintaşii prin ceremonialuri militare şi
religioase desfăşurate la Monumentele Eroilor, dar au participat
şi la activităţi culturale şi simpozioane. De asemenea, marinarii
militari au participat cu tehnică, echipamente şi personal la
expoziţiile organizate la mall-uri sau în licee, au organizat ateliere
de matelotaj şi au participat la retragerea cu torţe.(M.E.)

În perioada 11-13 octombrie, Muzeul Naţional al Marinei
Române a organizat cea de-a XXII-a ediţie a Conferinţei
Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, „Dunărea şi Marea Neagră
în spaţiul euroasiatic. Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”. Au
participat peste 60 de specialişti din instituţii ştiinţifice naţionale,
precum: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”,
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral
Ion Murgescu”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Universitatea „Ovidius”, Universitatea Bucureşti, Institutul
de Istorie Cluj-Napoca, Institutul de Turcologie şi Studii
Central-Asiatice al Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca,
Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Biblioteca Academiei Române,
Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Judeţeană „Ioan N.
Roman” Constanţa, Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna” Tulcea,
Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Bucovinei Suceava, Muzeul
Brăilei „Carol I”, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa, Complexul de Ştiinţe ale Naturii Constanţa,
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” Bucureşti şi filiala
Constanţa, Arhivele Militare Naţionale Române, Centrul de
Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice „General Radu
Rosetti” Piteşti, Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor

Naţionale, Comisia Română de Istorie Militară, Liga Navală
Română, Societatea Română de Ştiinţe Istorice, Asociaţia
de Istorie Balcanică Bucureşti, Colegiul Tehnic „Mediensis”
Mediaş, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Liceul
Teoretic „George Călinescu” Constanţa, Centrul de Cercetare
a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General
Paul Teodorescu”. Lucrările conferinţei au fost structurate pe
patru secţiuni: „140 de ani de la recunoaşterea Independenţei
şi Centenarul Marii Uniri”, „Istorie militară”, „Istorie generală”
şi „Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural” şi se vor
regăsi în Anuarul Muzeului Naţional al Marinei. (SMFN)
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122 de ani de învăţământ profesional de marină
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Despre Dunăre şi Marea Neagră

Joi, 1 noiembrie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia a avut loc
un simpozion aniversar, la împlinirea a 122 de ani de la
înfiinţarea instituţiei. Instituţia a început să funcţioneze la data
de 1 noiembrie 1896 la Galaţi, sub conducerea maiorului
Marina Română nr. 7
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Constantin Bălescu. Înfiinţarea acestei şcoli a fost necesară
pentru dezvoltarea cunoştinţelor sublocotenenţilor proveniţi
din Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu. Prima serie de
ofiţeri-elevi a început cursurile în toamna anului 1896. Până
în anul 1900, Şcoala de Aplicaţiune a Sublocotenenţilor de
Marină a funcţionat la Galaţi, iar ofiţerii de marină, specializaţi
în flotele străine, au fost primii profesori ai acestei şcoli. Anul
şcolar începea la data de 1 noiembrie, durata cursurilor era
de doi ani, iar disciplinele predate erau Manevre, Navigaţie
şi hidrografie, Artilerie, Torpile şi electricitate, Construcţiuni
navale şi Maşini marine. După numeroase reorganizări şi
resubordonări, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale s-a mutat
la Mangalia şi are următoarele misiuni principale: pregătirea
absolvenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” pentru
încadrarea primei funcţii; perfecţionarea pregătirii profesionale
a ofiţerilor şi a maiştrilor militari din Forţele Navale; formarea
şi dezvoltarea profesională a soldaţilor profesionişti pentru
Forţele Navale. (SMFN)
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Clubul
Amiralilor

Recunoaşterea valorilor

Marţi, 30 octombrie, în aula Bazei
Navale „Pontica”, a avut loc a XII-a ediţie
a Galei decernării premiilor „Clubului
Amiralilor” destinate publicisticii cu
tematică de marină. Ediţia din acest an
a fost dedicată Centenarului Marii Uniri.
Au fost prezenţi amiralul (rtr.)
Traian Atanasiu, preşedintele Clubului
Amiralilor, contraamiralul de flotilă
Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei,
personal din cadrul Forţelor Navale,
studenţi ai Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, elevi ai Şcolii Militare
de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu”, reprezentanţi ai
asociaţiilor şi ligilor cu profil de marină
şi autorii lucrărilor premiate.
În acest an au fost acceptate pentru
premiere 50 de lucrări, fiind acordate
premii la toate cele 9 secţiuni. La ediţia
din acest an au fost acordate premii
şi la secţiunea „Aspiranţii condeiului”,
studenţii militari exprimându-şi în scris
visurile, trăirile şi emoţiile.
Premiile Clubului Amiralilor au fost
înfiinţate pentru a stimula crearea de
literatură dedicată mării, marinei şi
oamenilor care îşi desfăşoară sau şi-au
desfăşurat activitatea la bordul navelor
militare sau civile. De la prima ediţie,
Clubul Amiralilor a premiat peste 500
de lucrări legate de mare şi marină.
Premiul Vam. Horia Macellariu la
secţiunea Teorie şi artă militară navală -
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Colegiul Director
al Clubului Amiralilor

Câştigătorii premiului Vam. ing. Grigore Marteş la secţiunea „Ştiinţă şi tehnică de marină”.

a fost câştigat de comandor prof. univ.
dr. Florin Nistor pentru lucrarea „Să
redescoperim arta operativă maritimă”.
Premiul Vam. dr. Constantin PredaFundăţeanu la secţiunea Legislaţie
Maritimă şi fluvială a fost câştigat de
comandor (r) dr. Adrian Filip pentru
lucrarea „Dreptul maritim internaţional”.
Premiul Vam. ing. Grigore Marteş
la secţiunea Ştiinţă şi tehnică de
marină a fost câştigat de căpitan Ovidiu
Cristea pentru lucrarea „Electronică,
îndrumar de laborator”; Dana Carmen
Zechia pentru lucrarea „Vocabulary
and reading test for electromechanics”;
Edith-Hilde Kaiter pentru lucrarea

„Vocabulary and reading test for
electromechanics”; George Novac pen
tru lucrarea „Geometrie descriptivă”;
Nicolae Bădără şi Ovidiu Cristea pentru
lucrarea „Electronics”; Camelia Alibec şi
Corina Sandiuc pentru lucrarea „English
for naval and port management”; IonuţCristian Scurtu, Raluca Marteş-Apostol
şi Alina Ilief-Marinescu pentru lucrarea
„General engineering knowledge for
marine engineers”; Alexandru Sotir şi
Petrică Popov pentru lucrarea „Culegere
de probleme de teoria circuitelor electrice
şi teoria câmpului electromagnetic”;
Vasile Dobref, Florenţiu Deliu, Petrică
Popov şi Cristian Goga pentru lucrarea
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Câştigătorii premiilor la secţiunea „Aspiranţii condeiului”.

„Acţionări electrice şi electronice ale
motorului electric asincron”; Laura
Cizer şi Mariana Boeru pentru lucrarea
„Awakening to intercomprehension at
sea”.
Premiul Vam. Ioan Bălănescu la
secţiunea Istorie navală, geografie
maritimă şi fluvială a fost acordat:
comandorului (r) dr. Romeo Boşneagu
pentru lucrarea „Geografia maritimă”;
Dan-Dragoş Sichigean pentru lu
crarea „Jurnalul de Război al Co
mandamentului Amiral German Marea
Neagră”; Muzeului Naţional al Marinei
Române pentru volumul „Dunărea şi
Marea Neagră în spaţiul euroasiatic.
Istorie, relaţii politice şi diplomaţie
(vol. V)” coordonat de dr. Andreea
Atanasiu-Croitoru; Muzeului Naţional
al Marinei Române pentru volumul
„Anuarul Muzeului Naţional al Marinei
Române 2017, tom XX”: cpt. cdor
Mihai Egorov şi aspirant Dora-Elena
Simion pentru albumul „Dinastia
Velelor. Nava Şcoală Mircea – o istorie
pe valuri.” Premiul de excelenţă Vam.
Ioan Bălănescu s-a acordat coman
dorului (r) dr. Ioan Damaschin pentru
lucrarea „Un erou al Marinei Regale
Române, Căpitan-comandor Alexandru
Dumbravă”. Premiul special Vam. Ioan
Bălănescu s-a acordat colonelului (r)
Marian Radu pentru lucrarea „Artileria
de coastă - mărire şi decădere”.
Premiile Comandor Eugeniu Botez
la secţiunea Publicistică de marină –
www.navy.ro
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Premiile Clubului Amiralilor

Aspect din timpul celei de-a XII-a ediţii a Galei decernării premiilor „Clubului Amiralilor” destinate publicisticii cu tematică de marină.

literatură s-au acordat pentru: Vasilica
Mitrea pentru lucrarea „Antologie
jurnalistică – vol. V”; Ioan Gheorghe
Tofan pentru lucrarea „Pe malul de
lut al fluviului”; comandor Petrică Pîrvu,
comandor (r) dr. Marian Moşneagu şi
comandor (r) Dănuţ Andronie pentru
lucrarea „Monografia Şcolii de Apli
caţie a Forţelor Navale“; comandor (r)
dr. Marian Moşneagu şi căpitan Irina
Alexandra Simion pentru lucrarea
„Uniformele Marinei Române”; Geor
geta Alecu şi comandor (r) dr.
Gheorghe Samoilescu pentru lucrarea
„Hot spots Black Sea Coastal Areas”.

Premiul de excelenţă Eugeniu Botez
a fost câştigat de Pavel Corutz pentru
lucrarea „Ultimul romantic”. Premiul
special Eugeniu Botez s-a acordat
comandorului (rtr.) Iorgu Paraschiv
pentru lucrarea „Camarazii” şi co
mandorului (r) dr. Marian Moşneagu
pentru lucrarea „Amiralii României”.
Premiul Comandor Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marinăpresa scrisă s-a acordat revistelor
„Marea Noastră”, „Timona”, „Dobrogea
Culturală” şi „Misiunea”. Premiul de
excelenţă Eugeniu Botez s-a acordat
revistei „Marina Română”.
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„Nu dispreţui lucrurile mici. O lumânare
poate face oricând ceea ce nu poate face
soarele niciodată: să lumineze în întuneric”.
Octavian Paler

student-sergent Andreea-Elena Radu
pentru articolul „De la Mihai Viteazul
la Mircea cel Bătrân”.
Pentru activitatea prodigioasă şi
constantă, în domeniul publicistic,
menţiunea specială s-a acordat:
comandorului (r) dr. Ioan Damaschin;
contraamiralului de flotilă (rtr.) Ioan
Marian; comandorului (r) dr. Marian
Moşneagu.
Marele premiu al Clubului Ami
ralilor s-a acordat contraamiralului de
flotilă (rtr.) Ioan Marian pentru lucrarea
„Mic tratat de medicină” şi contra
amiralului (r) dr. Eugen Laurian pentru
lucrarea „Frânturi de viaţă cu parfum
naval”.

Magia Sărbătorilor de iarnă a ajuns şi în unităţile Forţelor Navale.
Astfel, cei mai mici marinari, copiii de la Grădiniţele „Căluţul de Mare”
din Constanţa şi „Pescăruş” din Mangalia l-au aşteptat pe Moş Cră
ciun cu cântece şi poezii şi s-au bucurat alături de personalul Bazei
Logistice Navale „Pontica”, de părinţi şi prieteni de sosirea moşului.
Ca în fiecare an, Moş Crăciun a venit din adâncurile mării
pentru copiii personalului care-şi desfăşoară activitatea în domeniul
scafandreriei militare. Astfel, cei mici l-au aşteptat pe Moş Crăciun,
în Portul Militar Constanţa, la bordul navei Midia, iar simpaticul moş
nu i-a dezamăgit nici în acest an; nici copiii nu s-au lăsat mai prejos
şi i-au răsplătit efortul prin colinde şi poezii.
Viitorii soldaţi şi gradaţi profesionişti aflaţi în perioada instrucţiei
de bază la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Constantin Bălescu”
au adus un strop de bucurie personalului din unităţile Forţelor Navale
din garnizoana Mangalia şi nu i-au uitat nici pe veteranii marinari din
garnizoană, dar nici pe vârstnicii de la Căminul de bătrâni. Marinarii
au dus pachete cu alimente, fructe şi produse necesare traiului zilnic,
reuşind să aducă preţ de câteva clipe bucurie celor care au nevoie
de înţelegere şi sprijin. Tuturor, le-au adus un colind, un zâmbet, urări
de viaţă lungă, sărbători liniştite şi un An 2019 mai bun! (M.E.)

Forţele Navale Române au sărbătorit Ziua Dobrogei, prima
regiune a României care are o zi oficială (conform Legii nr.
230/2015), prin activităţi cu caracter militar şi cultural, care
s-au desfăşurat pe 14 şi 15 noiembrie la Tulcea şi Mangalia.
Astfel, la Monumentul Independenţei din municipiul Tulcea
s-a desfăşurat un ceremonial militar şi religios, iar la Cercul
Militar din Mangalia a fost organizată expoziţia de carte cu
tema „140 de ani - Dobrogea noastră!” şi a fost vernisată
expoziţia de pictură cu tematică marină, intitulată „Tărâm
dobrogean”. Unul dintre cele mai importante aspecte ale
revenirii Dobrogei în hotarele României, la data de
14 noiembrie 1878, este faptul că, prin cei 245 km de
litoral românesc la Marea Neagră, ţara noastră a recăpătat
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deschiderea la Oceanul Planetar, iar pentru Marina Militară
Română a însemnat începutul dezvoltării segmentului
maritim, în plus faţă de structurile fluviale, ale infanteriei
marine sau ale aviaţiei navale. Prima navă militară maritimă,
intrată în serviciul Marinei Militare Române în anul 1880,
a fost canoniera Griviţa, iar în anul 1881 a intrat în dotare
prima navă-şcoală Mircea, un velier cu două catarge (tip
Bric). De altfel, în perioada 1881-1912, au fost aplicate trei
programe de dotare cu nave militare maritime şi fluviale şi
au mai intrat în serviciu trei şalupe canoniere, un torpilor de
baraj, două torpiloare, şalupe de poliţie, un crucişător, trei
canoniere şi trei torpiloare fluviale, patru monitoare şi opt
vedete fluviale. (SMFN)
Marina Română nr. 7
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140 de ani de istorie a Dobrogei

Colindători de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Constantin Bălescu” din Mangalia... la Divizionul 50 Corvete.
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Sărbători de iarnă

Moş Crăciun scafandru.
Moş Crăciun la Baza Logistică Navală „Pontica”.

Foto: Antonia SUIUGAN

Premiul Aspiranţii condeiului a
fost câştigat de: aspirant Dora-Elena
Simion pentru articolele „Un Rege
navigând după Oscar” şi „Misiuni
pentru fregata «Regele Ferdinand».
File din jurnalul de bord”; student
Eduard Onofrei pentru articolul
„Ce mi-a plăcut la Navală”; student
Maria-Florentina Catrina pentru arti
colul „Am ales marina!” Premiul de
excelenţă Aspiranţii condeiului a fost
câştigat de student-sergent Mădălina
Constantinescu pentru articolul „Prima
poliţistă de frontieră, cadet pe Nava
Şcoală «Mircea»”. Premiul special
Aspiranţii condeiului a fost câştigat de

Foto: Flotila Fluvială

Câştigătorii premiilor „Comandor Eugeniu Botez”.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Premiul Comandor şi CLC Gheor
ghe Balaban la secţiunea Navigaţie,
transport maritim şi activităţi portuare a
fost câştigat de comandor (r) dr. Romeo
Boşneagu pentru lucrările „Geoeco
nomia maritimă” şi „Meteorologia
marină. Navigaţia meteorologică”.
Premiul Cam. Aurel Negulescu
pentru literatură, memorialistică, umo
ristică şi miscellanea a fost câştigat de:
contraamiralul de flotilă (rtr.) Ioan Marian
pentru lucrarea „Ultimele cronici ale
scandalagiului, altfel”; Vasilica Mitrea
pentru lucrarea „România divizată”;
Maria Vaida pentru lucrarea „Elegiile
persane”; Alexandru Birou pentru
lucrările „Povestiri din armată (vol. I,
II)” şi „Departe”; Aurel Lăzăroiu pentru
lucrările „Castele de nisip” şi „Urme II”;
Coca Elena Gheorghiu pentru lucrarea
„Mama răniţilor”; Olga Duţu pentru
lucrarea „Note de lectură”; comandor
(rtr.) Iorgu Paraschiv pentru lucrarea
„Poveşti de trezit românii la gong de
centenar”; Victor Cilincă pentru lucrarea
„Saga neştiută a Galaţilor 1917-1918”.
Premiul de excelenţă Cam. Aurel
Negulescu s-a acordat Mmp. (r) Dumitru
Mihăilescu pentru lucrarea „Maestrul
şi pensionarii”. Premiul special Cam.
Aurel Negulescu a fost câştigat de
contraamiralul de flotilă (r) Ioan Marian
pentru lucrarea „Epopeea spaţială
1946 – 2017”.
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Ochiul Flotei

p 3 octombrie 2018, fregata Regele Ferdinand,
Marea Mediterană.
Aspect din timpul unei secvenţe de luptă
antisubmarin, executată de fregata Regele
Ferdinand (F221) la exerciţiul MAVI BALINA 19.

p 18 octombrie 2018, Marea Neagră.
Nava de Sprijin Acţiuni Maritime Constanţa (281)

p 3 octombrie 2018, fregata Regele Ferdinand,
Marea Mediterană.
Aspect din timpul unei reaprovizionări pe mare
de la tancul TCG Akar (A 580).

Foto: Flotila de Fregate

Foto: Mihai EGOROV

Foto: Mihai EGOROV
q 1 decembrie 2018, Arcul de Triumf,
Bucureşti.
Pregătiri pentru Parada de Ziua Naţională
a României.
Foto: Alexandru TURTURICĂ, SMFN

p 6 decembrie 2018, Batalionul 300 Infanterie
Mecanizată Sfântul Andrei din Galaţi.
Family Photo. Infanteriştii marini la finalul
unei zile de instrucţie, în pregătirea misiunii din Afganistan.

p 18 decembrie 2017, Baza Navală „Pontica”.
Aspect din timpul serbării Pomului de Crăciun, a
copiilor de la Grădiniţa „Căluţul de mare”
din Constanţa.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU
t 23 decembrie 2018, Complexul de Servicii Comunitare
„Cristina”, Constanţa.
Marinarii britanici de pe nava HMS Echo (H87)
în timpul activităţii desfăşurate la copiii constănţeni.
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