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 18 ianuarie 2019, Cercul Militar Naţional, Bucureşti.
Family Photo la aniversarea împlinirii vârstei de 100 de ani 
a contraamiralului (rtr.) Mircea Caragea. De la stânga la dreapta:  
contraamiralul de flotilă Mihai Panait, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea, contraamiralul de flotilă Cristian Lişman, 
contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 10 ianuarie 2019, 
USS Fort McHenry 
(LSD-43), Portul Militar 
Constanţa.
Antrenament al grupei 
de boarding a fregatei 
Regele Ferdinand cu 
grupa de boarding a 
navei de desant USS 
Fort McHenry (LSD-43).

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU

Ochiul Flotei

 7 februarie 2019, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa.

Aspect din timpul examenelor susţinute 
de studenţii marinari, în sesiunea de iarnă.  

Foto: Ionuţ FELEA

 13 februarie 2019, 
Centrul de Scafandri, Constanţa.

Instruirea scafandrilor de mare adâncime 
în Laboratorul Hiperbar. 

Foto: Cristian VLĂSCEANU

 12 martie 2019, NMH Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu, Marea Marmara.
Aspect din comanda de marş a navei pe timpul 
pregătirii tranzitului strâmtorii Dardanele.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Emoţii la plecarea Emoţii la plecarea 
NMH NMH Căpitan-comandor Căpitan-comandor 

Alexandru Cătuneanu, Alexandru Cătuneanu, pentru a  participa pentru a  participa 
la exerciţiul multinaţional ARIADNE 19.la exerciţiul multinaţional ARIADNE 19.

Foto: Cosmin COSTEAFoto: Cosmin COSTEA
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Corveta Corveta Contraamiral Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian, Eustaţiu Sebastian, 
pe timpul exerciţiului pe timpul exerciţiului 
MCM POSEIDON 19.MCM POSEIDON 19.

Foto: Ionuţ FELEAFoto: Ionuţ FELEA
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Ştiri

din flotă

Luni, 14 ianuarie, s-au desfăşurat, 
festivităţile de deschidere a noului an 
de instrucţie în toate garnizoanele 
Forţelor Navale Române. În anul 
2019, Forţele Navale Române au 
ca obiectiv principal continuarea 
procesului de creştere a capacităţii 
de luptă a unităţilor, participarea la 
activităţi în cooperare cu partenerii 
NATO şi riverani Mării Negre, pentru 
îndeplinirea angajamentelor militare 
asumate de România pe plan 
internaţional. (SMFN)

Deschiderea anului de instrucţieDeschiderea anului de instrucţie

Sâmbătă, 16 februarie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia, 
133 de soldaţi profesionişti au depus jurământul militar, 
un moment deosebit în viaţa fiecărui tânăr al cărui destin 
este legat de cariera militară. La momentul solemn, 
au participat contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 
comandantul Flotei, comandanţi de unităţi de marină, 
membri ai asociaţiilor şi ligilor cu profil de marină, cadre 
militare în rezervă şi în retragere, rude şi prieteni ai 
militarilor. Jurământul militar a reprezentat şi încheierea 
programului de pregătire de bază, început în decembrie 
2018. Soldat Ioan Alexandru Zariţchi: „Depunerea 
jurământului militar constituie un punct de referinţă 
pentru noi, soldaţii profesionişti, seria decembrie 2018, 
deoarece am dorit să ne prezentăm astăzi ca militari 
bine instruiţi şi cu spirit de disciplină dezvoltat. Am 
ales să devenim soldaţi profesionişti, deoarece armata 
reprezintă unul din fundamentele societăţii noastre 
pentru că ne oferă siguranţă, încredere şi stabilitate 
şi se bucură de cel mai înalt respect şi apreciere din 

Soldaţii profesionişti au depus jurământul

partea cetăţenilor României.” După ceremonia depunerii 
jurământului militar, rudele şi prietenii militarilor au putut 
vizita baza de pregătire a militarilor. Soldaţii profesionişti 
au început apoi, al doilea modul de pregătire, care constă 
în instrucţia individuală de specialitate, având ca scop, 
formarea specialiştilor pentru îndeplinirea cerinţelor 
specifice postului pe care aceştia vor fi încadra ţi. (M.E.)

În ultima decadă a lunii martie, scafandrii de mare adâncime 
au executat o gamă diversă de lucrări subacvatice, în zona 
portului militar Mangalia, pentru a scoate la suprafaţa apei 
rămăşiţele unei epave, scufundată în urmă cu mai mulţi ani, care 
stânjeneşte circulaţia navelor pe şenalul navigabil al Lacului 
Mangalia. Scafandrii militari au folosit echipamente speciale de 
scufundare cu alimentare de la suprafaţă, pentru a tăia, utilizând 
procedeul de tăiere prin sudură subacvatică oxi-arc, şi pentru a 
îndepărta obstacolul imers, în vederea desfăşurării navigaţiei în 
condiţii de siguranţă. Scafandrii militari de mare adâncime sunt o 
structură unică în România şi sunt specializaţi în realizarea unor 
lucrări subacvatice la adâncimi de peste 60 m. Aceşti specialişti 
militari au realizat numeroase recorduri naţionale de-a lungul 
timpului, unul dintre acestea fiind recordul de adâncime de 
scufundare la 500 m, obţinut în anul 1984, în timpul executării 
unei scufundări în saturaţie, la Laboratorul Hiperbar al Centrului 
de Scafandri din Constanţa. (SMFN)

Lucrări subacvatice în Portul Militar MangaliaLucrări subacvatice în Portul Militar Mangalia
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În perioada 13-14 martie, la Căminul 
militar de garnizoană Constanţa, 
s-a desfăşurat convocarea anuală a 
maiştrilor militari şi subofiţerilor de 
comandă din Forţele Navale Române. 
Ca element de noutate, în acest an, 
la convocarea organizată de maistrul 
militar principal Irinel Cristian Dima, 
maistru militar de comandă al Forţelor 
Navale, au participat alături de maiştrii 
militari din Forţele Navale şi subofiţerii 
de comandă de la Statul Major al 
Apărării şi Comandamentului Forţelor 
Întrunite, dar şi cei de la categoriile de forţe. Convocarea 
a fost deschisă  de contraamiralul de flotilă Mihai 
Panait, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului 
Statului Major al Forţelor Navale, care le-a prezentat 
maiştrilor militari şi subofiţerilor de comandă câteva dintre 
priorităţile Forţelor Navale pentru acest an, exerciţiile 
naţionale şi internaţionale la care vor participa unităţile 
Forţelor Navale. Au fost analizate aspectele legate de 
pregătirea maiştrilor militari şi subofiţerilor, instrucţia, 
nivelul ordinii şi disciplinei, dar şi problemele sociale 
identificate la nivelul unităţilor de marină. Consilierul 

Convocarea maiştrilor militari şi subofiţerilor de comandăConvocarea maiştrilor militari şi subofiţerilor de comandă

Misiune de salvare pe mare

Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare 
al Forţelor Navale a organizat, în perioada 
29-31 ianuarie, convocarea de pregătire metodică şi 
certificare anuală a instructorilor de bord 
din Forţele Navale Române, în garnizoanele Brăila 
şi Tulcea. Instructorii de bord vor avea un rol important 
în pregătirea echipajelor pe parcursul anului de 
instrucţie. În urma acestei activităţi, au fost 
certificaţi ca instructori de bord, 39 de marinari 
militari ai Flotilei Fluviale. (SMFN)

Certificarea anuală Certificarea anuală 
a instructorilor de borda instructorilor de bord

Forţele Navale Române au executat vineri, 8 martie, o 
misiune de căutare şi salvare a trei persoane dispărute 
în largul mării, în ziua de 6 martie, care se aflau la bordul 
unei ambarcaţiuni pescăreşti, în zona 2 Mai. La misiune a 
participat elicopterul Puma Naval 141, a cărui intervenţie a 
fost solicitată de Centrul maritim de coordonare a acţiunilor 
de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare din cadrul 
Autorităţii Navale Române. Suplimentar, şeful Statului 
Major al Forţelor Navale a ordonat corvetei Contraamiral 
Eustaţiu Sebastian, care se întorcea spre Portul Militar 
Mangalia după participarea la exerciţiul multinaţional MAVI 
VATAN 19, să se alăture operaţiunilor de căutare-salvare, 
cu misiunea de a căuta persoanele dispărute în raionul 
cuprins între Tuzla şi Vama Veche, până la limita apelor 
teritoriale ale României. Intervenţia Forţelor Navale Române 
s-a desfăşurat conform procedurilor şi a Planului de 
cooperare dintre Ministerul Apărării Naţionale şi autorităţile 
civile, privind intervenţia în situaţii de urgenţă; din păcate, 
persoanele dispărute nu au fost găsite. (SMFN)

juridic al Forţelor Navale le-a prezentat maiştrilor militari 
şi subofiţerilor de comandă principalele modificări 
apărute în legislaţia în vigoare şi modul de implementare 
în unităţile de marină. Din discuţiile avute pe timpul 
convocării a reieşit necesitatea implicării maiştrilor 
militari şi subofiţerilor de comandă în impunerea 
ordinii şi disciplinei în rândul militarilor din aria de 
responsabilitate, precum şi implicarea activă în procesul 
de pregătire şi instruire. De asemenea, maiştrii militari şi 
subofiţerii de comandă prezenţi la convocare au vizitat 
unităţi de marină din garnizoana Constanţa. (M.E.)
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Colonel Cornel PAVEL
Statul Major al Forţelor Navale

Marţi, 22 ianuarie, a avut loc 
bilanţul Forţelor Navale pentru 
anul 2018. La şedinţa desfăşurată 
la sediul Statului Major al Forţelor 
Navale din Bucureşti, au participat 
Gabriel Beniamin Leş, ministrul 
Apărării Naţionale, generalul Nicolae-
Ionel Ciucă, şeful Statului Major al 
Apărării, şefii structurilor centrale 
din MApN, şefii structurilor din Statul 
Major al Forţelor Navale, comandanţi 
de unităţi şi mari unităţi de marină.

Bilanţul anului 2018Bilanţul anului 2018
pentru Forţele Navalepentru Forţele Navale

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, a menţionat că exerciţiile şi 
antrenamentele pe mare şi pe fluviu 
au reprezentat prioritatea numărul 
unu în Forţele Navale, în anul 2018. 
Navele militare maritime şi fluviale 
au executat, în total, peste o mie de 
zile de misiuni pe Dunăre, în Marea 
Neagră şi în Marea Mediterană, în 
cadru naţional şi multinaţional, alături 
de partenerii NATO.

Cel mai important exerciţiu plani-
ficat şi condus de Forţele Navale 
Române, SEA SHIELD, a cuprins 

sec venţe de o complexitate ridicată 
de luptă împotriva ameninţărilor din 
cele trei medii, aerian, de suprafaţă 
şi subacvatic, la care au participat 
nave militare din cinci state şi două 
grupări navale permanente NATO. 
„Pentru acest an, ne-am propus să 
continuăm consolidarea deprinderilor 
militarilor din Forţele Navale, prin 
participarea la numeroase exerciţii 
pe mare, dar şi prin participarea la 
exerciţii organizate de către partenerii 
noştri din Alianţă, în Europa. În plus, 
infanteriştii marini vor scrie, în acest 
an, o premieră pentru Forţele Navale, 
prin executarea unor misiuni reale, 
în teatrul de operaţii din Afganistan”, 
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a precizat viceamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu în timpul expunerii sale.

Relaţiile internaţionale ale Forţelor 
Navale Române au fost dezvoltate, 
pe parcursul anului 2018, prin 
participarea marinarilor militari la 
operaţii şi misiuni în afara teritoriului 
naţional, precum şi prin executarea 
atribuţiilor specifice unor posturi 
din comandamentele NATO, UE, 
ONU şi OSCE. „Profesionalismul 
subordonaţilor mei care şi-au desfă-
şurat activitatea în diferite funcţii 
din comandamentele Alianţei, este 
recunoscut de către structurile de 
conducere ale acestor comandamente 
şi, în cei 15 ani de când ţara noastră 
a devenit membru cu drepturi depline 
NATO, ne-am perfecţionat continuu, 
fiind astăzi complet interoperabili cu 
partenerii noştri. Desigur, avem unele 
limitări în ceea ce priveşte platformele 
de luptă navale, dar am convingerea 
că aceste probleme se vor rezolva 
în perioada următoare” a menţionat 
viceamiralul Mîrşu.

Resursa umană este foarte 
importantă pentru orice instituţie. În 
ultimii ani, Statul Major al Forţelor 
Navale a desfăşurat numeroase cam-
panii de promovare a sistemului de 
învăţământ militar şi de stimulare a 
interesului tinerilor pentru profesia 
militară. Reînfiinţarea Colegiului 
Naţi onal Militar „Alexandru Ioan 
Cuza” la Constanţa, în anul 2018, a 
fost rezultatul unui efort conjugat al 
unor structuri din Ministerul Apărării 
Naţionale şi din Ministerul Educaţiei 
Naţionale. „Acest colegiu, care este 
în subordinea noastră, ne obligă 
să asigurăm elevilor cele mai bune 
condiţii de dezvoltare personală, iar 
rezultatele se pot vedea în următorii 
doi, trei ani”, a concluzionat şeful 

Statului Major al Forţelor Navale, la 
finalul analizei învăţământului militar 
de marină.

Referitor la pachetul de forţe puse 
la dispoziţia NATO, viceamiralul dr. 
Alexandru Mîrşu a precizat faptul că, 
în anul 2019, o fregată tip T22, un 
dragor maritim şi o grupă de scafandri 
EOD vor desfăşura misiuni sub 
comanda NATO, iar puitorul de mine şi 
plase Viceamiral Ioan Murgescu (PM 
274) va fi pregătit şi certificat pentru a 
asigura comanda unei grupări navale 
permanente a Alianţei în anul 2020.

Conflictele îngheţate şi situaţia 
instabilă din Bazinul Mării Negre au 
solicitat în ultimii ani eforturi con-
sistente din partea Forţelor Navale 
Române, atât în domeniul instrucţiei, 
cât şi în cel al resurselor. Proiectele de 
modernizare şi de dotare cu platforme 
navale noi vor asigura îndeplinirea 
angajamentelor asumate de ţara 
noastră faţă de partenerii din Alianţă 
şi vor consolida statutul României de 
furnizor de securitate la graniţa estică 
a NATO şi UE. De asemenea, statutul 
României de ţară riverană Dunării 
trebuie consolidat prin parteneriate 
cu celelalte ţări riverane, dar şi prin 
exerciţii militare navale pe fluviu. 
Forţele Navale Române au adus în 
atenţia publicului fluviul Dunărea, prin 
marşurile de instrucţie desfăşurate de 
la gurile de vărsare în Marea Neagră 
până la Baziaş, subliniind, astfel, 
importanţa pe care bătrânul fluviu 
o poate avea pentru dezvoltarea 
localităţilor şi a zonelor riverane.

Ministrul apărării naţionale, Gabriel 
Leş, a declarat că „în contextul pro-
cesului de reconfigurare a posturii 
militar-strategice de descurajare şi 
apărare a Alianţei, avem nevoie de 
capabilităţi militare credibile, cu o 

înzestrare adecvată şi militari bine 
pregătiţi. Redresarea bugetului 
apărării şi înscrierea acestuia pe o 
tendinţă ascendentă este o prioritate 
majoră a României în contextul de 
securitate actual atât de complex. 
România rămâne angajată ferm 
în direcţia atingerii acestui nivel al 
finanţării în anul 2019 şi menţinerea 
lui în deceniul următor”. Ministrul 
Gabriel Leş şi-a exprimat convingerea 
că marinarii militari îşi vor face în 
continuare datoria cu mândrie şi 
măiestrie, fiind gata oricând să 
facă faţă cu succes provocărilor 
profesionale. „Unul dintre obiectivele 
majore ale Ministerului Apărării 
Naţionale a fost şi este consolidarea 
profilului României de pilon regional 
de securitate şi stabilitate în NATO 
şi UE, regiunea Mării Negre fiind 
unul dintre reperele strategice cele 
mai importante în actualul context 
de securitate. Situaţia de securitate 
din regiunea Mării Negre continuă 
să fie instabilă şi imprevizibilă. 
Forţele Navale Române trebuie să 
fie o structură modernă, profesionistă 
şi dinamică, înzestrată cu nave 
interoperabile cu cele ale structurilor 
similare din statele Alianţei Nord-
Atlantice, care să ofere posibilitatea 
instruirii şi participării la operaţii navale 
complexe sub comanda NATO”.

„Forţele Navale Române şi-au 
îndeplinit toate obiectivele planificate 
în anul 2018, iar în acest an ne vom 
concentra eforturile pentru a asigura 
securitatea cetăţenilor noştri, la 
graniţa estică a Alianţei Nord-Atlantice 
şi a Uniunii Europene”, a precizat în 
încheierea bilanţului, viceamiralul dr. 
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale.
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La invitaţia conducerii Forţelor Navale Române, 
viceamiralul Rob A. Kramer, comandantul Forţelor Navale 
Regale ale Olandei, a efectuat o vizită de lucru în România. 
Vizita s-a desfăşurat în contextul escalei fregatei olandeze 
HNMLS Evertsen – nava comandant a grupării NATO 
SNMG2 - în Portul Constanţa, în perioada 6-8 aprilie, 
şi a participării acesteia la exerciţiul SEA SHIELD 19. 
Sâmbătă, 6 aprilie, viceamiralul Rob A. Kramer s-a întâlnit 
cu viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale. În cadrul discuţiilor, au fost abordate 
subiecte legate de instruirea în comun a marinarilor militari 
români şi olandezi, în timpul exerciţiilor multinaţionale, 
precum şi subiecte din sfera educaţională a învăţământului 
militar de marină. Duminică, 7 aprilie, contraamiralul de 
flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, a avut o întâlnire 
cu oficialul militar olandez la bordul navei şcoală Mircea; pe 
agenda discuţiilor s-au aflat aspecte legate de cooperarea 
româno-olandeză în domeniul naval, precum şi elemente de 
planificare a marşului de instrucţie pe care velierul românesc 
îl va executa în acest an, în cadrul căruia este planificată 
şi o escală în portul Haga. De asemenea, au fost aduse în 
discuţie şi alte aspecte ale colaborării bilaterale, care au 
avut loc încă din anul 2009, când elicopterul Puma Naval 

Întâlnire româno-olandeză Întâlnire româno-olandeză 

a executat prima apuntare pe o navă străină, nava fiind 
HNMLS Rotterdam a Marinei Militare Olandeze, în timpul 
exerciţiului COOPERATIVE MAKO, precum şi faptul că 
fregata Regele Ferdinand (222) se află pentru a doua dată 
sub comanda olandeză, în cadrul SNMG2 (2018 şi 2019). 
Luni, 8 aprilie, comandantul Forţelor Navale Regale ale 
Olandei s-a ambarcat la bordul fregatei HNMLS Evertsen 
şi a fost prezent la secvenţele exerciţiului SEA SHIELD 19, 
desfăşurate pe mare. (SMFN; M.E.)

Vizita ambasadorului Vizita ambasadorului 
Republicii Turcia la SMFNRepublicii Turcia la SMFN

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu a primit vineri, 19 aprilie, vizita E.S. 

doamna Füsun Aramaz, ambasadorul Republicii Turcia în 
ţara noastră. În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte 

referitoare la stadiul cooperării bilaterale dintre forţele navale 
ale celor două ţări, activităţile de instruire în comun pe mare 
planificate în următoarea perioadă, precum şi proiectele de 

interes comun în cadrul NATO, viceamiralul dr. Alexandru 
Mîrşu evidenţiind rolul important al Turciei ca partener de 

cooperare în regiune pentru Forţele Navale Romane. În 
acest context, a fost subliniată necesitatea intensificării 

măsurilor de consolidare a flancului estic al NATO privind 
gestionarea riscurilor şi ameninţărilor din regiunea extinsă a 

Mării Negre. (SMFN)F
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Family Photo la bordul NS Mircea.

Escală la N.S. Mircea
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În perioada 21-24 aprilie, 
nava britanică de cercetare 

hidrografică multifuncţională 
HMS Echo (H87) a efectuat 

o escală în Portul Militar 
Constanţa. Pe timpul escalei, 
comandantul navei, căpitan-

comandorul Matthew Warren 
s-a întâlnit cu factorii de 

conducere ai Comandamentului 
Flotei şi Direcţiei Hidrografice 

Maritime şi a efectuat vizite 
la autorităţile locale din 

Constanţa. De asemenea, 
au avut loc întâlniri de lucru 

ale reprezentanţilor navei cu 
specialiştii Direcţiei Hidrografice 

Maritime din Constanţa. 
Prezenţa navei militare 

britanice HMS Echo în Marea 
Neagră se înscrie în sfera 

măsurilor NATO de asigurare 
a securităţii membrilor Alianţei 

de pe flancul estic, conform 
angajamentelor de apărare 

colectivă. Nava a mai vizitat 
portul românesc,  

în perioada 24-26 decembrie 
2018. (M.E.)

Prezenţă militară turcească la Constanţa

În perioada 24-27 aprilie, corveta TCG Buyukada 
(F-512) a făcut o escală în portul Constanţa. Pe timpul 

staţionării, comanda navei a avut întâlniri cu autorităţile 
publice locale, consulul General al Republicii Turcia la 

Constanţa şi comandantul Flotei. Joi, 25 aprilie, marinarii 
militari turci au depus coroane de flori la Cimitirul Eroilor 

Turci din Slobozia şi au vizitat obiective turistice din 
Constanţa. Vineri, 26 aprilie, nava turcească a putut fi 

vizitată de către populaţia civilă. Corveta TCG Buyukada 
(F-512) face parte din categoria corvetelor de clasă 
ADA din marina turcă, dezvoltate integral în Turcia, 

ca parte a proiectului naţional de înzestrare MILGEM. 
TCG Buyukada poartă numele insulei Büyükada, care 
face parte din arhipelagul Insulelor Prinţilor din Marea 
Marmara, la sud-est de Istanbul. Construcţia navei a 

început în anul 2008 la şantierul naval Tuzla (Istanbul), 
s-a finalizat în anul 2011 şi a intrat în dotarea marinei 

turce pe 27 septembrie 2013. Escala corvetei TCG 
Buyukada s-a înscris în contextul dezvoltării relaţiilor 

militare bilaterale româno-turce. (M.E.)

Schimb 
de cadouri 
oficiale între 
comandantul 
Flotei şi 
comandantul 
corvetei TCG 
Buyukada.
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HMS „Echo” a revenit HMS „Echo” a revenit 
în cetatea Tomisuluiîn cetatea Tomisului
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Ministrul apărării naţionale, Gabriel Leş, a efectuat marţi, 
16 aprilie, o vizită de informare în unităţi ale Statului Major al 
Forţelor Navale din garnizoanele Constanţa şi Mangalia. Pe timpul 
vizitei, ministrul apărării naţionale a fost însoţit de şeful Statului 
Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu.

Seria de întâlniri a fost deschisă la Comandamentul Brigăzii 
243 Radioelectronică şi Observare „Callatis” din Constanţa, unde 
ministrul a fost informat despre misiunile şi obiectivele unităţii 
şi i-au fost prezentate principalele echipamente şi elemente 
de infrastructură specializată din dotarea brigăzii şi unităţilor 
subordonate.

Ulterior, ministrul apărării naţionale s-a întâlnit cu elevii, 
studenţii şi cadrele didactice de la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ioan Murgescu” şi Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”, unde a vizitat sălile de curs, laboratoarele, 
simulatoarele şi spaţiile de cazare. Agenda ministrului Leş a 
inclus şi o vizită în Portul Militar Constanţa, unde a vizitat fregata 
Regina Maria (F222), dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu (Dg.M 
25) şi Nava-Şcoală Mircea.

„Într-o societate din ce în ce mai divizată cum este, din 
păcate, cea în care trăim în prezent, mă bucur că am putut să văd 

Vizita ministrului apărării naţionale Vizita ministrului apărării naţionale 
în Forţele Navaleîn Forţele Navale

aici, la malul mării, echipaje unite, formate din oameni valoroşi şi 
profesionişti care îşi iubesc cu adevărat Ţara. Resursa umană 
pe care Ministerul Apărării Naţionale o are este una foarte bună.
Am găsit oameni deosebiţi, oameni profesionişti oameni care au 
reuşit, de atâtea ori, să facă din imposibil posibil. Să nu uităm 
că lucrăm cu tehnică învechită, chiar dacă funcţională astăzi, şi 
ei sunt pregătiţi să apere apele naţionale ale României. Le-am 
mulţumit tinerilor cu care m-am întâlnit astăzi, pentru că au ales 

Eveniment

Escală în Portul Militar Mangalia.

Vizitând fregata „Regina Maria“.

Vizită la Centrul 39 Scafandri.
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haina militară şi pentru că arată că îşi iubesc Ţara”, le-a spus 
ministrul Gabriel Leş, marinarilor militari.

Ministrul a urat „Bun cart înainte!” echipajului Navei-Şcoală 
Mircea, care se pregătea să plece într-un marş istoric, pe ruta 
Constanţa-Hamburg, efectuat cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de când aceasta a intrat în serviciul Marinei Militare Române, 
Hamburg fiind portul în care a fost construită această navă simbol.
De asemenea, ministrul apărării naţionale a vizitat şi Centrul 39 
Scafandri, unde i-au fost prezentate misiunile actuale ale unităţii 
şi planurile de modernizare a infrastructurii de pregătire şi 
antrenament ale acestui centru unicat în România.

Ministrul Gabriel Leş s-a deplasat apoi în Portul Militar 
Mangalia, unde s-a întâlnit cu militari din cadrul Divizionului 150 
Nave Purtătoare de Rachete şi Divizionului 50 Corvete, cu care a 
discutat despre evoluţiile din zona de responsabilitate a Forţelor  
Navale Române şi despre necesitatea continuării programelor 
de înzestrare.„Suntem în cel de-al treilea an consecutiv în 
care alocăm Apărării două procente din PIB, de aceea asigur 
personalul Forţelor Navale că programele de înzestrare vor 
continua. Este evident că este nevoie de aceste investiţii, fie că 
vorbim despre noile corvete multirol, despre absolut necesara 
modernizare a fregatelor, ori despre alte achiziţii importante 
pentru buna funcţionare a Marinei Militare. Avem susţinerea 
Guvernului României pentru derularea acestor programe de 
înzestrare, pentru toate categoriile de forţe ale armatei noastre, 
care înseamnă şi oportunităţi majore pentru relansarea industriei 
româneşti de apărare,” a declarat Gabriel Leş.

La finalul zilei, ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanţi 
ai conducerii Clubului Amiralilor. În discuţiile cu amiralii în rezervă 
şi în retragere prezenţi, foşti comandanţi ai Forţelor Navale şi 
comandanţi ai unor structuri importante din Marina Militară, au fost 
abordate aspecte referitoare la situaţia geopolitică şi de securitate 
din Regiunea Mării Negre, precum şi perspectivele modernizării 
Armatei României, în general, şi a Forţelor Navale în special.

Gabriel Leş, ministrul apărării naţionale: „A fost o zi în forţă în 
Forţele Navale, o zi în care am vizitat multe dintre capabilităţile 
marinei şi în care m-am întâlnit cu diferite categorii de personal. 
A fost o zi deosebită. Îi felicit pe marinarii militari pentru ceea 
ce fac şi îi asigur de tot sprijinul conducerii Ministerului Apărării 
Naţionale pentru programele de dezvoltare de care au atâta 
nevoie.” (MApN; M.E.)

Întâlnire cu elevii şi studenţii militari. Gabriel Leş, ministrul apărării naţionale şi viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale la finalul vizitei efectuate în Portul Militar Mangalia. 

În dialog cu presa militară de marină.

Family Photo, 
la finalul discuţiilor 
cu Consiliul 
de conducere 
al Clubului Amiralilor.
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Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, 
locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al 
şefului Statului Major al Forţelor Navale 
şi comandorul Valentin Pufulescu, 
directorul Statului Major al Forţelor 
Navale, au participat la întâlnirea anuală 
a comandanţilor Flotelor Militare şi a 
comandanţilor Componentelor Ope-
raţionale Navale ale statelor mem-
bre NATO, care s-a desfăşurat la 
Comandamentul Maritim Aliat al NATO 
(MARCOM) de la Northwood. 

Tema celei de-a patra ediţii a 
conferinţei, a fost „descurajarea în 
domeniul maritim şi asigurarea efectelor 
strategice dorite la nivelul alianţei NATO”. 
Conferinţa s-a desfăşurat în contextul 
împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea 
NATO şi a necesităţii unei redefiniri a 
misiunilor, operaţiilor şi a reacţiei pe care 
NATO trebuie să o adopte în contextul 
ameninţărilor simetrice, asimetrice şi 
hibride, la nivelul securităţii globale.

Conferinţa a reprezentat o bună 
oportunitate pentru liderii din domeniul 
naval pentru a discuta problemele 
maritime în vederea dezvoltării cooperării 
dintre forţele navale din Alianţa Nord-
Atlantică, pentru întărirea măsurilor de 
apărare colectivă şi pentru adaptarea 
modalităţilor comune de acţiune. De 
asemenea, MARCOM a profitat de opor-
tunitate, şi a prezentat liderilor militari 
din întreaga Alianţă modul în care 
NATO utilizează navele, aeronavele, 
submarinele şi personalul, precum şi 
contribuţia statelor la apărarea colectivă. 

În cadrul discuţiilor, au fost analizate 
misiunile şi operaţiile planificate şi 
coordonate de către MARCOM în ultimul 
an - Operaţia SEA GUARDIAN, în Marea 
Mediterană, misiunile şi dislocările gru-
părilor navale permanente NATO în 
Marea Neagră, TRIDENT JUNCTURE 
2018, exerciţiul de evaluare a forţelor 

NATO, puse la dispoziţie cu termen de 
reacţie ridicat. De asemenea, a fost 
analizată concepţia de transformare a 
alianţei NATO şi rolul Comandamentului 
Întrunit Norfolk, în cadrul structurilor 
Alianţei. Analiza riscurilor pentru regiunea 
euroatlantică a adus pe agenda discuţiilor 
şi situaţia geostrategică şi situaţia de 
securitate din Marea Neagră.

Participanţii au folosit, de asemenea, 
oportunitatea de a oferi un feed-back 
către MARCOM cu privire la exerciţiile 
navale internaţionale desfăşurate, 
aspecte care vor fi folosite de personalul 
comandamentului pentru a optimiza şi 
eficientiza procesul de planificare pentru 
anul următor.

Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, 
locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al 
şefului Statului Major al Forţelor Navale: 
„Maritime Expres este un concept care 
va fi dezvoltat în următoarea perioadă 
de către NATO şi va avea, cu siguranţă, 
rezultate foarte bune. Se încearcă o 
dezvoltare a exerciţiilor pe tot flancul 
sudic, începând din Marea Neagră până 
la Marea Mediterană. Eu am propus 
ca la nivelul comenzii MARCOM să se 
analizeze dezvoltarea exerciţiilor la nivelul 
Alianţei, astfel încât să se realizeze o 
conexiune între nord şi sud şi exerciţiile 
din partea nordică să fie conectate cu 
exerciţiile din partea sudică, pentru o mai 
bună înţelegere şi o mai bună dezvoltare 
la nivel global a alianţei, a procedurilor şi 
a interoperabilităţii.” Ca parte a acestui 
program, Maritime Express, MARCOM 
expe rimentează noi modalităţi de opti-
mizare a timpului petrecut pe mare. Forţele 
Navale au deja introdus acest principiu, de 
eficientizare a misiunilor pe mare, în cadrul 
documentelor de planificare, de organizare 
şi de execuţie în FNR, principiul NATO de 
planificare, pregătire şi de execuţie cu o 
permanentă evaluare, este principiul care 

trebuie imple mentat şi dezvoltat în cele 
mai mici detalii.

Contraamiralul de flotilă Mihai Panait: 
„La 15 ani de la intrarea în NATO, Forţele 
Navale Române sunt apreciate la nivelul 
Comandamentului Maritim Aliat al NATO 
(MARCOM) pentru efortul consistent, 
continuu şi determinarea prin care îşi 
aduc contribuţia la efortul comun al NATO 
de menţinere a securităţii în regiunea 
Mării Negre şi nu numai, deoarece Forţele 
Navale Române participă cu nave, cu forţe 
şi mijloace, cu contingente importante în 
teatrele de operaţii importante ale lumii”. 

În acest an, pentru prima dată, Forţele 
Navale Române au dislocat în Afganistan 
un detaşament de infanterişti marini. 
De asemenea, FNR participă, alături 
de aliaţi, la operaţia SEA GUARDIAN în 
Marea Mediterană şi participă cu nave 
în cadrul Grupărilor Navale Permanente 
NATO, SNMG-2 şi SNMCMG-2, pe 
timpul dislocării acestora în Marea 
Neagră. În acest an de instrucţie, Forţele 
Navale Române conduc cinci exerciţii 
majore cu participare internaţională: 
MCM POSEIDON, SEA SHIELD 2019, 
EP MCM DIVE 2019, RIVERINE 2019 
şi FALL STORM, în scopul creşterii 
nivelului de interoperabilitate în cadrul 
aliat, împreună cu partenerii NATO. De 
asemenea, în acest an de instrucţie, 
Forţele Navale Române participă şi la 
alte exerciţii internaţionale importante: 
BREEZE 2019, în Bulgaria, SEA BREEZE 
2019 în Ucraina, NUSRET şi DOGU 
AKDENIZ 2019, în Turcia, ARIADNE 
2019, un exerciţiu condus de Forţele 
Navale ale Greciei, la care a participat 
NMH Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu. 
De asemenea, Forţele Navale vor fi 
prezente la BALTOPS 2019, cel mai mare 
exerciţiu al NATO din Marea Baltică şi 
la exerciţiul PLATINUM EAGLE 2019 în 
Bulgaria. (M.E.)

Provocările domeniului maritim Provocările domeniului maritim 
analizate la MARCOManalizate la MARCOM

Pavilion
NATO
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În perioada 7-10 ianuarie, nava 
americană de desant USS Fort McHenry 
(LSD-43) a făcut o escală în portul 
Constanţa. Pe timpul escalei, comanda 
navei a efectuat vizite oficiale la 
Comandamentul Flotei şi la autorităţile 
locale din Constanţa, iar echipajul a 
vizitat obiective turistice din Constanţa 
şi din împrejurimi. De asemenea, 
un detaşament de militari din cadrul 
Regimentului de Infanterie Marină a 
desfăşurat o vizită de documentare 
la bordul navei americane, iar militarii 
americani au desfăşurat ateliere de 
pregătire în comun cu militarii fregatei 
Regele Ferdinand (F221).

Joi, 10 mart ie, fregata Regele 
Ferdinand (F221) a desfăşurat un 
exerciţiu de antrenament pe mare. 
Din păcate însă, condiţiile meteo 
nefavorabile au anulat exerciţiile 
comune româno-americane. Coman-
dorul Marian Ioan, comandantul fre-
gatei Regele Ferdinand: „Timp de 

trei zile, fregata «Regele Ferdinand» 
(F221) a executat activităţi de pregătire 
în comun cu nava de desant «USS Fort 
McHenry». La cheu, au fost desfăşurate 
schimburi de experienţă în ceea ce 
priveşte activităţile de control la navele 
comerciale şi, de asemenea, schimburi 
de experienţă privind activităţile de tip 
joint, de protejare a navelor de debarcare 
şi de executare a debarcării. Activităţile 
au fost executate, atât la bordul fregatei 
«Regele Ferdinand», cât şi la bordul 
navei americane. La finalul activităţilor, 
fregata «Regele Ferdinand» a executat 
un exerciţiu de antrenament pe mare, 
în cadrul căruia au fost exersate 
activităţile de luptă internă, remedierea 
unor defecţiuni apărute la tehnică şi 
lupta cu apa, lupta cu focul. În anul de 
instrucţie 2018, am desfăşurat 104 zile 
de exerciţii de antrenament pe mare, 
timp în care am participat la trei stagii 
de pregătire cu gruparea SNMG2, la 
operaţia SEA GUARDIAN şi la exerciţiul 

MAVI BALINA, organizat de Forţele 
Navale ale Turciei. 2018 a fost un an plin 
de activităţi care a contribuit la creşterea 
nivelului de instruire al echipajului, atât 
în mediu naţional, cât şi internaţional. 
Anul 2019 se anunţă a fi, de asemenea, 
un an plin de activităţi, în care vom 
avea stagii de pregătire împreună cu 
grupările permanente NATO şi vom 
participa la operaţia SEA GUARDIAN. 
De asemenea, nava va face parte din 
pachetul de forţe pus la dispoziţia NATO 
în anul 2019. Ne aşteptăm la un an de 
activităţi intense, dar am încredere în 
echipaj şi cred că activităţile din acest 
an se vor desfăşura tot la un nivel înalt, 
aşa cum s-au desfăşurat şi cele din anii 
precedenţi”.

Antrenamentul pe mare executat de 
fregata Regele Ferdinand (F221) a fost 
primul din acest an de instrucţie, an de 
instrucţie care s-a deschis oficial, luni 
14 ianuarie. (M.E.)

Primul EXAM al anuluiPrimul EXAM al anului
Pregătire continuă la fregata Pregătire continuă la fregata Regele FerdinandRegele Ferdinand

Antrenament comun 
al grupelor de boarding 

de pe fregata Regele Ferdi-
nand şi nava de desant 

USS Fort McHenry.

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U

Instantaneu din timpul manevrei de plecare 
a fregatei Regele Ferdinand de la cheu.
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În perioada 1-8 martie, Forţele Navale Române au 
organizat în raioane din apele teritoriale româneşti şi în 
apele internaţionale din partea vestică a Mării Negre, primul 
exerciţiu multinaţional din acest an, POSEIDON 2019.

La exerciţiul, planificat şi condus de Comandamentul 
Flotei, au participat peste 1100 de militari, 10 nave militare 
româneşti, Gruparea Navală Permanentă a NATO de Luptă 
Împotriva Minelor SNMCMG-2, compusă din navele BGS 
Tsibar din Bulgaria, FGS Werra din Germania, ESPS Tajo 
din Spania şi TCG Akcacoka din Turcia, precum şi două 
ambarcaţiuni rapide pentru scafandri. De asemenea, au fost 
implicate în exerciţiu, un elicopter Puma 
Naval, două avioane MiG 21 LanceR şi 
două avioane F-16 ale Forţelor Aeriene 
Române.

Anexarea ilegală a Peninsulei 
Crimeea de către Federaţia Rusă, 
din anul 2014, conflictele îngheţate 
din Transnistria şi Georgia, situaţia 
tensionată din estul Ucrainei şi din 
zona Mării Azov sunt factori generatori 
de instabilitate în proximitatea estică 
a Uniunii Europene şi a NATO. Una 
dintre măsurile de asigurare a securităţii 
pentru aliaţii din regiunea Mării Negre 
este aceea de întărire a prezenţei 
militare navale în bazinul maritim. 
Obiectivele principale ale exerciţiului 
au fost consolidarea interoperabilităţii 
dintre navele şi echipajele participante 
în context multinaţional întrunit, precum 
şi certificarea capabilităţilor Forţelor 
Navale Române puse la dispoziţia 
NATO în perioada următoare. Exerciţiul 

MCM POSEIDON 2019MCM POSEIDON 2019
POSEIDON 2019 a demonstrat că navigaţia pe Marea 
Neagră este liberă, sigură şi deschisă rutelor comerciale, în 
concordanţă cu reglementările internaţionale.

Vineri, 1 martie, la Terminalul Pasageri din Portul Cons-
tanţa, a avut loc deschiderea oficială a exerciţiului. Au parti-
cipat viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 
comandantul Flotei, capitan-comandorul Martin Schwarz, co- 
man dantul Grupării Navale Permanente a NATO de Luptă 
Împotriva Minelor SNMCMG-2, comandanţii navelor parti ci 
pante, autorităţi locale, personal din unităţile implicate în exerciţiu. 
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Aspect din timpul ceremoniei de deschidere a exerciţiului MCM POSEIDON 19. În prim-plan, viceamiralul 
dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Mjor al Forţelor Navale şi căpitan-comandorul Martin Schwarz, comandantul 

Grupării Navale Permanente a NATO, SNMCMG-2
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Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale: „Astăzi deschidem, în Portul Constanţa, 
exerciţiul multinaţional NATO POSEIDON 19, un exerciţiu 
planificat şi notificat, înscris în calendarul Comandamentului 
Operaţional Maritim al NATO (MARCOM) de la Northwood, al 
cărui scop este creşterea interoperabilităţii între forţele navale 
ale ţărilor membre şi partenere în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace (PfP). Cu această ocazie, manifest aprecierea faţă de 
aliaţi şi de MARCOM pentru mobilizarea, în această parte a 
lumii, a efectivelor necesare pentru a demonstra coeziunea 
Alianţei şi a transmite mesajul ferm că scopul nostru este de 

a conduce exerciţii neprovocatoare. Marea Neagră, ca şi alte 
căi internaţionale de navigaţie, este o mare sigură, deschisă, 
navigaţia liberă desfăşurându-se în concordanţă cu legislaţia 
şi reglementările internaţionale. Specificul exerciţiului este 

lupta împotriva minelor maritime, fiind 
prezentă şi Gruparea Permanentă 
NATO de Luptă Împotriva Minelor. Este 
un exerciţiu complex în cadrul căruia 
vom desfăşura activităţi în toate mediile, 
la suprafaţă, antiaerian şi submarin şi 
cu participarea elementelor din celelalte 
categorii de forţe ale armatei, aeriene 
şi terestre, şi a agenţiilor implicate în 
sistemul de apărare publică şi siguranţă 
naţională, adică Garda de Coastă şi 
Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă (IGSU) din MAI. Deci avem o 
abordare comprehensivă, interagenţii, 
asupra acestui exerciţiu. Activităţile 
noastre sunt de rutină, de practică 
marinărească şi sub nicio formă nu vor 
putea fi considerate provocatoare”.

Luni, 4 martie, navele au părăsit 
Portul Constanţa, executând timp de 
cinci zile secvenţele planificate pe mare. 
Joi, 7 martie, în cadrul scenariului s-a 

F
ot

o:
 Io

nu
þ F

E
LE

A

Dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, 
la exerciţiul MCM POSEIDON 2019.

Remorcherul maritim de salvare Grozavul.
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Family Photo: conducerea 
Flotei împreună 

cu comandanţii navelor 
din gruparea SNMCMG2.
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simulat interceptarea unei nave care transportă refugiaţi. Au 
intervenit nave ale Forţelor Navale, Gărzii de Coastă, dar 
şi forţe şi mijloace de la ISU. Scenariul a prevăzut ca una 
dintre navele de luptă (NMH Căpitan-comandor Alexandru 
Cătuneanu) să joace rolul unei nave comerciale, pe care 
s-au strecurat mai mulţi pasageri clandestini, care au vrut să 
ajungă într-un port european. Nava comercială a fost încetinită 
de echipajul de intervenţie al Gărzii de Coastă, iar echipa de 
inspecţie a urcat la bord şi a făcut primul control. A fost urmată 
procedura standard în astfel de situaţii, cu verificarea navei 

– escortată apoi către port - şi inspectarea pasagerilor, care 
ajunşi la mal, au fost preluaţi de echipele medicale. 

Marea Neagră a fost decretată zonă de risc, la scurt 
timp după ce agenţia europeană FRONTEX a închis ruta de 
migraţie din Marea Mediterană către Italia şi Grecia. Călăuzele 
şi traficanţii de persoane au deschis ceea ce s-a numit „rută 
balcanică”, un al doilea traseu care include şi ţara noastră. 
Astfel de exerciţii vor fi tot mai des efectuate de autorităţile 
româneşti. Căpitan Laurenţiu Toma, ofiţer secund al NMH 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu: „Am jucat rolul 
unei nave comerciale care avea la bord şi un grup de 36 de 
migranţi. Orice navă, fie ea şi civilă, dacă primeşte un semnal 
de pericol, este obligată să intervină, conform convenţiilor 
internaţionale”. Comisar Mircea Labeş, şeful Serviciului 
Imigrări Constanţa: „După ce se trece de triajul medical, toţi 
cetăţenii străini, migranţii identificaţi la bordul navei comerciale, 
trec şi prin fluxul lucrătorului Inspectoratului General pentru 
Imigrări. Se desfăşoară activităţi de „screening”, pentru a 
stabili exact ţara de origine a lor, activităţi de debriefing, 
care constau în stabilirea modului în care au ajuns, scopului 
declarat de ei. Ipotetic, ne putem confrunta cu absolut orice, 
asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi să facem faţă la toate 
aceste provocări”. Căpitan-comandor Constantin Croitoru, 
Comandamentul Flotei: „Avem în vedere evoluţia situaţiei 
atât din zonă, cât şi din celelalte zone, mai fierbinţi din lume 
şi continuăm să ne pregătim exact cum ar trebui să luptăm, 
în principiu, deci de aici şi activităţile pe care le executăm în 
comun cu celelalte instituţii ale statului”.

Prin planificarea şi desfăşurarea exerciţiului MCM 
POSEIDON 2019, Forţele Navale au demonstrat, încă o 
dată, capacitatea de a fi un partener credibil şi un furnizor de 
securitate pe flancul sudic şi estic al NATO. (SMFN; M.E.)

Acţiunea scafandrilor 
militari la exerciţiul 

MCM POSEIDON 19.

Aspect din timpul exerciţiului de salvare a refugiaţilor.

Pregătirea echipamentelor 
scafandrilor pentru o nouă misiune.
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În perioada 17 februarie-8 martie, dragorul maritim 
Lt. Lupu Dinescu (DM 25) a executat misiuni ca parte a 
Grupării Navale Permanente a NATO de Luptă Împotriva 
Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter 
Measures Group). Din gruparea SNMCMG-2 au mai făcut 
parte navele BGS Tsibar (32) din Bulgaria, FGS Werra (A 514) 
din Germania, ESPS Tajo (M 36) din Spania şi TCG Akcacoka 
(M 268) din Turcia. SNMCMG-2 a desfăşurat acţiuni specifice 
în Marea Neagră, pentru asigurarea securităţii colective a 
NATO pe flancul estic.

Misiunea principală a dragorului maritim românesc a fost 
aceea de a asigura implementarea măsurilor de securitate, 
adoptate la Summit-ul NATO de la Bruxelles din anul 
2018, conform cărora „Alianţa va continua să promoveze o 
abordare de tip 360 de grade a securităţii şi să îndeplinească, 

Lt . Lupu DinescuLt. Lupu Dinescu a acţionat  a acţionat 
sub comandă NATOsub comandă NATO

în mod eficient, toate cele trei sarcini fundamentale stabilite în 
conceptul Strategic: apărarea colectivă, gestionarea crizelor 
şi securitatea prin cooperare”.

Pe timpul celor trei săptămâni ale prezenţei grupării 
SNMCMG-2 în Marea Neagră, navele au desfăşurat exerciţii de 
luptă împotriva ameninţărilor subacvatice, precum şi misiuni de 
supraveghere maritimă. De asemenea, acestea au participat la 
exerciţiul bilateral româno-bulgar POSEIDON 19. În perioada 
22-24 februarie, navele au făcut o escală în portul Varna din 
Bulgaria, iar în perioada 1-4 martie, dar şi pe data de 8 martie, 
navele au făcut o escală în Portul Constanţa. Locotenent-
comandorul Ionuţ Diaconu, comandantul dragorului maritim 
Lt. Lupu Dinescu: „Nava a participat la misiuni alături de aliaţii 
NATO din Germania, Spania, Turcia şi Bulgaria. Nu a fost o 
misiune uşoară în această perioadă a anului dar, împreună 
cu echipajul, am îndeplinit-o cu succes. Pentru mine a fost 
prima misiune internaţională la care am participat în calitate 
de comandant de navă, dar am avut un echipaj tânăr şi bine 
instruit, pe care m-am bazat în îndeplinirea tuturor sarcinilor 
primite. Reuşita acestei misiuni îmi dă încredere pentru 
următoarele exerciţii la care nava va participa. Participarea în 
grupările permanente NATO demonstrează că avem un nivel 
bun de instruire, îndeplinind cu succes toate misiunile primite. 
De asemenea, aceste misiuni comune au rolul de a creşte 
coeziunea între aliaţii NATO”. (M.E.)
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Echipajul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu, pregătit pentru misiune.

Contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, adresându-se echipajului navei. În plan 
secund, locotenent-comandorul Ionuţ Diaconu, comandantul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu.
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Joi, 28 martie, dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu (DgM 
25) a desfăşurat exerciţii în comun cu vânătorul de mine 
francez CMT Capricorne (M-653), în apele teritoriale ale 
României din Marea Neagră. Exerciţiul a avut ca obiectiv 
principal menţinerea nivelului de instruire al marinarilor 
militari români. Activitatea a făcut parte din pachetul de 
măsuri NATO pentru creşterea încrederii între aliaţi şi 
pentru întărirea securităţii în zona Mării Negre şi a contribuit 
la realizarea interoperabilităţii la nivel tactic, între cele două 
marine.

Locotenent-comandorul Ionuţ Diaconu, comandantul 
dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu (DgM 25): „Am 
participat la un exerciţiu tip PASSEX cu vânătorul de mine 
francez CMT «Capricorne». Am dorit să creştem nivelul de 
instruire privind procedurile NATO în diferite misiuni: căutare 
şi salvare pe mare, exerciţii de comunicaţii, remorcaj. La 15 
ani de la intrarea în NATO, ne bucurăm să participăm la 
misiuni împreună cu aliaţii noştri pentru creşterea încrederii 
între aliaţi şi pentru întărirea securităţii în zona Mării Negre”.

La finalul exerciţiilor desfăşurate pe mare, vânătorul de 
mine francez CMT Capricorne (M-653) a acostat în portul 
Constanţa, pentru o escală de trei zile. Vineri, 29 martie, 
locotenent-comandorul Vincent Magnan, comandantul 
vânătorului de mine francez CMT Capricorne (M-653) 
a efectuat vizite oficiale la Comandamentul Flotei şi la 
autorităţile publice locale din Constanţa. De asemenea, 
marinarii francezi au vizitat Centrul 39 Scafandri şi Divizionul 
146 Nave Minare Deminare. În aceeaşi zi, elevi ai Şcolii 
gimnaziale „Jean Bart” din Constanţa au vizitat nava militară 
franceză. (M.E.)

Exerciţii  cu vânătorul de mineExerciţii  
CMT Capricorne

Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu în misiune.

Locotenent-comandorul Ionuţ Diaconu, comandantul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu

Manevra de apropiere a dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu de FGS Werra (A 514), 
pentru un exerciţiu de transfer de materiale.

În căutarea ţintelor navale.
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Exerciţii  cu vânătorul de minecu vânătorul de mine
CMT CMT CapricorneCapricorne

Forţele Navale RomâneForţele Navale Române
la la MAVI VATAN 19MAVI VATAN 19

În perioada 6-8 martie, fregata TGC Yildirim (F-243) şi 
vânătorul de mine TCG Erdek (P-348) au făcut o escală 
în portul Constanţa. În timpul escalei, comanda navelor 
a efectuat vizite oficiale la Comandamentul Flotei şi la 
autorităţile publice locale constănţene. De asemenea, 
marinarii turci au depus coroane de flori la Cimitirul Eroilor 
Turci din Slobozia. Vineri, 8 martie, cele două nave turceşti 
au efectuat o serie de exerciţii, pe mare, în comun cu corveta 
Contraamiral Eustaţiu Sebastian (Cvt-264) şi cu dragorul 
maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu (DgM-29). Navele 
au desfăşurat exerciţii de descurajare  a ameninţărilor 
asimetrice, în apele teritoriale ale României şi în apele 
internaţionale ale Mării Negre. Activităţile au făcut parte din 
exerciţiul MAVI VATAN 19 (Patria albastră 19), cel mai mare 
exerciţiu întrunit, organizat de către Forţele Navale ale Turciei 
în Marea Mediterană, Marea Egee, Marea Marmara şi Marea 
Neagră, la care au participat 96 de nave şi 7 submarine. 
În perioada 6-8 martie, 67 de nave turceşti participante la 
exerciţiu au făcut escale în 40 de porturi străine din Marea 
Neagră, Marea Egee şi Marea Marmara. Acţiunile bilaterale 
de instruire, la care au participat militarii din Forţele Navale 
Române, au făcut parte din setul de măsuri de descurajare a 
ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii statelor NATO, 
adoptat la Summit-ul de la Bruxelles din anul 2018. De 
asemenea, activitatea desfăşurată de către marinarii militari 
români şi turci s-a înscris în prevederile parteneriatului 
strategic încheiat între România şi Republica Turcia, în anul 
2011, şi a contribuit la dezvoltarea stabilităţii şi securităţii în 
regiunea Mării Negre. (SMFN)
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Vânătorul de mine CMT Capricorne.

Marinari francezi în vizită la Centrul de Scafandri.
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Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu a participat în perioada 10-26 
martie, la exerciţiul multinaţional ARIADNE 19, organizat 
de Forţele Navale Elene. 

Cap compas Souda

Nava a plecat din portul Constanţa duminică, 10 martie, 
având la bord o echipă de scafandri EOD şi a luat cap compas 
portul Souda din Insula Creta. Nava Maritimă Hidrografică 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu este specializată în 
cercetarea hidrografică subacvatică şi în realizarea suportului 
informaţional integrat, necesare ducerii luptei împotriva minelor 
marine. Ea este dotată cu aparatură modernă de cercetare 
hidrografică subacvatică, care este deservită de specialişti 
bine pregătiţi în domeniu. Aceştia furnizează scafandrilor şi 
platformelor navale specializate în ducerea luptei împotriva 
ameninţărilor subacvatice suportul informaţional integrat 
despre situaţia ţintelor submarine.

Escal` în Insula Creta

Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-comandor Alexandru 
Cătuneanu a acostat joi, 14 martie, în portul Souda, din Insula 
Creta, după un marş nu foarte liniştit. Primele patru zile ale 
misiunii navei au testat profesionalismul şi vigilenţa echipajului 
dar şi a navei, deoarece după ieşirea din strâmtoarea Dardanele, 
Marea Egee nu s-a arătat prea prietenoasă, valurile atingând 
înălţimea de 5 m, iar gradul mării ajungând la 6. Totuşi, după 
două zile de furtună, Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-
comandor Alexandru Cătuneanu a acostat cu bine în portul 

Cu „Cătuneanu” Cu „Cătuneanu” 
prin Marea Mediteranăprin Marea Mediterană

Souda. Aici s-a desfăşurat etapa de planificare şi pregătire a 
exerciţiului ARIADNE 19.

Organizat anual de Forţele Navale ale Greciei, ARIADNE 
19 a avut ca scop îmbunătăţirea capacităţii operaţionale şi 
de luptă a tuturor participanţilor, antrenarea în planificarea 
şi conducerea operaţiunilor de luptă contra minelor la nivel 
operaţional şi tactic, evaluarea procedurilor de luptă contra 
minelor şi a tacticilor respective. De asemenea, un obiectiv 
principal al exerciţiului a fost dezvoltarea nivelului de instruire 
în cadru multinaţional, în domeniul specific luptei împotriva 
ameninţărilor subacvatice, participarea navei româneşti 
contribuind la dezvoltarea relaţiilor multilaterale dintre Forţele 
Navale Române şi forţele navale participante. 

Alături de nava românească, la exerciţiu au participat fregata 
HS Navarinon (F 461), vânătoarele de mine HS Kallisto (M 63), 
HS Kalypso (M 64) şi HS Europa (M 62), vedeta HS Kasos 
(P 57) din Grecia, vânătorul de mine FS Lyre (M 648) din Franţa, 
vânătorul de mine ESPS Duero (M 35) din Spania, FGS Werra 
(A 514) din Germania, ESPS Tajo (M 36) din Spania, 
TCG Akcacoka (M 268) din Turcia, ITS Termoli (M 5555) din 
Italia, nouă echipe specializate de scafandri, aviaţie, precum şi 
observatori din Egipt, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite şi România. 

Căpitan Roxana ALEXANDRU
ofiţer de relaţii publice al NMH 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu

Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-com

F
ot

o:
 C

os
m

in
 C

O
S

T
E

A

Echipajul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, 
pregătit pentru participarea la exerciţiul ARIADNE 19.

Foto: Cristian VLĂSCEANU
2121www.navy.ro 

Misiuni pe mare

Cea de-a doua etapă a exerciţiului multinaţional 
ARIADNE 19 a început duminică, 18 martie, iar luni, navele 
au părăsit portul Souda pentru a executa misiunile planificate 
în cadrul exerciţiului. Astfel, NMH Căpitan-comandor Alexandru 
Cătuneanu a desfăşurat exerciţii de apărare împotriva ţintelor 
aerine, iar scafandrii de la bord au continuat operaţiunile de 
scanare a raionului pentru descoperirea dispozitivelor explozive 
subacvatice şi au executat operaţiuni de scufundare pentru 
identificarea şi neutralizarea acestora. Căpitan George 
Nedelcu, comandant detaşament scafandri EOD: „În cadrul 
acestei misiuni, am pus în practică proceduri de scanare cu 
AUV-ul (vehicul autonom de lucru sub apă) nostru şi proceduri 
de scufundare pentru vizualizarea, marcarea şi recuperarea 
minelor. Exerciţiile au fost solicitante chiar dacă nu au fost 
grele, noi exersând în ţară procedurile. Acolo am avut avantajul 
că am lucrat cu partenerii din NATO.”

Marţi, 19 martie, au fost executate manevre şi evoluţii în 
formaţie şi un exerciţiu PHOTEX, în apropierea insulei Creta, la 
care au participat alte 12 nave NATO. De asemenea, scafandrii 
EOD şi-au continuat misiunile specifice.

Aspect din comanda de marş 
a NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Scafandrii militari în misiune, lângă coastele Cretei.

Pregătirea AUV-ului pentru o nouă misiune.

Aspect din timpul secvenţei de PHOTEX, 
desfăşurată pe timpul exerciţiului ARIADNE 19.
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Final la ARIADNE 19

Joi, 21 martie, comandantul Navei Maritime Hidrografice 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, căpitan-comandorul 
Rogers Casian, a participat la analiza postacţiune a exerciţiului 
multinaţional ARIADNE 19, împreună cu ceilalţi comandanţi 
ai navelor aliate implicate în exerciţiu. În cadrul bilanţului, 
conducerea exerciţiului a exprimat aprecieri pentru activităţile 
desfăşurate de navă. A fost menţionat faptul că, în cadrul 
misiunilor, grupa de scafandri specializaţi în neutralizarea 
dispozitivelor explozive subacvatice aflată la bord a îndeplinit 
în siguranţă operaţiuni de scanare a raionului desemnat, dar 
şi operaţiuni de scufundare pentru identificarea acestora, 
iar echipajul navei şi-a dezvoltat nivelul de instruire în cadru 
multinaţional, în domeniul specific luptei împotriva ameninţărilor 
subacvatice.

Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-comandor Alexandru 
Cătuneanu a participat, în premieră, la exerciţiul multinaţional 
de luptă împotriva minelor ARIADNE 19, din Marea Mediterană. 
Participarea la acest exerciţiu a contribuit la dezvoltarea 
relaţiilor multilaterale dintre Forţele Navale Române şi forţele 
navale participante şi a demonstrat faptul că România este un 

partener credibil şi un furnizor de securitate în cadrul NATO. 
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a desfăşurat, 
pentru a doua oară, o misiune în afara Mării Negre, prima 
fiind executată în toamna anului trecut, atunci când nava a 
participat la exerciţiul multinaţional NUSRET 18, organizat de 
Forţele Navale ale Turciei, în Marea Egee. 

Ultima etapă a misiunii, drumul de întoarcere spre casă, nu 
a fost unul liniştit, Marea Egee arătându-ne încă o dată că poate 
fi capricioasă şi că dacă nu eşti bine pregătit, nu poţi face faţă 
provocărilor. NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu 
a parcurs peste 1400 de mile marine în două săptămâni, a 
navigat prin patru mări şi a trecut prin două furtuni puternice, 
cu valuri de 4-5 metri.

Marţi, 26 martie, la revenirea în Portul Constanţa, nava a 
fost întâmpinată de contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 
comandantul Flotei, comandorul Nicolae Vatu, comandantul 
Direcţiei Hidrografice Maritime şi comandorul Bogdan Dumi-
trescu, comandantul Centrului de Scafandri, iar căpitan-coman-
dorul Rogers Casian, comandantul Navei Maritime Hidrografice 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, care a avut în 
subordine 57 de militari, a raportat „Misiune îndeplinită!”

PHOTEX, la exerciţiul ARIADNE 19.
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Family Photo: echipajul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, la finalul unei misiuni reuşite.
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În perioada 13-14 martie, o echipă complexă formată 
din specialişti din cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite 
„General Ioan Emanoil Florescu” şi Centrului de Instruire, 
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale, a executat evaluarea 
fregatei Regele Ferdinand (F 221) în vederea participării la 
misiuni în cadrul Grupării Navale Permanente NATO SNMG-2 
şi la operaţia NATO, SEA GUARDIAN. Echipa de evaluare a fost 
condusă de contraamiralul de flotilă Vicenţiu Cătăneanu, şeful de 
stat major al Comandamentului Forţelor Întrunite „General Ioan 
Emanoil Florescu”.

După evaluarea statică realizată la cheu, pe mare au fost 
desfăşurate exerciţii specifice, de luptă în toate cele trei medii, 

Fregata Fregata Regele Ferdinand Regele Ferdinand 
evaluată pentru misiuni NATOevaluată pentru misiuni NATO

de salvare a vieţii pe mare, de vitalitate, de evacuare medicală 
sau exerciţii de remorcaj. Comandorul Ioan Marian, comandantul 
fregatei Regele Ferdinand (F 221): „Pe data de 13 martie, a fost 
evaluarea statică la cheu, pe bază de interviu şi pe bază de studiu 
a procedurilor navei, iar pe 14 martie am executat evaluarea 
acţională pe mare. Am executat un spectru larg de activităţi 
de la căutare şi salvare pe mare, remorcaj şi reaprovizionare 
până la activităţi de luptă în toate cele trei medii. A fost o 
zi intensă de instruire, în care echipajul navei a demonstrat 
faptul că îşi menţine nivelul de pregătire acumulat anul trecut 
şi că este pregătit pentru îndeplinirea misiunilor următoare.”
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Manevra de plecare a fregatei Regele Ferdinand de la cheu. În prim-plan, 
locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul navei.

Contraamiralul de flotilă Vicenţiu Cătăneanu, şeful de stat major al Comandamentului Forţelor 
Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, la bordul fregatei Regele Ferdinand.
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Nava a trecut prin evaluări succesive în ultimii ani, a participat 
la numeroase exerciţii şi stagii de pregătire în comun cu grupări 
navale NATO, aşa că nu au fost multe elemente de noutate la 
această evaluare. Chiar dacă programul pe mare a fost unul 
condensat, cu multe activităţi planificate, executate şi evaluate, 
seriozitatea a fost un factor determinant în reuşita tuturor 
exerciţiilor. Contraamiralul de flotilă Vicenţiu Cătăneanu, şeful de 
stat major al Comandamentului Forţelor Întrunite „General Ioan 
Emanoil Florescu”: „Nu am mai fost la bordul unei nave din anul 
2013, aşa că astăzi a fost un pic de nostalgie. Am condus o echipă 
de evaluare din cadrul CFÎ şi CISE; scopul nostru a fost acela 
de a determina capacităţile operaţionale ale navei în vederea 
participării la misiuni internaţionale. Am fost plăcut surprins să văd 
că echipajul este tânăr şi că fiecare şi-a luat în serios atribuţiile şi 
şi-au îndeplinit foarte bine sarcinile şi atribuţiunile. Sunt convins 
că aceştia vor face o figură bună în cadrul exerciţiilor şi aplicaţiilor 
la care vor participa. Îi felicit pentru modul în care îşi desfăşoară 
activitatea şi le transmit, BUN CART ÎNAINTE! Prin participarea 
la misiuni în grupări NATO, Forţele Navale demonstrează că 
România îşi onorează cu cinste toate angajamentele luate, că 
este un aliat de nădejde şi că are capacitatea necesară să fie un 
furnizor de securitate.” 

După perioada de eva-
luare, echipajul fregatei Regele 
Ferdinand (F 221) a continuat 
pregă tirea în vederea participării 
la misiuni în cadrul grupării navale 
NATO permanente de luptă la 
suprafaţă, SNMG-2, ca parte a 
contribuţiei României la întărirea 
măsurilor de asigurare a apărării 
colective a Alianţei. (M.E.)

Schimb de semnale între navă şi punctul de observare, din port.

Aspect din comanda de marş a fregatei.
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Comandorul Dumitrache Răzvan, CISE, evaluând modul de respectare al procedurilor navei.
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Aspect din timpul exerciţiilor desfăşurate de fregata Regele Ferdinand cu navele grupării SNMG-2.
În prim-plan, fregata TCG Gelibolu (493) din Turcia.
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25www.navy.roTragere navală executată cu tunul Oto Melara.

Ambasadorul României în Georgia, E.S. Radu Liviu Horumbă, urcând la bordul 
fregatei Regele Ferdinand, în portul Poti.

„Alarmă de luptă!“. Instantaneu din OPS Room.
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Navigând alături de partenerii din alianţă
La 15 ani de la intrarea României în NATO, fregata Regele 

Ferdinand (F221), a părăsit joi, 28 martie, Portul Militar Constanţa, 
pentru a participa în perioada 28 martie - 18 aprilie, la misiunile pe 
care Gruparea navală permanentă NATO (SNMG-2/Standing NATO 
Maritime Group) le-a executat în Marea Neagră. A fost prima misiune 
în comun din acest an a fregatei cu navele din SNMG-2 din care au 
făcut parte, fregatele HNLMS Evertsen (F 805) din Olanda, HMCS 

Toronto (FFH 333) din Canada, ESPS 
Santa Maria (F81) din Spania şi TCG 
Gelibolu (493) din Turcia. Gruparea 
NATO a desfăşurat operaţii maritime 
specifice, cu scopul de a asigura 
securitatea pe flancul sud-estic al 
Alianţei. În această perioadă, navele 
grupării au făcut escale în porturile 
Trabzon din Turcia şi Poti din Georgia. În 
Poti, nava a primit vizita ambasadorului 
României în Georgia, E.S. Radu Liviu 
Horumbă. De asemenea, în perioadele 
6-8 şi respectiv 12-14 aprilie, navele 
au făcut escale în portul Constanţa, 
pentru refacerea capacităţii de luptă. În 
perioada 6-13 aprilie, navele din SNMG-2 
au participat la exerciţiului multinaţional 
SEA SHIELD 19, organizat şi condus de 
Forţele Navale Române, în cadrul căruia 

au exersat proceduri de acţiune privind apărarea colectivă, 
adaptate la tipologia ameninţărilor de securitate din 
regiunea Mării Negre. Pe timpul acestui exerciţiu, fregata 
a fost evaluată de către o comisie din partea Centrului de 
Instruire, Simulare şi Evaluare a Forţelor Navale pentru 
participarea la NRF 2020. (SMFN)

Comandorul Bogdan Vochiţu, şeful 
de stat major al Flotilei de Fregate, 

în dialog cu contraamiralul 
de flotilă Boudewijn Boots, 

comandantul Grupării Navale 
Permanente NATO, SNMG-2.
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În perioada 12-20 martie, un detaşament de militari de la Regimentul 307 
Infanterie Marină a participat la modulul de pregătire PLATINUM EAGLE 
19.1, care s-a desfăşurat în zona Babadag. Modulul de instruire face parte 
din iniţiativa regională „Black Sea Rotational Force” (BSRF), condusă de 
Corpul SUA de Infanterie Marină dislocat în Europa şi Africa şi a cuprins 
antrenamente pe baza unor scenarii de atacare a unor baze terestre 
inamice şi de exersare a procedurilor de luptă în mediul urban, dar şi în 
medii lagunare, greu accesibile.

Infanteriştii marini din Forţele Navale Române s-au antrenat, în cadrul 
modulului PLATINUM EAGLE 19.1, împreună cu militari din Bulgaria, 
Georgia, Republica Moldova, SUA şi Ucraina, precum şi cu militari din 
celelalte categorii de forţe din Armata României, fapt ce s-a înscris în 
sfera acţiunilor comune ale partenerilor din Alianţa Nord-Atlantică, pe baza 
solidarităţii, a îndeplinirii obiectivelor comune şi a unei partajări echitabile a 
responsabilităţilor. Exerciţiul PLATINUM EAGLE 19.1 a avut ca obiective, 
creşterea interoperabilităţii forţelor armate ale ţărilor partenere participante 
la exerciţiu, menţinerea capabilităţii de dislocare şi instruire în comun prin 
exersarea sprijinului logistic în comun, dezvoltarea unui mediu regional 
favorabil cooperării militare multinaţionale şi creşterea nivelului de pregătire 
a militarilor din ţările participante. 

În cadrul acţiunilor de pregătire comună au fost executate trageri cu 
armamentul din dotare, acordarea primului ajutor în zonele de operaţii, 
precum şi exersarea procedurilor de comandă şi control la nivel subunitate. 
Locotenent-colonel Dumitru Todosiuc, comandantul Regimentului 307 
Infanterie Marină: „Sunt mulţumit de cum s-au antrenat militarii din 
subordine aici. Prin aceste exerciţii multinaţionale, ajungem să dezvoltăm 
aceste proceduri comune de operare, să ne cunoaştem mai bine şi 
în câmpul tactic acest lucru se vede cel mai bine. Sunt sigur că şi la 
celelalte module din cadrul exerciţiului PLATINUM EAGLE, ne vom 
descurca foarte bine.”

În conformitate cu Declaraţia comună a şefilor de state şi de guverne 
NATO, adoptată la Summit-ul de la Bruxelles din anul 2018, în bazinul Mării 
Negre, ne confruntăm cu un mediu de securitate periculos, imprevizibil şi 
fluid, cu provocări şi ameninţări durabile care emană din toate direcţiile 
strategice, iar acţiunile agresive ale Rusiei reprezintă o provocare la adresa 
Alianţei şi subminează securitatea euro-atlantică şi sistemul internaţional 
bazat pe norme. 

Participarea militarilor din Forţele Navale Române la activităţile de 
instruire, organizate în context întrunit, consolidează măsurile defensive 
ale NATO de asigurare a stabilităţii regionale, pe flancul estic al Alianţei. 
(SMFN; M.E.)

PLATINUM EAGLE 19.1PLATINUM EAGLE 19.1
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Infanterişti marini în timpul exerciţiului PLATINUM EAGLE.
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„În perioada 8-12 aprilie va avea 
loc în zona Mării Negre unul dintre 
cele mai mari exerciţii multinaţionale, 
SEA SHIELD 2019, care va fi coordonat 
anul acesta de către România. Scopul 
exerciţiului multinaţional este acela de 
a promova interoperabilitatea pe mare. 
În cadrul SEA SHIELD 2019 vor participa 
aproximativ 2.300 de militari, 21 de nave, 
10 avioane de luptă şi un submarin. 
Printre ţările participante se numără 
Bulgaria, Grecia, Spania, Turcia, Statele 
Unite şi Ucraina, în calitate de partener 
NATO. NATO şi-a intensificat prezenţa 
în zona Mării Negre în 2018, ca parte a 
responsabilităţii alianţei de a răspunde 
schimbărilor din mediul securităţii şi 
de a descuraja conflictul”, a prezentat 
la începutul lunii aprilie, în raportul său 
anual, secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg.

Aceasta a fost şi prima informaţie 
de presă despre acest exerciţiu, care a 
suscitat apoi atenţia opiniei publice către 
Forţele Navale Române. 

SEA SHIELD 19, cel mai mare 
exerciţiu multinaţional naval, organizat 
de Forţele Navale Române în acest an în 
apele teritoriale ale României şi în apele 
internaţionale ale Mării Negre, a avut loc în 
perioada 5-13 aprilie, cu o etapă pe mare, 
între 8-12 aprilie şi două etape la cheu, 
una de pregătire şi cealaltă de analiză 
postacţiune a secvenţelor desfăşurate. La 
exerciţiul din acest an, aflat la cea de-a 
cincea ediţie, au participat 14 nave militare 
româneşti şi 6 nave militare din Bulgaria, 
Canada, Grecia, Olanda şi Turcia, cu un 
total de aproximativ 2.200 de militari, care 

au exersat proceduri întrunite de luptă 
împotriva ameninţărilor subacvatice, de 
suprafaţă şi aeriene, adaptate la tipologia 
ameninţărilor de securitate din regiunea 
Mării Negre.

Scenariul exerciţiului a fost unul fictiv 
şi a urmărit planificarea şi executarea 
unei Operaţii de Răspuns la Criză (CRO) 
sub mandatul unei Rezoluţii a Consiliului 
de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (UNSC), în contextul unui mediu 
de securitate caracterizat prin ameninţări 
simetrice şi asimetrice.

Exerciţiul a fost condus de Coman-
damentul Flotei, care a avut în subordine 

atât navele, cât şi un detaşament de 
scafandri EOD, două detaşamente mobile 
de lansare rachete, precum şi structurile 
specializate distincte din cadrul Brigăzii 
243 Radioelectronică şi Observ are 
„Callatis” , Direcţiei Hidrografice Maritime, 
Centrului 110 Comunicaţii şi Informatică 
„Viceamiral inginer Grigore Marteş”, 
Centrului pentru Tehnologia Informaţiei 
şi Apărare Cibernetică. Forţele Aeriene 
Române au asigurat secvenţele de 
luptă împotriva ameninţărilor aeriene cu 
aeronave MIG 21 LanceR şi F-16, iar 
forţele navale ale Statelor Unite şi ale 
Turciei au participat cu două aeronave 
de patrulare maritimă. Exerciţiul a 
avut un caracter joint, Forţele Terestre 
Române participând cu un detaşament 
din compunerea Brigăzii 9 „Mărăşeşti”, 
implicat în protecţia căilor de comunicaţii 
terestre şi a portului Constanţa.

SEA SHIELD este un exerciţiu 
inclus în calendarul MARCOM, la care a 
participat şi Gruparea Navală Permanentă 
NATO, SNMG-2, aflată în Marea Neagră, 
începând cu 28 martie, care a avut în 
compunere fregatele HNLMS Evertsen 
(F 805) din Olanda, HMCS Toronto (FFH 
333) din Canada, ESPS Santa Maria (F 
81) din Spania,TCG Gelibolu (493) din 
Turcia, BGS Drazki (41) din Bulgaria şi 
Regele Ferdinand (F 221). În plus, Grecia 
şi Bulgaria au participat la exerciţiu cu 
câte o navă de luptă, vedeta de patrulare 
HS Ritsos (P 71) din Grecia şi respectiv 
corveta Bodri (14) din Bulgaria. De 
asemenea, Bulgaria, Polonia şi SUA au 
trimis ofiţeri în statul major al exerciţiului, 
Grecia a trimis o echipă mobilă de F
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NPR Pescăruşul executând trageri navale 
la exerciţiul SEA SHIELD 19.
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SEA SHIELD 19SEA SHIELD 19

Forţele Navale Române au organizat Forţele Navale Române au organizat 
cel mai mare exerciţiu NATO din Marea Neagrăcel mai mare exerciţiu NATO din Marea Neagră
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instructori de la Centrul NATO de Instruire 
pentru Operaţii de Interdicţie Maritimă 
(NMIOTC), iar Turcia a trimis o echipă de 
observatori de la Centrul de Excelenţă 
pentru Operaţii de Securitate Maritimă 
(MARSEC COE).

Ceremonia de deschidere 
a exerci]iului

Deschiderea oficială a exerciţiului 
SEA SHIELD 19 s-a desfăşurat, sâmbătă, 
6 aprilie, la Terminalul Pasageri din Portul 
Constanţa. Au participat viceamiralul dr. 
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, factori de răspundere din 
cadrul Statului Major al Forţelor Navale şi 
Comandamentului Flotei, contraamiralul 
de flotilă Boudewijn Boots, comandantul 
Grupării Navale Permanente NATO, 
SNMG-2, autorităţi locale, comandanţii 
navelor implicate în exerciţiu.

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale: 
„Exerciţiul SEA SHIELD este la a cincea 
ediţie găzduită de Forţele Navale 
Române. Salutăm prezenţa a opt state 
şi, bineînţeles, a Grupării Permanente 
NATO SNMG-2 la acest exerciţiu. Scopul 
principal al exerciţiului este creşterea 
interoperabilităţii între forţele navale 
române şi forţele navale ale aliaţilor 
din NATO, cât şi ale ţărilor partenere. 
Vom exersa proceduri în toate cele trei 

medii - antisubmarin, de suprafaţă şi 
antiaerian, precum şi proceduri de acţiuni 
contra minelor marine. În acest exerciţiu 
vom desfăşura seriale şi secvenţe de 
complexitate crescândă, astfel încât în 
finalul exerciţiului să putem evalua şi 
certifica forţele Forţelor Navale Române 
puse la dispoziţia forţei de reacţie rapidă 
a NATO. Subliniez că acest exerciţiu 
este al doilea exerciţiu de importanţă 
majoră din anul acesta, primul fiind MCM 
POSEIDON, desfăşurat în luna martie, la 
fel cu o largă participare a statelor aliate, 
cât şi a statelor partenere. SEA SHIELD 
2019 este exerciţiul care arată că Forţele 
Navale Române au o postură activă, 
că patrulează şi controlează zona de 
responsabilitate a forţelor navale în apele 
României. În finalul acestui exerciţiu, vom 
putea trage concluziile, drumul pe care 
l-am făcut, stadiul în care suntem şi ceea 
ce avem de făcut în continuare, astfel încât 
să fim pe deplin operabili, interoperabili, 
credibili faţă de aliaţii noştri şi parteneri. 
Acest exerciţiu este în calendarul 
exerciţiilor NATO, este notificat, deci toată 
lumea ştie scopul, amploarea, perioada 
şi locul în care se desfăşoară acest 
exerciţiu. Nu avem niciun fel de problemă 
să executăm aceste exerciţii deschis, nu 
avem nimic de ascuns, totul este în scopul 
antrenamentului şi ridicării pregătirii 

profesionale a echipajelor, sub nicio formă 
pentru alte scopuri provocatoare sau care 
pot fi interpretate ca şi provocatoare”.

În perioada 6-7 aprilie, în portul 
Constanţa, navele din gruparea 
permanentă NATO SNMG-2, cărora li s-au 
alăturat vedeta de patrulare HS Ritsos 
(P 71) din Grecia şi corveta BGS Bodri (14) 
din Bulgaria, au făcut o escală în portul 
Constanţa. Gruparea SNMG-2 a fost 
alcătuită din fregatele Drazki din Bulgaria, 
Evertsen din Olanda, Toronto din Canada, 
Yldirim din Turcia şi Regele Ferdinand. 
Pe timpul celor două zile de escală în 
port, au avut loc vizite oficiale, şedinţe 
de stabilire a detaliilor organizatorice 
pentru secvenţele planificate pe mare, iar 
echipajele au putut vizita oraşul.

Secven]e de instruire pe mare

Luni, 8 aprilie, navele militare parti-
cipante la exerciţiul SEA SHIELD 19 au 
ieşit din porturile Constanţa şi Mangalia, 
pentru o săptămână în care au executat 
diferite seriale de luptă în cele trei 
medii, planificate în cadrul exerciţiului 
multinaţional SEA SHIELD 19.

În prima zi a activităţilor planificate pe 
mare, s-au executat manevre navale şi 
treceri printr-un canal dragat, acţiuni de 
respingere a atacului unor ambarcaţiuni 
rapide ostile, precum şi trageri cu 

                                        Fregata Mărăşeşti (F 111).

Şedinţă de planificare a secvenţelor exerciţiului SEA SHIELD 19. Contraamiralul de flotilă Boudewijn Boots, 
comandantul Grupării Navale Permanente NATO, SNMG-2 adresându-se audienţei.
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                             Comanda fregatei Regele Ferdinand „asediată” de jurnalişti.
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Secvenţă din timpul exerciţiului SEA SHIELD 19. Trecerea printr-un canal dragat.
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sistemele de artilerie de la bord. La 
aceste secvenţe, au participat navele din 
gruparea SNMG-2, respectiv fregatele 
HNLMS Evertsen (F 805), HMCS Toronto 
(FFH 333), TCG Gelibolu (493), BGS 
Drazki (41) şi Regele Ferdinand (F 221), 
precum şi vedeta de patrulare HS Ritsos 
(P 71), corveta BGS Bodri (14), fregata 
Mărăşeşti (F111), corvetele Amiral Petre 
Bărbuneanu (260) şi Contraamiral Horia 
Macellariu (265), navele purtătoare de 
rachete Pescăruşul (189) şi Zborul (188), 
dragoarele maritime Lt. Lupu Dinescu 
(DgM 25) şi Lt. Dimitrie Nicolescu (DgM 
29), RMS Grozavul, nava rapidă de 
scafandri Venus, remorcherele Vârtosul 
(103), Voinicul (104) şi Vânjosul (105).

Activităţile desfăşurate pe mare au 
mai inclus secvenţe de luptă împotriva 
ameninţărilor aeriene şi de respingere 
a atacului aviaţiei inamice, la care au 
participat aeronave militare ale Forţelor 
Aeriene şi Forţelor Navale Române, 
precum şi de aeronave de patrulare 
maritimă din SUA (P-8 Poseidon) şi Turcia 
(P-235); de asemenea un rol important în 
exerciţiu l-au avut secvenţele de luptă 
împotriva ameninţărilor submarine. 
Vremea a fost principalul inamic al 
desfăşurării secvenţelor de pe mare 
conform planificării, ceaţa cvasicontinuă 
punând la grea încercare vigilenţa 
carturilor de navigaţie.

În punctul de comandă al exerciţiului 
de la Comandamentul Flotei, au fost 
integraţi şi cursanţii de la cursul avansat 
pentru ofiţerii de punte şi cursul de stat 
major pentru ofiţerii din Forţele Navale, 
ambele derulate la Şcoala de Aplicaţie a 
Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu”, dar şi ofiţerii de marină aflaţi 
la masterul de comandă la Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”.

Vineri, 12 aprilie, exerciţiul SEA 
SHIELD 19 a fost completat cu o secvenţă 
a exerciţiului NATO in domeniul medical 
VIGOROUS WARRIOR 19, care a vizat 
modalităţile de intervenţie şi de acţiune 
pentru situaţii de evacuare medicală de 
pe mare. Fără îndoială, prin complexitatea 
secvenţelor derulate şi prin numărul de 
participanţi, SEA SHIELD 19 a fost o reuşită 
pentru planificatori. Iar la analiza post-
acţiune au fost analizate toate secvenţele 
şi eventualele dificultăţi întâmpinate pe 
timpul desfăşurării exerciţiului, astfel 
încât să poată fi corectate pentru urmă-
toarele ediţii.

Gabriel Leş, ministrul apărării naţio-
nale: „În urmă cu câţiva ani, dacă vorbeam 
de Marea Neagră vorbeam despre o zonă 
liniştită şi fără prea mari provocări. Ştim că 
acest aspect s-a schimbat foarte mult în 
ultimii ani şi Marea Neagră este o regiune 
extrem de dificilă în acest moment. Astfel 

de exerciţii care trebuie să rămână cel 
puţin la nivelul la care a fost până acum – şi 
SEA SHIELD, intră în această categorie - 
nu fac altceva decât să demonstreze 
unitate şi coeziune între aliaţii NATO. Este 
foarte important să transmitem un mesaj 
de descurajare şi apărare a flancului estic 
al Alianţei.”

În acest an, SEA SHIELD 19 
s-a desfăşurat în perioada a două 
aniversări importante ale comunităţii 
euro-atlantice. Prima a fost aniversarea 
a 70 de ani de la înfiinţarea NATO, în 
aprilie 1949, când 12 state din Europa 
Occidentală şi America Nord înfiinţau 
alianţa politico-militară prin semnarea, 
la Washington, a Tratatului Atlanticului 
de Nord, cu scopul de a menţine pacea 
şi apărarea propriei independente, prin 
solidaritate politică şi printr-o forţă militară 
defensivă corespunzătoare, capabilă să 
descurajeze şi, dacă ar fi necesar, să 
răspundă tuturor formelor probabile de 
agresiune îndreptată împotriva ei sau a 
statelor membre în baza articolului 5 din 
Tratat privind apărarea colectivă, bazat pe 
principiul „un atac împotriva unuia dintre 
aliaţi este un atac împotriva tuturor”. Al 
doilea moment aniversar a fost marcat 
de împlinirea a 15 ani de când România 
a devenit membru cu drepturi depline al 
Alianţei Nord-Atlantice. (SMFN; M.E.)
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Jurnaliştii civili, asistând la manevra de acostare a fregatei 
Regele Ferdinand în Portul Militar Constanţa.
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Family Photo: conducerea Flotei împreună cu comandanţii navelor din gruparea SNMG2.

Aspect din comanda de marş a fregatei Mărăşeşti (F 111).
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Vizita Preşedintelui României Vizita Preşedintelui României 
în Portul Constanţaîn Portul Constanţa

În cadrul exerciţiului SEA SHIELD 19, cel 
mai mare exerciţiu multinaţional organizat 
de Forţele Navale Române în acest an, 
vineri, 12 aprilie, în Portul Militar Constanţa 
a fost organizată Ziua Distinşilor Vizitatori. În 
marja acestei activităţi, marinarii militari au 
fost vizitaţi de E.S. domnul Klaus Iohannis, 
Preşedintele României. 

Însoţit de generalul Nicolae Ciucă, şeful 
Statului Major al Apărării şi contraamiralul de 
flotilă Mihai Panait, locţiitorul pentru operaţii şi 
instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor 
Navale, preşedintele României şi-a început 
escala în Portul Militar Constanţa, vizitând 
fregata Regele Ferdinand (F221). La bordul 
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Foto: Cristian VLĂSCEANU
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E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele 
României, trecând în revistă garda de onoare.

E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele 
României, salutând oficialii militari prezenţi 
în Portul Militar Constanţa.

www.navy.ro 

navei, a avut loc o prezentare a capabilităţilor navei, a misiunilor 
executate de aceasta în cei 15 ani de la intrarea în serviciul 
Forţelor Navale Române dar şi a misiunilor desfăşurate în 
cadrul exerciţiului SEA SHIELD 19. De asemenea, Preşedintele 
României a vizitat câteva compartimente ale navei, a semnat 
în cartea de onoare şi s-a adresat echipajului: „Mă bucur foarte 
mult că ne întâlnim aici după ce aţi terminat exerciţiul. În vizita 
pe navă mi s-a prezentat exerciţiul, rezultatele acestuia şi acum, 
la acest moment, pot să vă spun ceva foarte simplu: felicitări. 
Sunt foarte mândru de voi şi de munca pe care aţi depus-o şi 
pe care o depuneţi. Este îmbucurător şi liniştitor să aflu de la 
comandanţii voştri că v-aţi integrat foarte bine cu participanţii din 
alte ţări. Mi-a plăcut foarte mult când am auzit că în condiţiile 
în care nava nu dispune chiar de toate facilităţile pe care vi le 
doriţi, reuşiţi foarte bine să completaţi prin capacitatea voastră şi 
prin inventivitate şi, în concluzie, pot să vă spun că sunt foarte 
bucuros că am venit astăzi aici, că v-am întâlnit, că am primit 
direct şi imediat rezultatele acestui exerciţiu, SEA SHIELD. Bun 
Cart Înainte!”

E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, a 
vizitat apoi fregata canadiană HMCS Toronto (FFH 333) şi 
fregata olandeză HNLMS Evertsen (F 805), nave care făceau 
parte din Gruparea Permanentă NATO, SNMG-2, ultima fiind 
chiar nava comandant a grupării. Ca şi pe fregata Regele 

Ferdinand (F221), Preşedintele României a primit informaţii 
despre capabilităţile şi misiunile executate de nave, a vizitat 
principalele compartimente ale acestora şi s-a întâlnit cu 
marinarii de pe fregata HNLMS Evertsen (F 805): „Vreau să vă 
spun de la început că sunt impresionat de rezultate, vreau să vă 
felicit pentru că aţi făcut un lucru extraordinar. Pentru mine, ca 
preşedinte al României, acest exerciţiu a fost foarte important, 
pentru că avem Marea Neagră, o mare frumoasă, dar şi o zonă 
foarte complicată şi presupun că pe durata acestui exerciţiu 
cu toţii aţi putut observa de ce este o zonă atât de complexă. 
Pentru mine şi pentru România este foarte important să îi avem 
pe aliaţii noştri, pe voi, împreună cu noi, aici, în Marea Neagră, 
lucrând împreună, pregătindu-ne împreună şi cunoscându-ne 
reciproc. Zona Mării Negre nu este numai o regiune estică 
sau o graniţă estică a NATO, zona Mării Negre este foarte 
complicată şi avem nevoie de voi toţi, avem nevoie de NATO. 
Pe de altă parte, România este o membră de 15 ani a NATO 
iar noi ne-am schimbat, ne-am adaptat. La început, România a 
primit securitate de la NATO, dar acum pot spune că este şi un 
furnizor de securitate în regiune”.

Ziua Distinşilor Vizitatori a fost şi una dintre ultimele 
secvenţe derulate în cadrul exerciţiului SEA SHIELD 19, care a 
mai cuprins şedinţa de analiză postacţiune şi plecarea navelor 
din portul Constanţa, luni, 15 aprilie. (M.E.)

E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, vizitând fregata Regele Ferdinand. Aspect din timpul vizitei E.S. domnul Klaus Iohannis la fregata HMCS Toronto (FFH 333).
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Family Photo la finalul vizitei E.S. domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, în Portul Constanţa.
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În perioada 1-15 aprilie, s-a desfăşurat în mai multe unităţi 
ale Armatei României, VIGOROUS WARRIOR 19 (VW19), cel 
mai mare exerciţiu cu focus medical din istoria Alianţei Nord-
Atlantice. Secvenţele exerciţiului s-au desfăşurat la Centrul 
Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, în Baza 71 
Aeriană „General Emanoil Ionescu”, Câmpia Turzii, în Portul 
Militar Constanţa şi zona Mării Negre. Au participat aproximativ 
2.000 de militari şi voluntari civili (800 militari străni, 850 militari 
români, 50 voluntari străini, 300 reprezentanţi DSU şi IGSU).

Scopul exerciţiului VW19 l-a reprezentat instruirea în 
comun în vederea acordării suportului medical multinaţional 
în operaţiile desfăşurate de NATO. Astfel, s-au exersat 
procedurile necesare oferirii îngrijirii medicale continue, 
evacuării medicale strategice, creşterii nivelului de pregătire şi 
răspunsului la un posibil incident chimic, biologic, radiologic sau 
cu dispozitive improvizate. De asemenea, un rol important l-au 
avut dezvoltarea conceptelor, experimentarea şi încorporarea 
sistemelor de pregătire avansată pe bază de tehnologie în 
acest domeniu. Exerciţiile VIGOROUS WARRIOR sunt exerciţii 
medicale ale NATO, organizate bianual de către Centrul NATO 
de Excelenţă pentru Medicina Militară Budapesta (CO MILMED 
COE) şi o naţiune gazdă voluntară. A fost pentru prima dată 
când acest exerciţiu a fost găzduit de România.

Activităţile de instruire desfăşurate în comun demonstrează 
determinarea şi forţa aliaţilor de a asigura securitatea fiecărei 
naţiuni din NATO şi a Alianţei în integralitatea sa. Ministrul 
Apărării Naţionale, Gabriel Leş: „Alianţa Nord-Atlantică acordă 
o mare importanţă activităţilor de instruire în comun, precum 
şi exerciţiul VIGOROUS WARRIOR 2019, ceea ce permite 
dezvoltarea interoperabilităţii între structurile medicale şi civile 
ale ţărilor membre, în cadrul unor scenarii complexe şi realiste. 
NATO demonstrează, de asemenea, prin acţiuni concrete că 
este o Alianţă pregătită să facă faţă oricăror provocări într-un 
mediu de securitate, din păcate, din ce în ce mai complex”.

La Constanţa, exerciţiul SEA SHIELD 19 a fost interconectat 
vineri, 12 aprilie, cu exerciţiul VIGOROUS WARRIOR 19, 
printr-o secvenţă de evacuare medicală de la bordul fregatei 
Regele Ferdinand (F221). În cadrul acestei activităţi de instruire 
au fost exersate procedurile specifice unui scenariu care a luat 
în considerare o explozie la bordul navei şi producerea unui 
accident de scufundare, soldat cu multiple victime.

Caracterul interdepartamental şi interinstituţional a fost 
pus în evidenţă de către structurile medicale specializate ale 
Forţelor Navale Române, ale Direcţiei Medicale din MApN, ale 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ale Centrului NATO 
de Excelenţă pentru Medicină Militară (MILMED COE), precum şi 
ale Comandamentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM). VW 19 
a fost foarte important şi prin prisma faptului că pentru prima 
dată a avut o implicare navală la acest tip de exerciţiu. A fost 
importantă de asemenea, interconectarea sistemelor medicale 

VIGOROUS WARRIOR 19 VIGOROUS WARRIOR 19 
Exerciţiu NATO cu focus medicalExerciţiu NATO cu focus medical

- militar şi civil – astfel încât să poată fi oferită cea mai bună asi-
tenţă medicală pentru victimele unui accident produs pe mare. 

Potrivit scenariului, s-a acordat primul-ajutor pentru 
20 de victime de la bordul fregatei Regele Ferdinand (F221) . 
Un elicopter Puma Naval al Forţelor Navale Române a evacuat 
răniţii, care au fost preluaţi de echipajele medicale specializate, 
de unde au fost transferaţi cu elicopterul şi ambulanţele 
SMURD la Spitalul Militar şi Spitalul Judeţean din Constanţa. 
După aceea, răniţii au fost evacuaţi cu sprijinul partenerilor 
civili de la SMURD şi Crucea Roşie la Spitalul Militar si Spitalul 
Judeţean Constanţa. În cadrul aceluiaşi scenariu, doi scafandri 
au suferit un accident de scufundare în timpul verificărilor la 
corpul fregatei, avariată de explozie. Ei au fost evacuaţi cu 
elicopterul în Portul Militar Constanţa, unde au primit tratament 
de specialitate în camera hiperbară mobilă a ISU Dobrogea, cu 
echipaj medical provenit din cadrul Forţelor Navale Române. 
„Este pentru prima oară când în cadrul acestui exerciţiu avem 
componenta maritimă jucată real cu evacuare de pe mare; 
până acum, partea maritimă se juca cu navele aflate la ţărm. 
Am putut verifica astăzi cât mai veridic lanţul de alertare şi lan-
ţul de acordare a primului ajutor medical specializat. Avem un 
număr de 18 victime, rezultate în urma exploziei, treptat ele vor 
fi evacuate de pe mare, vor sosi în aceste facilităţi medicale 
unde vor primi îngrijire primară şi urmează a fi transferate către 
Spitalul Militar Constanţa şi Spitalul Judeţean Constanţa. S-a 
făcut un control la bordul navei, în urma acestui control realizat 
de scafandri avem un accident de scufundare, cu doi scafandri 
care au suferit o boală de decompresiune. Şi aceştia vor fi 
evacuaţi de pe mare şi vor primi tratament în camera hiperbară 
în Dana 0, urmând ca apoi să fie transportaţi către Centrul de 
Scafandri”, a declarat maior medic Lucian Alexandru, medicul-
şef al Forţelor Navale. (M.E.)
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Scafandri răniţi în accidentul de scufundare, transferaţi pentru a primi tratament 
în camera hiperbară aflată în Dana 0.
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De la începutul lunii februarie, 60 de infanterişti marini 
acţionează în premieră, în teatrul de operaţii din Afganistan, 
desfăşurând misiuni împreună cu militarii Batalionului 300 
Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”. 

Cincu, ultima redută
Zăpadă, multă zăpadă îngheţată pe alocuri şi temperaturi de 

iarnă veritabilă. Asta am găsit la Cincu, la mijlocul lui ianuarie, 
spre finalul pregătirii infanteriştilor marini pentru misiune. Joi 17 
ianuarie, la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din 
Cincu, militarii Batalionului 300 Protecţia Forţei „Sfântul Andrei” 
au încheiat ultima etapă de pregătire înaintea dislocării în 
teatrul de operaţii Afganistan. La Cincu, militarii Batalionului 300 
Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”, printre care s-au aflat şi 60 de 
infanterişti marini din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină 
de la Babadag, au beneficiat de sprijinul specialiştilor Centrului 
Naţional de Instruire Întrunită „Getica” şi de experienţa militarilor 
din Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, întorşi recent 
din teatrul de operaţii Afganistan, care au fost atât instructori, cât 
şi observatori-controlori. 

Timp de o săptămână, a avut loc antrenarea şi evaluarea 
militarilor batalionului în condiţii cât mai apropiate de mediul 
operaţional. Exerciţiul de repetare a misiunii a fost unul de 
amploare şi a arătat nivelul real al instruirii la care a ajuns 
batalionul la finalul a cinci luni de pregătiri intense. Sublocotenent 
Mihai Ciobanu, comandant pluton: „Astăzi am avut de executat 
o patrulă de luptă pentru a angaja liderul satului cu scopul de 
a spori încrederea populaţiei locale în forţele coaliţiei. Misiunea 
s-a desfăşurat în condiţii bune, militarii dobândind în perioada 
de pregătire, toate cunoştinţele necesare. Pregătirea pentru 
Afganistan a fost una progresivă, de la nivel grupă, pluton, 
companie, am avut trageri reale, astfel încât să fim bine pregătiţi 
şi la final să raportăm, misiune îndeplinită cu tot personalul. 
Infanteriştii marini acţionează atât în mediul terestru, cât şi în 

Instrucţie
Infanteriştii marini pregătiţi pentru AfganistanInfanteriştii marini pregătiţi pentru Afganistan

Schimbând marea de apă Schimbând marea de apă 
cu ...marea de deşertcu ...marea de deşert

zona lagunară aşa că ne-am adaptat uşor condiţiilor şi cerinţelor 
comenzii batalionului, îndeplinind toate misiunile primite. Colegii 
din Batalionul 300 Protecţia Forţei ne-au primit foarte bine şi 
ne-au ajutat în pregătire. Pentru mine, o misiune în Afganistan 
este o mare provocare pentru că mă formează ca lider, mă 
ajută să am o altă pespectivă asupra teatrului de luptă; vreau 
să îndeplinim toate misiunile, să ne întoarcem cu toţii acasă şi 
la final să raportez misiune îndeplinită!” Căpitan Gelu Duhalmu, 
din cadrul Regimentului de Infanterie Marină, ofiţer de stat major 
în cadrul Batalionului 300 Protecţia Forţei: „Această perioadă de 
pregătire a fost foarte bună atât pentru noi ca şi detaşament, cât 
şi pentru colegii noştri gălăţeni, pentru că ne-am cunoscut ca şi 
oameni şi colegi şi totodată am ştiut pe cine ne bazăm. Pe lângă 
norocul dat de Dumnezeu, camarazii contează 100%, pentru 
reuşita misiunii. Am avut sprijinul familiei atunci când am ales să 
particip la această misiune, care va reprezenta şi o provocare 
personal, fiind şi prima misiune de acest tip la care particip; am 
schimbat marea de apă într-o mare de deşert. Infanteriştii marini 
acţionează atât pe apă, cât şi pe uscat şi de aceea ne-a fost uşor 
să ne adaptăm la noile cerinţe ale misiunii, sprijiniţi de colegii 

Căpitan-comandor Mihai EGOROV

De la începutul lunii februarie 60 de infanterişti
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Aspect din timpul exerciţiului de repetare a misiunii desfăşurat 
la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.
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gălăţeni cu care am format o adevărată 
echipă. Obiectivul nostru general este să 
ne întoarcem cu toţii acasă sănătoşi.”

La ceremonia de transfer de autoritate 
a batalionului către Comandamentul 
Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil 
Florescu”, a participat generalul de 
bri gadă Iulian Daniliuc, comandantul 
Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată 
„Uni rea Principatelor”, reprezentanţi ai 
Coman damentului Forţelor Întrunite, 
comandanţi de unităţi. Forţele Navale 
au fost reprezentate de comandorii Iosif 
Bencze şi Sorin Chira. Generalul de 
brigadă Iulian Daniliuc: „Sunt mulţumit de 
nivelul de instruire al comandamentului şi 
al subunităţilor şi sunt convins că în teatrul 
de operaţii Afganistan vă veţi desfăşura 
activitatea foarte bine şi vă veţi întoarce 
acasă raportând Misiune îndeplinită, 
realizând astfel obiectivele propuse. 
Vă aşteaptă şase luni în Afganistan în 
care veţi pune în practică ceea ce aţi 
învăţat; să aveţi încredere în comandanţi, 
iar comandanţii să aibă încredere în 
subordonaţi, pentru a avea succes în 
misiune.”

În urma parcurgerii tuturor etapelor 
de pregătire, Batalionul 300 Protecţia 
Forţei „Sfântul Andrei”, comandant de 
locotenent-colonelul Ilie Melinte, este 

gata să acţioneze în cadrul misiunii 
NATO „Resolute Support”, în teatrul de 
operaţii Afganistan, pentru o perioadă de 
6 luni. Locotenent-colonel Ilie Melinte, 
comandantul Batalionului 300 Protecţia 
Forţei, dislocat în teatrul de operaţii 
din Afganistan: „Această perioadă de 
pregătire a fost plină de activităţi de 
instruire individuală, apoi a fiecărei 
structuri din batalion. La Cincu am avut 
la dispoziţie cea mai bună replică a 
teatrului de operaţii şi am putut parcurge 
toate tipurile de incidente cu care ne-am 
putea confrunta în Afganistan. Integrarea 
infanteriştilor marini în cadrul batalionului 
a fost foarte rapidă, pentru că militarii bine 
instruiţi se înţeleg din priviri. Provocările 
pe care le vom avea în teatrul de operaţii 
sunt legate de îndeplinirea misiunilor în 
condiţii de securitate maximă, coeziunea 
structurii şi relaţionarea cu partenerii din 
Afganistan. Nu sunt la prima misiune în 
teatrul de operaţii, dar nu este uşor să 
pleci de lângă cei dragi. Sprijinul celor 
de acasă a contat mult în perioada de 
pregătire dar va conta şi pe timpul misiunii 
pentru că omul se simte foarte bine dacă 
ştie că acasă este totul bine. Şi noi îi vom 
susţine pe cei de acasă, demonstrându-le 
că suntem puternici, suntem uniţi şi dorim 
să ne întoarcem cu toţii acasă.”

Pentru infanteriştii marini, prezenţa 
în Teatrul de Operaţii Afganistan este o 
premieră, dar, după cinci luni de pregătire 
intensă, de instrucţie colectivă, exerciţii 
diverse, aplicarea şi validarea tehnicilor, 
tacticilor şi procedurilor specifice teatrului 
de operaţii, aceştia sunt gata să îşi 
îndeplinească misiunea, să reprezinte 
cu cinste Forţele Navale Române şi 
să raporteze peste cinci luni, „Misiune 
îndeplinită!”

Marţi, 19 februarie, în Baza Militară 
Aeriană Kandahar, a avut loc ceremonia 
militară prilejuită de predarea-primirii 
misiunii între Batalionul 812 de Protecţia 
Forţei „Şoimii Carpaţilor” şi Batalionul 
300 Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”. 
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa 
comandantului Comandamentului Forţelor 
Întrunite, generalul-maior Dorin Ioniţă, 
a locţiitorului pentru resurse a şefului 
Statului Major al Forţelor Terestre, 
generalul de brigadă Liviu Marian Mazilu 
şi a comandantului Regimentului 307 
Infanterie Marină, locotenent-colonelul 
Dumitru Todosiuc. Din acel moment, 
Batalionul 300 Protecţia Forţei „Sfântul 
Andrei” şi, implicit, cei 60 de infanterişti 
marini, acţionează în cadrul misiunii 
NATO „Resolute Support”, în teatrul de 
operaţii Afganistan. Misiune uşoară!

Aspect din timpul exerciţiului de repetare a misiunii desfăşurat la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.
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Aspect din timpul ceremoniei de transfer de autoritate a Batalionului 300 Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”către Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”.

F
ot

o:
 M

ih
ai

 E
G

O
R

O
V

35www.navy.ro 35

Intrarea în vigoare a Ordinului ministrului apărării naţionale, 
nr. M. 124 din 2017, privind chemarea în activitate a personalului - 
ofiţeri şi subofiţeri – pentru a încadra funcţii de execuţie în Armata 
României, a făcut ca pe parcursul anului 2018, şi în Forţele Navale să 
se deruleze mai multe concursuri de admitere. Astfel, după valul de 
angajări a medicilor şi psihologilor militari, au fost scoase la concurs, 
printre altele, funcţii de ofiţer de informare şi relaţii publice, specialişti 
în domeniul resurselor umane, specialişti în achiziţii, educaţie fizică 
militară, specialişti hidrografi etc. 

Şapte absolvenţi de studii superioare, de formaţie şi specializări 
diferite, dar şi patru absolvenţi de studii postliceale, cu mai multe sau 
mai puţine cunoştinţe despre marină, cu aspiraţii, năzuinţe şi visuri 
diferite, au folosit oportunitatea ivită în a doua jumătate a anului 2018, 
au candidat, au depăşit probele examenului – unde proba fizică s-a 
dovedit una foarte dificilă - şi au devenit ofiţeri şi subofiţeri în Forţele 
Navale Române. Şapte ofiţeri de arme şi specializări diferite şi patru 
subofiţeri cu specializarea croitorie au fost numiţi pe funcţii la finalul 
anului 2018, începând simultan activitatea în unităţile repartizate dar 
şi procesul de acomodare cu mediul militar şi de integrare în familia 
Forţelor Navale. Începutul a fost greu, pentru că elementul de noutate 
creează întotdeauna emoţii, iar angrenajul – format aici din programul 
de pregătire şi de integrare a lor şi personalul unităţilor - se rodează 
pe parcurs.

Pregătire militară generală
Luni, 11 martie, la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” din Mangalia, a început „Programul de pregătire 
militară generală pentru persoanele chemate în activitate - ofiţeri 
şi subofiţeri - în condiţiile Ordinului ministrului apărării naţionale, 
nr M. 124 din 2017. Programul de pregătire a avut o durată de şapte 
săptămâni pentru ofiţeri şi şase săptămâni pentru subofiţeri.

La acest program, care s-a desfăşurat în premieră în Forţele 
Navale, au participat şapte ofiţeri şi patru subofiţeri. La deschiderea 
oficială, comandorul Petrică Pîrvu, comandantul instituţiei, a prezentat 
structura şi obiectivele programului de formare, precum şi importanţa 
acestui program deopotrivă pentru cursanţi, dar şi pentru Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

Prezentarea drapelului, înmânarea armamentului şi defilarea au 
încheiat activităţile oficiale ale primei zile din cadrul programului de 
pregătire militară generală pentru persoanele chemate în activitate, 
cei 11 participanţi începând apoi primele lecţii de instrucţie de front. 
Căpitan-comandorul Cornel Abagiu, şeful instrucţiei şi educaţiei la 
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”: 
„La acest program urmărim în principal formarea deprinderilor în ceea 
ce priveşte elementele de bază ale instrucţiei de front, instrucţiei tragerii 
cu armamentul individual de infanterie, cunoaşterii echipamentelor 
de comunicaţii, cunoaşterii genistice. În modulul doi, vom aborda 
o tematică vastă, plecând de la istorie militară, geografie militară, 
pregătirea economiei şi teritoriului pentru apărare. Pentru noi acest 
curs este o provocare, din perspectiva asigurării unor instructori bine 

Păşind în cariera militarăPăşind în cariera militară
Premieră la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor NavalePremieră la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale

pregătiţi care să le formeze deprinderile şi să le perfecţioneze ulterior. 
Dorim ca la finalul acestui program, participanţii să fie în măsură să-
şi îndeplinească atribuţiile funcţiilor din perspectiva unui militar bine 
pregătit în toate domeniile specifice ale activităţii militare.” 

Ce aşteptări aveau cursanţii? Locotenent Popa Marius Constantin, 
ofiţer de stat major la N1 personal, Baza Logistică Navală „Pontica”: 
„Am lucrat din anul 2005 pe o funcţie de referent la biroul personal 
al unei unităţi de marină; s-a ivit această oportunitate şi am dat 
examen, am fost declarat admis şi am început o nouă carieră. Am 
aşteptat cursul încă din momentul încadrării pe funcţie, pentru a mă 
instrui şi a deprinde cât mai multe cunoştinţe despre sistemul militar şi 
despre Forţele Navale.” Sublocotenent Alexandru Turturică, ofiţer de 
informare şi relaţii publice la Centrul 39 Scafandri: „Am ales să urmez 
o carieră în Forţele Navale deoarece funcţia de ofiţer de informare 
şi relaţii publice îmi oferă multe oportunităţi de a promova diverse 
aspecte ale marinei militare; de asemenea, îmi doresc să informez 
cât mai bine populaţia civilă, despre activităţile pe care le desfăşoară 
Centrul 39 Scafandri. La acest curs aştept să capăt deprinderile 
necesare unui militar în Armata României şi în Forţele Navale. Pentru 
mine acest curs este un beneficiu. Instrucţia de front este solicitantă 
dar importantă pentru pregătirea noastră.” Sublocotenent Ioana-
Antonia Suiugan, ofiţer de informare şi relaţii publice la Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”: „Am ales 
să urmez o carieră în Forţele Navale deoarece tatăl meu este ofiţer, 
mi-a plăcut acest lucru şi am vrut să-l urmez în carieră şi să fie mândru 
de mine; pentru mine este un moment special, deoarece şi el, în urmă 
cu 27 de ani şi-a început cariera militară tot aici, la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. Aştept de la acest 
curs să ne formeze deprinderile necesare ca ofiţeri.” Locotenentul 
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Aspect din timpul deschiderii „Programului de pregătire militară generală“ 
pentru persoanele chemate în activitate.
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Adina Bocai, ofiţer de informare şi relaţii publice la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”: „Oportunitatea unei cariere în Forţele Navale a 
fost o provocare pentru mine şi sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor. 
Aştept că căpătăm cât mai repede deprinderile necesare unui ofiţer în 
Forţele Navale. Este o experienţă nouă pentru noi, dar aceste activităţi 
ne-au solicitat şi responsabilizat. Prima tragere a fost provocatoare.” 
Locotenent Amelia Cojocaru, ofiţer specialist în cadrul biroului achiziţii 
din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: „Lucrez ca personal civil 
în cadrul Forţelor Navale încă din anul 2001; mi-am dorit mult să 
ajung ofiţer, am muncit mult, am avut această oportunitate şi mi se 
pare încununarea unei cariere. Aştept ca la programul de pregătire să 
deprindem abilităţile unui bun cadru militar, să ne perfecţionăm şi să 
devenim mai buni”. 

Obiectivul programului de instruire a fost acela de a asigura 
integrarea în mediul militar a celor 11 ofiţeri şi subofiţeri, cunoaşterea 
legislaţiei şi reglementărilor specifice domeniului militar, însuşirea 
noţiunilor generale referitoare la apărarea teritoriului naţional, însuşirea 
cunoştinţelor referitoare la organizarea sistemului militar, a lanţului de 
comandă, a gradelor militare, a standardelor de conduită privind portul 
uniformei militare, însuşirea tradiţiilor şi valorilor Armatei României şi 
a Forţelor Navale. 

Emoţii la Jurământ militar
Emoţie – a fost cuvântul de ordine al zilei de vineri, 5 aprilie, 

atunci când cei şapte ofiţeri şi patru subofiţeri, încadraţi pe funcţii 
în Forţele Navale în condiţiile aplicării Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M-124 din 2017, au depus jurământul militar. La 
festivitate, a participat contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 
comandantul Flotei, comandanţi de unităţi din Forţele Navale, membri 
ai asociaţiilor cu profil de marină, părinţi, rude şi prieteni ai celor 
11 ofiţeri şi subofiţeri, dar şi ofiţerii aflaţi la cursurile de carieră în cadrul 
Şcolii de Aplicaţie şi soldaţii profesionişti aflaţi în perioada modulului 
pregătirii de specialitate. 

Sublocotenent Ioana-Antonia Suiugan, ofiţer de informare şi relaţii 
publice la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu”: „Depunem jurământul militar, în săptămâna în care România 
a sărbătorit 15 ani de la aderarea la Alianţa Tratatului Nord-Atlantic, 
cea mai puternică alianţă politico-militară, astfel încât, ziua de astăzi 
devine pentru noi o zi mai frumoasă şi mai înălţătoare. Intrând în 
Forţele Navale Române, nu ne-am ales doar o profesie, ci ne-am 
asumat o misiune pe cât de dificilă, pe atât de onorantă, cea de a sluji 
drapelul tricolor, de a pune mai presus decât viaţa, împlinirea datoriei 
faţă de Patrie. Aceasta este lecţia pe care o învăţăm astăzi şi pe care 
o vom urma de acum înainte. Timp de patru săptămâni, am parcurs 
primul modul din programul de instruire, perioadă în care ne-am format 
şi dezvoltat deprinderile de militar, am învăţat legile şi regulamentele 
specifice domeniului militar, ne-am format deprinderile de bază ale 
instrucţiei de front, instrucţiei tragerii cu armamentul individual de 
infanterie. Ştim că aşteptările sunt mari de la noi, că trebuie să fim acei 
ofiţeri şi subofiţeri ai unei marine moderne, adaptată timpului nostru 
şi integrată într-o puternică alianţă politico-militară. Personal, sunt 
convinsă că voi face faţă tuturor provocărilor. ”

După depunerea jurământului militar, programul de pregătire a 
continuat cu un modul de pregătire de specialitate militară.

Festivităţi de absolvire
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu” din Mangalia a organizat vineri, 19 aprilie, şi respectiv joi, 
25 aprilie, festivităţile de absolvire ale „Programului de pregătire 

militară generală” pentru persoanele chemate în activitate, în condiţiile 
Ordinului ministrului apărării nr. M. 124 din 2017 pentru subofiţerii 
şi respectiv, ofiţerii încadraţi pe funcţii în Forţele Navale, la finalul 
anului 2018.

Şapte şi respectiv şase săptămâni a durat „programul de pregătire 
militară generală pentru persoanele chemate în activitate în condiţiile 
Ordinului ministrului apărării naţionale, nr M. 124 din 2017”, desfăşurat 
de şapte ofiţeri şi patru subofiţeri din Forţele Navale. Au fost săptămâni 
în care ei au învăţat să meargă în formaţie, să mărşăluiască în 
cadenţă, au învăţat bazele instrucţiei tragerii cu armamentul individual 
de infanterie şi cum se fac lucrările genistice, au încercat să înveţe 
să lucreze în echipă. Au fost săptămâni în care au navigat deopotrivă 
prin manualele de specialitate, de logistică, de istorie sau geografie 
militară, săptămâni în care au depăşit obstacolele inerente oricărui 
început, formându-se ca ofiţeri şi subofiţeri. Orice început este 
dificil şi poate, uneori este mai simplu doar să continui să faci ceea 
ce făceai bine, să continui să visezi şi să crezi că poţi reuşi, chiar şi 
atunci când încrederea pare un sentiment dificil. Comandorul Petrică 
Pîrvu, comandantul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” din Mangalia, le-a înmânat certificatele de 
absolvire a programului de pregătire militară generală şi le-a urat 
succes în carieră.

Cum a fost „Programul de pregătire militară generală” pentru cei 
şapte ofiţeri? Locotenent Popa Marius Constantin, ofiţer de stat major 
la N1 personal, Baza Logistică Navală „Pontica”: „A fost o experienţă 
interesantă, a fost exact ceea ce aşteptam cu toţii. Pentru mine, care 
am efectuat stagiul militar obligatoriu, modulul instrucţiei de bază 
a fost o reamintire a acelei perioade. În cadrul modulului doi, am 
învăţat multe elemente de leadership, care ne vor fi utile în carieră”. 
Sublocotenent Alexandru Turturică, ofiţer de informare şi relaţii publice 
la Centrul 39 Scafandri: „Am căpătat în această perioadă cunoştinţele 
necesare pentru a deveni cadre militare în Forţele Navale. Un moment 
emoţionant a fost cel al depunerii jurământului militar”. Locotenent 
Cristina Mariana Şandru, Centrul 110 Comunicaţii şi Informatică: 
„Primele zile au fost puţin obositoare, dar acum la final pot afirma că nu 
a fost grea perioada programului de pregătire. A fost dificilă aruncarea 
grenadei, dar am avut sprijinul instructorilor”. Locotenent Adina Bocai, 

Aspect din timpul festivităţii de depunere a jurământului militar.
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Personalul chemat în activitate, primind armamentul individual de infanterie.
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Subofiţerii cu specializarea croitorie, la finalul „Programului de pregătire militară generală“ 
pentru persoanele chemate în activitate.

www.navy.ro 37

ofiţer de informare şi relaţii publice la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân”: „Au fost şapte săptămâni de pregătire intensă. Ne întoarcem 
la unităţi cu un bagaj mare de cunoştinţe militare. Au fost foarte multe 
lucruri noi aici, dar am învăţat să lucrăm ca o echipă.” Locotenent 
Cătălin Duţulescu, instructor de educaţie fizică la Şcoala de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”: „A fost o perioadă 
în care am făcut instrucţie de front, am executat trageri, am învăţat 
să lucrăm în echipă. Ca provocare de viitor, vreau să ridic ştacheta 
pregătirii fizice la şcoala de maiştri; armata se bazează pe efort fizic 
şi trebuie să ne adaptăm la asta.” Locotenent Amelia Cojocaru, ofiţer 
specialist în cadrul biroului achiziţii din Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân”: „A fost un program plin de provocări, o perioadă în care ne-
am depăşit limitele; am întâlnit oameni deosebiţi, specialişti care ne-au 
ajutat, am descoperit o echipă şi că doar în echipă putem face lucrurile 
bine. Cred că aruncarea cu grenada a fost cel mai dificil moment aici, 
dar cu ajutorul instructorilor, l-am depăşit cu bine. Am depus jurământul 
militar şi acum ne simţim integraţi în rândul Forţelor Navale. Îmi place 
tot ce reprezintă un militar – este onoare, demnitate, este verticalitate 
– şi mă regăsesc în aceste lucruri. Consider că mai avem multe de 
învăţat, dar am acumulat mult aici la Mangalia. Chiar suntem mândri 
de noi.” Sublocotenent Ioana-Antonia Suiugan, ofiţer de informare 
şi relaţii publice la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu”: „Cred că a fost cea mai frumoasă perioadă 
din viaţa mea şi mi s-au îndeplinit toate aşteptările; ne-am format ca 
militari şi am fost integraţi oarecum în acest sistem. Am învăţat tainele 
milităriei, am învăţat să utilizăm armamentul individual de infanterie, 
am aruncat cu grenada, am învăţat să mergem în formaţie. Am 
învăţat să lucrăm în echipă şi astfel am trecut peste momentele grele. 
Jurământul a fost un moment emoţionant pentru mine, pentru că am 
avut alături cele mai importante persoane din viaţa mea şi nu voi uita 
niciodată acest moment. Instructorii au dat dovadă de profesionalism 
şi au fost alături de noi în toate momentele şi ne-au format ca militari.”

La finalul „Programului de pregătire militară generală”, cei şapte 
ofiţeri şi patru subofiţeri ai Forţelor Navale, au cunoştinţele necesare 
integrării în mediul militar. Ţinuta militară impune respect şi multe 
îndatoriri alături de beneficii, iar cei unsprezece trebuie să se ridice la 
înălţimea provocărilor. 

Instrucţia tragerii cu armamentul individual de infanterie. Instrucţia tragerii cu armamentul individual de infanterie.

Aspect de la festivitatea de absolvire a „Programului de pregătire militară generală” pentru 
persoanele chemate în activitate.
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„Programul de pregătire militară generală“ pentru persoanele chemate în activitate a ajuns la final. 

Epilog la finalul unui program în premieră
În tumultul vieţii cotidiene, cu multe misiuni şi exerciţii care se 

succed într-un ritm ameţitor, cu echipaje reduse în fiecare unitate, 
aşteptările de la cei 11 ofiţeri şi subofiţeri vor fi mari, iar răbdarea va 
fi ingredientul de care vor avea nevoie pentru a se integra în aceste 
echipaje. Seriozitatea, altruismul, încrederea în propriile forţe şi în 
colegi, vor fi însă elemente determinante ale activităţii lor viitoare care 
îi vor ajuta să se integreze în sistemul militar. O activitate, în care 
cei trei ofiţeri de informare şi relaţii publice trebuie să înveţe şi să se 
transforme în specialişti în relaţii publice de care Forţele Navale au 
nevoie; iar, dacă în cazul acestora, prin natura funcţiilor vor fi foarte 
vizibili, lipsa vizibilităţii celor patru colegi ai lor de la serviciile de 
personal, logistic sau achiziţii sau a celor patru subofiţeri, nu îi va face 
mai puţin vulnerabili în faţa greşelilor.

Ei sunt hotărâţi să îşi îndeplinească cu demnitate, responsabilitate 
şi onoare misiunile incredinţate, să meargă pe drumul lor, mândri că 
fac parte din echipajul Forţelor Navale şi din marea familie a Armatei 
României. 

BUN CART ÎNAINTE în Forţele Navale! (M.E.; A.S.)
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Viitorii scafandri din Armata României au încheiat vineri, 
22 martie, cele patru săptămâni ale primului modul de pregătire 
din cadrul cursului de iniţiere în domeniul scafandreriei. 
Planul de desfăşurare al acestuia a cuprins activităţi destinate 
pregătirii fizice şi dezvoltării capacităţii de înot, precum 
şi lecţii de cunoaştere a echipamentului de scufundare. 
Cei 14 cursanţi au desfăşurat, în perioada 25 martie - 
19 aprilie, a doua parte a cursului, care a constat în activităţi 
de scufundare în mare. (Centrul de Scafandri)

În perioada 11-15 martie, la Centrul de Instruire, Simulare 
şi Evaluare al Forţelor Navale s-a desfăşurat exerciţiul de 
simulare DANUBE PROTECTOR 19. Exerciţiul – primul de 
acest tip din acest an în Forţele Navale – a fost organizat 
şi condus de Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălnicenu” şi a fost un exerciţiu joint, cu participarea a mai 
multor structuri din cadrul Forţelor Navale, Brigăzii 9 
Mecanizate „Mărăşeşti”, Forţelor Aeriene dar şi din cadrul 
Gărzii de Coastă, Inspectoratului de jandarmi şi ISU 
Dobrogea. Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălnicenu”: „Scopul 
acestui exerciţiu este să ne armonizăm procedurile, să 
dezvoltăm procesul de planificare; în acest an acest exerciţiu 
vrem să-l folosim ca antrenament pentru exerciţiul din teren 
din luna septembrie, simulând proceduri, cursuri de acţiune, 
pentru ca la acţiunea din teren să avem succes.” (M.E.)

În perioada 25-29 martie, la Centrul de Instruire, 
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale a avut loc 
exerciţiul de instruire asistat de calculator CAX 
SHIELD PROTECTOR 19, preambulul exerciţiului SEA 
SHIELD, organizat de Forţele Navale Române în luna 
aprilie, în apele internaţionale ale Mării Negre. Timp de 
cinci zile, pe calculator au fost exersate procedurile şi 
scenariul exerciţiului de pe mare. În exerciţiu au fost 
implicate forţe din Flotă, Centrul de Instruire al Forţelor 
Aeriene, dar şi ofiţerii aflaţi la cursurile de bază şi de 
stat major de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale. 
Comandorul Florin Iliescu, comandantul Centrului de 
Instruire, Simulare şi Evaluare: „În permanenţă apar 
provocări la acest gen de activităţi, dar ne adaptăm 
şi le facem faţă de fiecare dată.” (M.E.)

Iniţiere Iniţiere 
în domeniul scafandrerieiîn domeniul scafandreriei

CAX DANUBE PROTECTOR 19CAX DANUBE PROTECTOR 19 CAX SHIELD PROTECTOR 19CAX SHIELD PROTECTOR 19
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Pregătirea pentru un antrenament de scufundare.
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Ediţia 2019 a tragerilor de pri-
măvară a adus la Peceneaga, o gru-
pare numeroasă de nave din toate 
cele trei divizioane ale Flotilei Fluviale 
„Mihail Kogălniceanu”, prezenţa unui 
bac de la Batalionul Nave Treceri 
Fluviale pentru tragerile de recepţie cu 
armamentul nou instalat la bord dar 
şi prima ieşire pe fluviu a vedetelor 
blindate după înlocuirea aparatului 
propulsor într-un an care este bogat 
în antrenamente pe fluviu, misiuni şi 
exerciţii multinaţionale pe Dunăre ale 
marinarilor militari.

Prezen]` naval` fluvial` 
semnificativ`

În primele zile ale lunii aprilie, militarii 
de la Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” 
au participat la exerciţiul DANUBE 
PROTECTOR 19.1, care s-a desfăşurat 
pe Braţul Măcin, între km 54 – km 49. 
Au participat trei nave militare fluviale 
din Tulcea şi şapte nave militare fluviale 
din Brăila, în zona raionului Peceneaga, 
pentru a executa trageri cu sistemele 
de artilerie de la bord, iar un pluton de 
infanterişti marini a asigurat securitatea 
în proximitatea terestră a raionului. 
Aminteam de o prezenţă numeroasă şi 
trebuie să precizăm că Task Groupul a 
fost constituit din trei vedete blindate de la 
Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie 
„Comandor Virgil-Alexandru Dragalina”, 
Rahova (176), Rovine (179), Posada 
(180), respectiv prima intrată în dotare, 
adică cea mai veche, din 1987 şi ultimele 

Monitor
pe 

Dunăre

DANUBE PROTECTOR 19.1 DANUBE PROTECTOR 19.1 
LA PECENEAGALA PECENEAGA

două, din 1991 şi 1993. Două vedete 
fluviale din Secţia I a Divizionului 88 
Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe San-
du”, este vorba de Locotenent Constantin 
Beiu (148) şi Locotenent-comandor 
Nicolae Filip (150) respectiv două vedete 
fluviale, Sublocotenent Marin Dumitrescu 
(154) şi Căpitan Tiberiu Sîrbu (157) de 
la Secţia a II a divizionului, dislocată la 
Tulcea. Două şalupe fluviale de remorcare 
şi salvare, 593 şi 596, una de la Tulcea, 
cealaltă de la Brăila şi remorcherul fluvial 
302 din cadrul Divizionului 131 Nave de 
Sprijin al Flotilei Fluviale şi pentru prima 
dată, bacul cu numărul de bordaj 366, din 
cadrul Batalionului Nave Treceri Fluviale 

al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” de 
la Brăila al Forţelor Terestre. 

Pumnul de fier 
al Flotilei Fluviale

Algoritmul unor astfel de trageri cu 
calibre mici este cunoscut şi nu se schimbă 
de la un an la altul. „Focul” a fost deschis 
de navele Divizionului 67 NPA care, chiar 
dacă nu au fost prezente cu niciunul dintre 
cele trei monitoare care se pregătesc deja 
şi ele pentru modernizare, au efectuat 
trageri de zi de evaluare, atât cu nava cât 
şi cu grupul de vedete blindate, cu tunul 
de calibrul 100 de mm cu dispozitivul 
ţeavă introdusă, cu instalaţiile TAB 77 
(14,5 şi 7,62 mm), respectiv cu mitralierele 
14,5 mm cvadruple. Comandorul Marcel 
Neculae, comandantul Divizionului 67 
NPA „Comandor Virgil-Alexandru Draga-
lina”: „Am încheiat primul exerciţiu de 
antrenament pe fluviu finalizat cu exe-
cutarea şi evaluarea exerciţiilor de tragere 
cu instalaţiile de artilerie de la bord de 
calibru mic. Personal sunt mulţumit de 
modul în care au acţionat echipajele, 
tehnica de la bord, calificativele sunt de 
departe pozitive, tehnica a funcţionat 
foarte bine şi plecăm cu speranţa 
că fiecare dintre noi şi-a însuşit 
lecţiile identificate care ulterior vor fi 
implementate şi vor duce la îmbunătăţirea 
procesului de instrucţie concomitent cu 
ridicarea performanţei şi perfecţionarea 
deprinderilor militarilor în pregătirea 
şi executarea acestui gen de exerciţii. 
Ultima tragere am avut-o în octombrie 
anul trecut în poligonul temporar de 
la Sfântu Gheorghe, iar următoarea, 

Bogdan DINU

Ediţia 2019 a tragerilor de
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Pregătirea benzilor pentru tragere.
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Vedetele fluviale în marş spre poziţiile de tragere.

Vedetele blindate din Divizionul 67 NPA, 
executând misiuni în Poligonul temporar de la Peceneaga.
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octombrie anul acesta. Sunt elemente fixe 
în planurile de instrucţie ale divizioanelor 
de nave, martie-aprilie aici la Peceneaga 
şi octombrie-noiembrie în poligonul 
temporar de la Sfântu Gheorghe”.

Marinarii şi navele unităţii au 
fost prezenţi în poligonul temporar 
Peceneaga de pe braţul Măcin încă 
de pe data de 1 aprilie când au fost 
efectuate lucrări de distrugere pe malul 
drept, în poligonul special amenajat. 
S-au executat şi evaluat toate exerciţiile 
de tragere planificate conform planului 
cu principalele activităţi, iar de pe data 
de 3 aprilie marinarii au efectuat un marş 
în amonte, pe braţul Măcin din raionul 
fluvial Peceneaga până la kilometrul 20 
braţ Borcea, raionul Borduşani, pentru 
o recunoaştere în vederea pregătirii 
activităţilor pentru exerciţiul multinaţional 
SABER GUARDIAN 19 la care divizionul 
va participa cu un monitor şi două vedete 
blindate în perioada 17-23 iunie.

Ne-am reîntâlnit la bordul vedetei 
blindate 176 Rahova cu maistrul 
militar clasa a doua Ionuţ Ruginescu, 
comandantul grupului de luptă la 
suprafaţă şi antiaeriană, un veteran al 
acestor trageri de aici şi de la Sfântu 

Mitralierele calibru 14,5 mm, pregătite pentru tragere.
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Trageri cu armamentul de infanterie.

Bacul 366 din cadrul Batalionului Nave Treceri Fluviale al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos” de la Brăila.
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Şalupa fluvială de remorcare şi salvare 593 în Poligonul temporar de la Peceneaga.
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Gheorghe. „Tragerile au decurs foarte 
bine şi denotă buna pregătire teoretică 
a militarilor de la divizion. A primat 
siguranţa personalului şi respectarea 
normelor de securitate, iar la sfârşitul 
tragerilor calificativele au fost foarte bune. 
Orice tragere trebuie pregătită la fel, nu 
contează diferenţa de calibru. În fiecare 
an avem 2-3 oameni noi la instalaţiile de 
artilerie, trebuie integraţi, bine pregătiţi 
şi supravegheaţi la prima tragere pentru 
ca totul să decurgă fără incidente”. 
Afirmaţii confirmate şi de locotenentul 
Ionuţ Camenţu, comandantul vedetei 
blindate Rahova (176): „Activităţile s-au 
desfăşurat conform planului, nu am avut 
incidente, tehnica s-a comportat normal, 
la fel şi militarii, atât cei noi încadraţi pe 
funcţii cât şi cei cu experienţă”.

De menţionat şi faptul că în perioada 
4-6 septembrie este planificat şi exerciţiul 
RIVERINE 19. Anul trecut exerciţiul 
RIVERINE 18 a fost unul reuşit, atât ca 
organizare cât şi în ceea ce priveşte 
desfăşurarea propriu-zisă. Anul acesta 
nivelul de ambiţie este mai ridicat în 
sensul participării cu întregul Task Group 
Fluvial, respectiv cu un monitor, două 
vedete blindate, două vedete dragoare, 
pentru prima dată cu nava fluvială 
de comandament Fortuna, grupă de 
scafandri fluviali, elicopter Puma Naval 
şi, de asemenea, cu nave ale Poliţiei de 
Frontieră, iar raionul de desfăşurare va fi 
cel mai probabil braţul Chilia.

Vedete fluviale nemuritoare, 
„upgradare” continu`

La Peceneaga au fost prezente 
după cum aminteam şi patru nave ale 
Divizionului 88 Vedete Fluviale. De 
precizat faptul că toate vedetele au la 
bord instalaţii de calibrul 14,5 mm, iar 
toate navele de la Brăila şi o parte din cele 
de la Tulcea au şi tunuri de calibrul 30 de 
mm binate dispuse în prova. Şi navele 
divizionului au executat la Peceneaga 
tragerile cu calibrele mici şi tragerile 
specifice cu armamentul de infanterie. 
Ca element de noutate, la bord au fost 
prezenţi rezerviştii voluntari. Coman-
dorul Constantin Grosu, comandantul 
Divizi onului 88 Vedete Fluviale „Amiral 
Gheor ghe Sandu”: Scopul acestui exer ciţiu 
a fost, pe de o parte, pentru comanda 
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unităţii să verifice gradul de operativitate 
al navelor, gradul de instruire al sub-
ordonaţilor şi coeziunea echipajelor. 
Pentru comandanţii navelor, să-şi verifice 
tehnica de la bord, modul de pregătire al 
subordonaţilor, modul în care echipajul 
reacţionează la orice semnal s-ar da pe 
navă. Comandanţii navelor sunt tineri, 
dar faţă de anii precedenţi pot să afirm că 
au căpătat un plus de experienţă. Acest 
lucru se vede în activitatea lor de zi cu 
zi, în modul în care conduc navele, cum 
execută manevrele, cum dau ordinele 
şi cum urmăresc îndeplinirea lor. Una 
peste alta, aceşti tineri ofiţeri reprezintă 
un câştig pentru unitatea noastră.” Şi 
dacă tot aminteam de ofiţerii tineri de la 
comanda navelor divizionului aspirantul 
Cătălin Stoian, comandantul vedetei 
fluviale Locotenent Constantin Beiu (148) 
ne-a declarat: „Este a treia tragere la care 
particip efectiv şi a doua de când sunt 
comandant. Sunt bucuros că particip aici 
la Peceneaga la aceste trageri deoarece 
este o perioadă foarte bună de instrucţie 
şi ne putem organiza ca echipaj foarte 
bine. Mitraliera cvadruplă de calibrul 
14,5 mm pe care o avem la bord şi cu care 
executăm acum trageri este o instalaţie 
bună, poate fi folosită atât în domeniul 
naval, cât şi în tragerile împotriva ţintelor 
terestre şi aeriene, are bătaie mare şi 
o eficacitate, chiar şi la distanţă, foarte 
bună. Servanţii au fost destul de buni, 
la şedinţa pregătitoare au tras bine, este 
loc şi de mai bine. Aici la fluviu navele 
sunt mult mai mici, au un echipaj mai 
redus pe care îl cunoşti foarte bine, le ştii 
necazurile, bucuriile”. 

În ciuda vechimii navelor, unitatea 
se află pe un trend pozitiv. Anul trecut 
divizionul a primit sisteme de navigaţie, 
sonde ultrason, radare, GPS, AIS, urmând 
ca anul acesta să fie instalate la bord. La 
navele de la Brăila s-au montat suporţii 
şi urmează să vină instalaţia propriu-
zisă iar în viitor schimbarea instalaţiei 
de propulsie. Comandantul ne spunea 
că la aceste vedete dragoare vârsta nu 
contează, sunt nave de aluminiu, sunt 
nemuritoare şi la bord se vor mai instrui 
multe generaţii. Cu o singură condiţie însă, 
să fie upgradate periodic, iar dacă vor fi 

instalate şi sisteme de propulsie noi sunt 
garantate, vorba cuiva, încă 50 de ani. Cât 
despre armamentul de la bord acesta va fi 
înlocuit atunci când bugetul o va permite.

Nave f`r` nume pe bordaj 
dar cu tr`g`tori remarcabili

La exerciţiul DANUBE PROTECTOR 
19.1. desfăşurat în poligonul temporar de 
la Peceneaga au tras şi navele auxiliare 
ale relativ recent înfiinţatului – cu mai 
puţin de doi ani în urmă - Divizion 131 
Nave de Sprijin Logistic al Flotilei Fluviale 
„Mihail Kogălniceanu”. Este vorba de 
şalupele fluviale de remorcare şi salvare 
593 şi 596, una de la Tulcea, cealaltă de la 
Brăila. Aceste nave de servitute nu au nici 
măcar nume ci doar un număr de bordaj, 
dar acest lucru se va schimba în curând. 
La Peceneaga s-a aflat şi remorcherul 
fluvial 302 care a servit ca punct de 
comandament, aşadar jumătate din 
efectivul divizionului. Căpitan-comandorul 
Florin Teodoru, comandantul Divizionului 
131 Nave de Sprijin Logistic: „Activităţile 
au decurs foarte bine. În primul rând 
prioritară este siguranţa echipajului şi a 
navei, iar toate activităţile s-au desfăşurat 
în termenele ordonate şi conform planului. 
Servanţii de la mitralieră sunt aceeaşi de 
anul trecut şi au tras foarte bine. Chiar 
dacă încadrarea divizionului este redusă 
reuşim să ne îndeplinim toate misiunile 
în timp oportun şi în condiţii foarte bune. 
Este foarte mult de muncă totuşi. Anul 
acesta încercăm să dăm şi nume navelor 
din unitatea noastră, urmăm procedura, 
am luat legătura şi cu eşalonul superior 
pe linia tradiţiilor şi avem tot sprijinul 
pentru a finaliza acest demers. În paralel 
am început să lucrăm la un proiect pentru 
modernizarea măcar a unui remorcher 
fluvial la Brăila, desigur în funcţie şi 
de alocările bugetare. De exemplu 
remorcherul pe care ne aflăm acum, 302, 
este construit în anul 1954 în Germania şi 
nu avem probleme absolut deloc cu el, ce 
să spun, tehnică nemţească!”.

La bordul şalupei fluviale de remor-
care şi salvare 593 servanţii au tras 
foarte precis, surpinzător poate pentru 
unii, parcă pentru a schimba concepţia 

unora despre navele auxiliare destinate 
în primul rând misiunilor de sprijin logistic. 
Maistrul clasa a III-a Bogdan Petcu, 
comandant SFRS 593: „Este un exerciţiu 
solicitant, presupune şi efort şi pricepere, 
chiar dacă este o navă foarte mică, 
tragerea este asemănătoare cu cele de la 
alte nave, se trage cu acelaşi calibru şi aţi 
văzut şi dumneavoastră că avem trăgători 
buni, ne descurcăm. Altfel, deşi suntem 
o navă cu un echipaj de doar 6 militari 
marinari, încercăm să ne facem datoria 
acolo unde suntem solicitaţi.” Divizionul, 
înfiinţat cu mai puţin de doi ani în urmă 
este format din patru astfel de şalupe şi 
două remorchere fluviale, 302 şi 329. 

La Peceneaga a fost prezent şi 
contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu“ care a formulat câteva 
concluzii: „După întreaga perioadă de 
parcurgere a etapelor teoretice, de 
finalizare a CAX-ului, suntem acum în 
poligonul temporar Peceneaga. Vremea 
a fost bună, a fost soare dar şi puţin vânt 
care a îngreunat manevra navelor dar a 
fost bine şi aşa deoarece cu acest prilej 
verificăm nu numai trăgătorii, verificăm 
şi deprinderile comandanţilor de nave şi 
ale timonierilor în manevre, în executarea 
manevrelor tactice. Marinarii militari şi 
navele s-au descurcat foarte bine, am 
văzut şi efectele la ţintă foarte bune şi 
manevra navelor, consider că a fost o 
activitate de succes”.

În numărul următor al revistei o să avem 
un alt reportaj, mai special, despre militarii 
pe care i-am putea numi marinarii din 
Forţele Terestre, este vorba de Batalionul 
Nave Treceri Fluviale care au executat în 
premieră trageri pe fluviu cu navele lor, 
sprijiniţi logistic, cu armament şi experienţă 
de colegii şi vecinii lor, marinarii militari din 
Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” de la 
Brăila. Şi tot în numărul următor o să vă 
prezentăm un amplu reportaj despre un 
program de succes al Forţelor Navale, 
chiar dacă de mici dimensiuni, este vorba 
de înlocuirea aparatatului propulsor la 
toate cele cinci vedete blindate ale 
Divizionului 67 NPA, program finalizat la 
sfârşitul anului trecut.

Vedeta blindată Rovine (180) în raionul de tragere.
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La mijlocul lunii aprilie, două nave fluviale din cadrul Divizionului 
67 Nave Purtătoare de Artilerie de la Brăila, au executat un marş 
de instrucţie de la Brăila la Călăraşi. Comandor Neculae Marcel, 
comandantul Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie: „În 
perioada 15-19 aprilie, monitorul «Lascar Catargiu» (47) şi vedeta 
blindată «Posada» (179) au executat un marş de instrucţie de la 
Brăila la Călăraşi având ca obiective: formarea deprinderilor noilor 
ofiţeri din cadrul Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie în 
conducerea activităţilor specifice pentru funcţia fiecăruia, respectiv 
comandant serviciu de luptă, perfecţionarea deprinderilor 
echipajelor pentru ducerea luptei pentru menţinerea vitalităţii 
navei şi actualizarea bazei de date privind cunoaşterea zonei de 
responsabilitate la pace a Flotilei Fluviale.”

La bordul celor două nave fluviale s-au aflat şi cei patru aspiranţi 
care au terminat cursul de bază pentru prima funcţie la Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din 
Mangalia, pe data de 1 martie, care au fost repartizaţi la navele 
din divizion şi care se află în programul intensiv de pregătire. 
Comandor Neculae Marcel: „În condiţiile unui program de instruire 
intensiv, constând în cele două componente, respectiv pregătire 
teoretică şi pregătire practică la instalaţiile artileristice de la bordul 
navei, consider că după două luni, le vom da votul de încredere, 
aceştia fiind apoi apţi să pregătească şi să conducă exerciţii de 
tragere de fapt, misiunea principală a acestor nave. Aspiranţii 
s-au integrat foarte rapid în rândul echipajelor, au aprofundat 
cunoştinţele teoretice şi au deja deprinderi în organizarea şi 
conducerea activităţilor de la bordul navelor.”

Ziua Porţilor Deschise
Aflate într-un marş de instruire pe fluviu, monitorul Lascar 

Catargiu (47) şi vedeta blindată Posada (179) au fost vizitate, 
miercuri, 17 aprilie, de elevii instituţiilor de învăţământ din Călăraşi. 
Activitatea de la Chiciu, Călăraşi, a fost inclusă în proiectul „Armata 
– O Şcoală Altfel”. Sute de copii de la şcolile generale şi liceele din 
Călăraşi şi din împrejurimi au vizitat cele două nave fluviale, au 
fost curioşi să afle ce misiuni au acestea, cum este viaţa pe o navă 
militară şi la ce folosesc nodurile marinăreşti sau diferitele lucrări 
de matelotaj expuse. De asemenea, instalaţiile artileristice au fost 
puncte de atracţie pentru cei mici. 

Au vizitat navele fluviale şi elevii Şcolii Primare „General de 
Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, din satul Tonea, comuna 
Modelu. Printr-un demers al Forţelor Navale, o reîntoarcere 
la tradiţii şi un recurs istoric firesc, în noiembrie 2017, Şcoala 
primară din Tonea, localitate în care generalul Maican şi-a găsit 
sfârşitul în urma unui tragic accident, a primit denumirea de Şcoala 
Primară „General de marină Nicolae Dumitrescu-Maican”. Din acel 
moment, marinarii au fost prezenţi în viaţa elevilor şcolii, dar şi 

„O Şcoală Altfel”....pe navele fluviale„O Şcoală Altfel”....pe navele fluviale

aceştia i-au vizitat pe marinari în porturile de la Dunăre şi mare. Şi 
poate, nu peste mulţi ani, prin implicarea Forţelor Navale, o parte 
dintre elevii şcolilor din Călăraşi sau ai Şcolii Primare „General de 
marină Nicolae Dumitrescu-Maican”, din satul Tonea, vor deveni 
elevi sau studenţi ai instituţiilor militare de învăţământ de marină.

Comandor Neculae Marcel, comandantul Divizionului 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie: „Pe lângă obiectivele de instruire pe care 
le avem, la fiecare exerciţiu de antrenament pe fluviu, organizăm 
activităţi de promovare a imaginii Forţelor Navale prin organizarea 
şi desfăşurarea Zilei Porţilor Deschise. Am organizat Ziua Porţilor 
Deschise în portul Borcea şi de asemenea în municipiul Călăraşi, 
prilej cu care am dat posibilitatea locuitorilor celor două localităţi 
şi nu numai, copiilor, elevilor de la şcolile generale şi colegiile 
din zonă să viziteze navele; în acelaşi timp, am dus o campanie 
activă de promovare şi de atragere a tinerilor din două localităţi 
pentru a îmbrăţişa o carieră în Forţele Navale pe toate cele trei 
niveluri de pregătire, respectiv Colegiul Naţional Militar «Alexandru 
Ioan Cuza», Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
«Amiral Ion Murgescu» şi Academia Navală «Mircea cel Bătrân». 
De asemenea, am primit astăzi vizita elevilor de la Tonea. În anul 
2017 am realizat această înfrăţire între Flotila Fluvială şi Şcoala 
Primară «General de marină Nicolae Dumitrescu-Maican» din 
Tonea, ne-am implicat în activităţile desfăşurate de copii, i-am 
adus la activităţile noastre şi am convingerea că în curând vom 
auzi de copii de la Tonea în Forţele Navale”.

Da, la Dunăre pare a fi în permanenţă, o şcoală altfel, o şcoală 
a tinerilor entuziaşti care vor să reuşească, o şcoală a pedagogiei 
celor care fiindu-le şefi, îi învaţă să reuşească şi o şcoală a 
celor care încearcă mereu să arate şi altora fumuseţea tradiţiilor 
marinăreşti şi astfel, să îi atragă pe tineri să descopere alături de 
ei, arta navigaţiei pe fluviu. (M.E.)

Aspect de la Ziua Porţilor Deschise pe navele fluviale, la Chiciu.
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Luni, 4 martie, la Baza Aeriană 
de instruire şi formare a personalului 
aeronautic de la Boboc, şapte ofiţeri de 
marină, din promoţiile 2014-2017 ale 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
au început cursul de formare ca piloţi de 
elicopter. Este al doilea proiect major al 
Forţelor Navale, de instruire a ofiţerilor 
de marină pentru a deveni piloţi de 
elicopter, după cel derulat în perioada 
2005-2007. Atunci, în decembrie 2005, 
ideea pregătirii ofiţerilor de marină ca 
piloţi de elicopter a fost privită de mulţi 
cu scepticism, deoarece nimeni nu mai 
formase piloţi pe filieră indirectă, dar nici 
nu încercase acest lucru. După şapte luni 
de pregătire intensă, în iulie 2007, cei 
opt ofiţeri de marină şi-au luat brevetul 
de pilot, continuându-şi apoi instruirea 
practică la Baza Aeriană de la Otopeni, 
pe elicopterul Puma.

Reuşita acelui program şi nevoia de 
instruire a unor noi piloţi marinari pentru 
Grupul de Elicoptere a făcut ca în acest 
an peste 25 de aspiranţi şi locotenenţi 
din cadrul Forţelor Navale să se înscrie 
la concursul pentru a urma programul 
de formare al piloţilor. În urma testelor, 
au reuşit şapte dintre ei. Schimbul de 
ştafetă dintre cele două generaţii de piloţi 
a avut loc, vineri, 1 martie, la Grupul de 
Elicoptere de la Tuzla. Acolo, foştii şi 
actualii comandanţi ai structurilor care 

Aviaţia
navală

De la timona navei la manşa elicopteruluiDe la timona navei la manşa elicopterului

Urmându-şi visulUrmându-şi visul
au în subordine Grupul de Elicoptere, 
foştii comandanţi ai unităţii, cei opt piloţi 
brevetaţi în 2006 din ofiţeri de marină, au 
prezentat importanţa acestui proiect, au 
depănat amintiri şi i-au încurajat pe cei 
şapte ofiţeri de marină care au ales să facă 
o schimbare majoră în cariera lor şi să se 
pregătească să devină piloţi de elicopter. 
Comandorul (av) (r) Tudorel Duţă, şeful 
Centrului de conducere a aviaţiei din 
SMFN la momentul demarării programului, 
cel care s-a ocupat îndeaproape de 
primul proiect de formare al piloţilor 
marinari: „Lucrurile au decurs bine în 
acel proiect de formare a personalului 
navigant din ofiţeri de marină, început în 
2005. A fost reticenţă la început, pentru 
că nimeni nu formase până atunci piloţi în 
afara Academiei Forţelor Aeriene, dar s-a 
demonstrat apoi că a fost un proiect bine 
gândit şi prin efortul piloţilor marinari şi 
al instructorilor, a fost un program reuşit. 
Sper ca acestor tineri ofiţeri care au ales 
să devină piloţi să li se acorde atenţie, cel 
puţin la fel cum am acordat-o noi piloţilor 
de atunci (2005-2007), să fie îndrumaţi, 
pentru că ei intră într-un mediu complet 
nou, diferit de ceea ce ştiau ei; ei trebuie 
să depună eforturi să îşi propună să fie 
cei mai buni, să profite de perioada de 
început să acumuleze multe cunoştinţe 
teoretice pentru ca apoi pe perioada 
acumulării deprinderilor practice să le fie 
cât mai uşor.” Contraamiralul de flotilă 
Valentin Iacoblev, comandantul Flotilei 

56 Fregate: „Această nouă serie de piloţi 
marinari reprezintă pentru noi, viitorul; 
avem şansa să formăm din nou piloţi din 
ofiţeri de marină, ceea ce înseamnă că 
integrarea lor la bordul navelor va fi facilă. 
Ei trebuie să fie motivaţi, să muncească 
asiduu, să dobândească brevetul de pilot 
şi apoi să ajungă să finalizeze programul 
de pregătire ca piloţi navali, astfel încât 
să fie capabili să îndeplinească toate 
misiunile pe care le poate îndeplini din 
punct de vedere tehnic, elicopterul Puma 
Naval”. Contraamiralul de flotilă Daniel 
Căpăţînă, comandantul Flotei: „Pentru 
Flotă, acest program este un mare câştig; 
această generaţie de piloţi marinari va 
reprezenta viitorul aviaţiei în Forţele 
Navale, schimbul de generaţii. Le doresc 
să fie serioşi în pregătire, să depună toate 
eforturile, astfel încât la reîntoarcerea în 
Forţele Navale să fie piloţi buni”.

Cursul de formare al piloţilor navali, 
derulat la Baza Aeriană de instruire şi 
formare a personalului aeronautic de la 
Boboc, este structurat pe trei module: unul 
de pregătire teoretică cu o durată de patru 
luni, timp în care cei şapte ofiţeri de marină 
vor trebui să acumuleze multe cunoştinţe 
teoretice din domeniul aeronautic; va urma 
un modul de instruire în zbor pe elicopterul 
IAR 316 B (Alouette) cu 23 de ore pentru 
fiecare pilot şi în final, ultimul modul va fi 
dedicat instruirii în zbor pe elicopterul IAR 
330 Puma Socat, cu 63 de ore de zbor 
alocate fiecărui pilot. La finalul acestui 

Căpitan-comandor Mihai EGOROV

Luni 4 martie la Baza Aeriană

Schimb de experienţă între piloţii marinari de azi şi de mâine.
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Aspect de la cursul de formare al piloţilor navali de la Boboc.
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program, cei 7 piloţi vor începe la Tuzla 
pregătirea şi trecerea pe elicopterul IAR 
330 Puma Naval, ultima etapă din procesul 
de formare a lor ca şi piloţi marinari. 
Comandor Ovidiu Bălan, locţiitorul 
comandantului Bazei Aeriene de instruire 
şi formare a personalului aeronautic de la 
Boboc: „Pentru noi este o nouă provocare 
şi o continuare a programului derulat 
în perioada 2005-2006, cu rezultate 
foarte bune pentru Forţele Navale. Avem 
baza materială şi instructorii necesari 
să dezvoltăm acest program, să oferim 
piloţi foarte bine pregătiţi Forţelor Navale. 
Provocările aflate acum în faţa celor şapte 
ofiţeri de marină sunt legate de foarte multe 
ore de studiu, de multe ore de instruire în 
zbor, de dăruire, de ambiţie. Acum, cu 
foarte multă muncă ei vor reuşi să ajungă 
la rezultatele aşteptate de noi şi de colegii 
noştri aviatori din Forţele Navale”. Căpitan-
comandorul Bogdan Curcă, locţiitorul 
comandantului Grupului 256 Elicoptere 
Tuzla: „Am revenit cu emoţie la Boboc, aici 
unde acum 14 ani, eu, alături de colegii mei, 
eram în locul celor şapte şi eram dornici să 
ne schimbăm meseria, să realizăm ceva în 
premieră şi să devenim piloţi de elicopter 
din ofiţeri de marină. Noi, piloţii marinari 
cu experienţă, aşteptăm de la ei să 
acumuleze cât mai multe cunoştinţe aici, 
pentru ca apoi, la Tuzla, să îi putem pregăti 
în tainele zborului deasupra mării, zborul 
de la fregate şi întrebuinţarea în luptă a 

elicopterului Puma Naval”. Comandorul 
Marian Săvulescu, şeful Oficiului operaţii şi 
instrucţie la Statul Major al Forţelor Navale: 
„Sunt băieţi tineri şi încrezători în şansa 
lor; îşi doresc foarte mult să devină piloţi 
şi sunt convins că la finalul perioadei de 
pregătire vom avea o nouă serie bună de 
piloţi marinari. Aşteptăm de la ei să înveţe 
tainele pilotajului, pentru a putea apoi să 
opereze de la bordul navelor Forţelor 
Navale“.

Instruire la Boboc
Trei locotenenţi şi patru aspiranţi 

din Forţele Navale, toţi absolvenţi ai 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
s-au încumetat să-şi schimbe destinul, 
şi au lăsat navele pe care îşi desfăşurau 
activitatea pentru cabina elicopterului, 
urmându-şi fiecare dintre ei visul de 
a zbura. Mulţi dintre noi am visat în 
copilărie să devenim piloţi, iar ei încep 
să transforme visul în realitate. La 
Baza Aeriană de instruire şi formare a 
personalului aeronautic de la Boboc, 
tinerii ofiţeri de marină au trecut peste 
emoţiile inerente oricărui început şi s-au 
integrat în activităţile bazei şi programul 
de pregătire. Terminologia de aviaţie, 
cursurile de aerodinamică sau de limbă 
engleză, meteorologia aeronautică, sunt 
doar câteva dintre disciplinele care şi-au 
găsit loc în programa de învăţământ a 
cursului, şi implicit în activitatea lor zilnică. 

Le vom urmări şi noi îndeaproape evoluţia 
în cadrul cursului. Comandor Cătălin 
Băsescu, locţiitorul comandantului Şcolii 
de Aplicaţie a Forţelor Aeriene: „Este o 
provocare pentru noi să îi formăm ca 
piloţi în 20 de luni, dar reuşita programului 
din 2005 ne dă speranţe că vom finaliza 
cu bine această pregătire”. Locotenent 
Claudiu Curelea, Divizionul Forţe Navale 
Pentru Operaţii Speciale, şeful grupei 
de piloţi marinari: „Am ales să devin 
pilot marinar, considerând această nouă 
profesie o oportunitate în dezvoltarea 
mea profesională şi personală. Sunt 
conştient de faptul că perioada teoretică 
va fi una intensă, solicitantă, în care vom 
asimila foarte multe informaţii noi, dar 
sunt convins că vom face faţă cu toţii şi 
vom încheia cu succes acest program”. 
Locotenent Eugen Croitoriu, comandant 
serviciu de luptă logistic la dragorul 
maritim Lt. Dimitrie Nicolescu: „Am dorit 
să urmez această carieră încă de mic, nu 
am avut această posibilitate, iar acum am 
profitat de oportunitatea ivită”. Locotenent 
Cătălin Cosmin Coadă, comandant 
detaşament la Secţia Scafandri de 
Luptă: „Mi-am dorit încă din copilărie 
să devin pilot, nu am avut suficientă 
încredere să dau admitere la absolvirea 
liceului militar; am ales atunci academia 
navală şi acum, dacă s-a ivit această 
oportunitate, am profitat de ea. Sunt ofiţer 
de marină, scafandru, paraşutist; am 
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Family Photo: schimbul de ştafetă dintre cele două generaţii de piloţi marinari.

Aspecte de la cursul de formare al piloţilor navali de la Boboc.
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profitat de fiecare oportunitate din carieră 
să mă pregătesc cât mai bine”. Aspirant 
Ionuţ Tapârdău, ofiţer de stat major la 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: 
„Mi-am dorit încă din liceu să devin pilot, 
chiar am trecut de probele medicale 
pentru avioane; am renunţat atunci şi am 
dat examen la Academia Navală având 
un oarecare regret şi întrebându-mă 
mereu, cum ar fi fost dacă... aş fi devenit 
pilot. Acum, am profitat de ocazia apărută 
şi nu voi mai avea niciun regret”. Aspirant 
Valentin Florian Terente, ofiţer secund la 
NFC Siret: „Nu a fost o selecţie uşoară, 
dar mă bucur că am reuşit. Sper să reuşim 
să ne adaptăm noului şi să fim parte a 
unui proiect reuşit”. Aspirant Robert Vlad 
Badiu, comandant grup luptă navigaţie 
şi observare la puitorul de mine şi plase 
Viceamiral Constantin Bălescu: „Am fost 
întotdeauna fascinat de activitatea pe 
care o desfăşoară piloţii; i-am întâlnit la 
activităţile pe care le-au desfăşurat la 
bordul fregatelor, dar şi cu scafandrii de 
luptă. Este o provocare nouă pentru mine; 
este un mediu riscant, un mediu în care 
trebuie să fii mereu atent, dar am încredere 

că instructorii şi profesorii ne vor îndruma 
foarte bine pentru a face faţă provocărilor 
ce urmează”. Aspirant Vasile Ciceu, 
comandant grup de luptă arme sub apă 
la dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu: 
„Probele de selecţie au fost riguroase şi 
am avut de depăşit multe emoţii, dar mă 
bucur că am reuşit. Aşteptările pentru 
curs sunt destul de mari: sunt conştient 
de faptul că mă va aştepta o perioadă 
dificilă, în care va trebui să fac şi sacrificii, 
dar acest vis merită orice sacrificiu”. 

Cei „şapte magnifici”, aşa cum i-a 
numit cineva din cadrul Bazei de la 
Boboc, pe cei şapte ofiţeri de marină, 
sunt optimişti, sunt încrezători în şansa 
lor, în oportunitatea de a-şi schimba 
destinul şi sunt conştienţi că în cele 20 
de luni ale acestui curs, vor trebui să se 
autodepăşeaască, să confirme că selecţia 
a fost una bună, să confirme încrederea 
instructorilor şi aşteptările Forţelor Navale. 
Fără a fi neapărat o competiţie între ei, 
niciunul nu vrea să dezamăgească şi 
fiecare încearcă să-şi urmeze visul şi să 
devină buni piloţi în Forţele  Navale.

Dialog cu viitorii 
piloţi ai marinei

Miercuri, 3 aprilie, contraamiralul de 
flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, 
s-a întâlnit la Baza Aeriană de instruire 
şi formare a personalului aeronautic de 
la Boboc cu cei şapte ofiţeri de marină 
aflaţi la pregătire pentru a deveni piloţi de 
elicopter. Cei şapte ofiţeri de marină vor 
încadra la finalizarea pregătirii, funcţii în 
cadrul Grupului de Elicoptere de la Tuzla. În 
cadrul discuţiilor a fost analizată perioada 
de acomodare a marinarilor la cerinţele şi 
specificul bazei aeriene. În acest moment, 
cei şapte ofiţeri de marină din promoţiile 
2014-2017 ale Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, urmează modulul de pregătire 
teoretică în cadrul cursului de formare al 
piloţilor navali. 

De luni, 4 martie, cei şapte ofiţeri de 
marină care se pregătesc la Baza Aeriană 
de instruire şi formare a personalului 
aeronautic de la Boboc, au schimbat 
urarea de „BUN CART ÎNAINTE!” cu... 
„CER SENIN!”

Contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, împreună cu ofiţerii de marină aflaţi la pregătire pentru a deveni piloţi de elicopter.

Family Photo după festivitatea de deschidere a cursului de formare al piloţilor navali de la Boboc.
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Vineri, 1 martie, la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia a avut loc 
festivitatea de absolvire a cursului de bază 
pentru ofiţeri. Pe parcursul a şase luni, cei 
25 de aspiranţi, promoţia 2018 „Centenarul 
Marii Uniri” a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, au parcurs un program de 
pregătire ce a avut ca scop familiarizarea 
acestora cu cerinţele primei funcţii din 
carieră. Accentul la cursul de bază s-a 
pus pe îmbinarea cunoştinţelor teoretice 
însuşite în cei patru ani de pregătire în 
cadrul academiei cu activităţile practice de 
la bordul navelor. De asemenea, cursanţii 
au avut stagii de practică la navele pe care 
îşi vor desfăşura activitatea şi întâlniri cu 
membrii Clubului Amiralilor.

Cursul de bază reprezintă ultima etapă 
de pregătire a absolvenţilor Academiei 
Navale pentru prima funcţie din marină. 
Aspirant Nicolae Silviu Popa, comandant 
grup navigaţie şi observare la corveta 
Amiral Petre Bărbuneanu (Cvt 260): „În 
perioada cursului de bază am pus în 
practică ceea ce am învăţat în Academia 
Navală; am făcut totul practic, am văzut 
tehnica şi aparatura de la bordul navelor 

Alma 
mater

şi am avut ocazia să ne cunoaştem colegii 
de muncă, subordonaţii dar şi superiorii. 
De asemenea, am avut ore la simulatorul 
tactic al Academiei Navale, la simulatorul 
de conducere a navei şi efectiv, am fost la 
bordul navelor pe timpul stagiului. Vreau 
să ajung cât mai sus în carieră şi să ocup 
funcţia de şef al Statului Major al Apărării”.

Aspirant Iuliana Miron, comandant 
grup de luptă la suprafaţă şi antiaeriană la 
nava purtătoare de rachete Zborul (NPR 
188): „La Şcoala de Aplicaţie am pus în 
practică ceea ce am învăţat în Academia 
Navală şi toate aceste informaţii mă vor 
ajuta în cariera viitoare. Pentru mine, a fost 
foarte utilă perioada de stagiu la bordul 
navei; am ieşit pe mare cu nava, nu a fost 
foarte uşor, dar mă voi obişnui. Îmi doresc 
o carieră cât mai lungă la nave, perioadă 
în care să particip la cât mai multe exerciţii 
naţionale şi internaţionale, atât cu navele 
purtătoare de rachete, dar şi cu alte nave 
din Forţele Navale”.

Prezent la festivitate, viceamiralul dr. 
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, i-a încurajat pe tinerii 
aflaţi la început de drum în Forţele Navale. 
„Dumneavoastră sunteţi generaţia care 
veţi beneficia de trecerea de la actualele 
capabilităţi, nave, mijloace de luptă, 

echipamente pe care le avem în înzestrare, 
la cele moderne, la cele noi, care acum 
sunt în stadiul de proceduri în derulare, în 
stadiul de proiecte pentru dezvoltare. Noi 
punem cărămizile, iar dumneavoastră veţi 
beneficia şi veţi exploata noile capabilităţi. 
Dar pentru aceasta, trebuie să vă pregătiţi 
continuu, să fiţi exigenţi, să vă integraţi în 
echipajele în care veţi lucra, să învăţaţi 
să respectaţi marea. Fiecare dintre 
dumneavoastră are în acest moment în 
buzunarul de la piept şi ordinul de numire 
în funcţia de şef al Statului Major al Forţelor 
Navale. Depinde doar de dumneavoastră 
dacă ajungeţi să îl folosiţi sau nu. Să vă 
respectaţi subordonaţii, să vă respectaţi 
comandanţii, să vă respectaţi între voi”. 

După patru ani de pregătire în 
Academia Navală şi şase luni la Şcoala 
de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” din Mangalia, cei 25 
de aspiranţi, promoţia 2018 „Centenarul 
Marii Uniri” a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân” şi-au început luni, 4 martie, 
activitatea în cadrul unităţilor Forţelor 
Navale. Bun cart înainte!

„Ultimul pas“ spre prima funcţie din marină„Ultimul pas“ spre prima funcţie din marină
Căpitan-comandor Mihai EGOROV

Vineri 1 martie la Şcoala de Aplicaţie

Aspect din timpul festivităţii de absolvire 
a cursului de bază pentru ofiţeri.
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Întâlnirea aspiranţilor de la cursul de bază cu reprezentanţii Clubului Amiralilor.
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La început de an, au fost din nou emoţii la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu”, studenţii şi elevii susţinând examenele 
sesiunii de iarnă. Student Beatrice Munteanu, anul I: „La primul 
examen am avut multe emoţii; am avut la Bazele Navigaţiei, dar 
am învăţat mult şi este bine. Trecerea de la teze la examenele 
din facultate a fost destul de dificilă, presiunea a fost mai mare, 
dar m-am descurcat”. Student Robert Stanciu, anul IV: „Sesiunea 
a decurs bine, a fost ultima sesiune din viaţa de student din 
academie. Au fost examene de specialitate şi a trebuit să învăţăm 
mai mult deoarece este vorba despre ceea ce vom face efectiv 
la bordul navelor. Este ultima sesiune şi cred că îmi va lipsi 
atmosfera examenelor”. Comandor Paul Burlacu, decanul Facultăţii 
de Inginerie Marină: „Sesiunea de examene s-a desfăşurat pe 
parcursul celor trei săptămâni conform procedurilor în vigoare. 
Nu a fost totuşi foarte greu la examene, pentru că practic acum, 
rezultatele sunt cele finale după munca unui semestru şi consider 
că notele au fost corespunzătoare muncii. Pentru cei de anul I a fost 
mai greu, pentru că ei au venit de la un sistem de învăţământ liceal 
unde au fost evaluaţi periodic cu note, pe când aici au avut evaluare 
la final de semestru după care acum, la examen”. La sfârşitul 
lunii februarie, studenţii de anul I ai Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, care au promovat toate examenele din sesiunea care a 
marcat încheierea primului semestru de studii, au fost înaintaţi la 
gradul onorific de „student fruntaş”. În cadrul festivităţii, ei au fost 
felicitaţi pentru rezultatele deosebite obţinute după prima sesiune. 
Cu acest prilej, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
comandorul conf.univ.dr. ing. Octavian Tărăbuţă, a felicitat-o pe 
studenta Ana Geică, care a obţinut nota 10 la toate examenele.
Şi la Şcoala de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” au fost emoţii la sesiunea de examene, dar elevii le-au 
depăşit cu bine. Rezultatele obţinute dau încredere instructorilor 
că viitorii tehnicieni ai marinei vor fi bine pregătiţi pentru a face 
faţă provocărilor de la unităţile de nave în care îşi vor desfăşura 
activitatea. Elev caporal Filimon Loredana, laureată a bursei pentru 
rezultate deosebite la învăţătură acordate, trimestrial, de Fundaţia 
„General Ştefan Guşă“: „Am acumulat multe cunoştinţe pe parcursul 
anului şi în sesiune nu a fost foarte greu. Ne-am pregătit bine 
pentru examene şi am trecut cu bine peste ele, fiind conştienţi că de 
pregătirea din şcoală va depinde modul în care ne vom descurca la 
unităţi”. Căpitan-comandor Iulian Bostan, şef cursuri: „Elevii 
au avut un timp de pregătire scurt, dar totuşi s-au prezentat 
la nivel bun şi foarte bun, atât la examenele teoretice, cât şi la 
probele practice”. (ANMB; M.E.)

Joi, 14 martie, contraamiralul de flotilă Mihai Panait, locţiitorul 
pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor 
Navale, s-a întâlnit cu o parte dintre studenţii Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, cărora le-a prezentat activităţile 
curente, precum şi viziunea pe termen mediu a Forţelor 
Navale Române. De asemenea, contraamiralul de flotilă 
Mihai Panait a avut discuţii cu studenţii militari, referitoare la 
aspecte de învăţământ şi infrastructura educaţională. (ANMB)

Miercuri, 27 martie, Nava-Şcoală Mircea a executat primul 
exerciţiu de antrenament pe mare din acest an. Timp de 
câteva ore, au fost verificate toate echipamentele care au 
trecut printr-un proces de mentenanţă, precum şi aparatura 
nou introdusă la bord. De asemenea, antrenamentul pe mare 
al navei a fost un bun prilej pentru acomodarea studenţilor 
de anul I ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” cu viaţa 
la bordul legendarului velier românesc. Pe 17 aprilie, cu doar 
o lună înainte ca cel mai longeviv ambasador al României pe 
mările şi oceanele lumii, Nava-Şcoală Mircea să împlinească 
venerabila vârstă de 80 de ani de când a intrat în serviciul 
Marinei Militare Române, velierul românesc a executat încă un 
exerciţiu de antrenament pe mare. A avut la bord şi jurnaliştii 
constănţeni, care timp de câteva ore au putut afla poveştile 
marşurilor de instrucţie executate de navă în 80 de ani de 
istorie, perioadă în care a făcut escale în peste 120 de porturi 
din Europa, Asia, Africa şi America de Nord, la bordul său 
pregătindu-se peste 70 de generaţii de marinari militari. În acest 
an, Nava-Şcoală Mircea va executa marşul anual de instrucţie 
de la Constanţa până la Hamburg, portul în care a fost construit 
şi de unde a plecat falnicul velier în anul 1939; marşul între 
Hamburg şi Constanţa va reprezenta o reîntoarcere în timp, 
legendarul velier românesc urmând acelaşi itinerar ca în 
urmă cu 80 de ani. Cu o istorie de opt decenii în spate, uneori 
învolburată, alteori înseninată, Mircea îşi croieşte încrezător 
drum pe valurile timpului şi va destăinui tainele Marinăriei 
cadeţilor pe care îi va avea la bord, în timpul marşurilor de 
instrucţie. (M.E.; SMFN) 

Sesiunea de iarnă Sesiunea de iarnă 
la ANMB şi SMMMFNla ANMB şi SMMMFN Dialog între generaţiiDialog între generaţii

Antrenament pe mareAntrenament pe mare
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Elevii Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, în timpul examenelor.
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În aceeaşi perioadă în care marinarii militari desfăşurau 
activităţi alături de colegii lor din statele membre NATO, din 
cadrul exerciţiului SEA SHIELD 19, 8-13 aprilie, studenţii 
marinari ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au participat 
la un exerciţiu pe simulatorul Proteus ASTT (Action Speed 
Tactical Trainer), desfăşurat în comun cu studenţi de la 
academiile navale din Bulgaria, Grecia, Polonia şi Ucraina. A 
fost un schimb de experienţă util, pentru tinerii care, nu peste 
mult timp se vor întâlni probabil la bordul navelor militare, la 
exerciţii desfăşurate în cadrul NATO sau PfP. Exerciţiul tactic 
a fost condus  de căpitanul Sergiu Şerban şi locotenentul 
Veselin Atanasov din Bulgaria. Căpitan Sergiu Şerban, lector 
la Departamentul de Navigaţie şi Transport Naval din cadrul 
Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval din ANMB: 
„Suntem la a cincea ediţie a exerciţiului, care are rolul de a 
îmbunătăţi interoperabilitatea între academii. Intenţia noastră 
este de a-i introduce pe studenţi în acest mediu de manevre 
tactice cu nave, manevre şi evoluţii, pentru a şti să se descurce 
cu publicaţiile NATO”. Student sergent Sion Paul Alexandru, 
anul III, ANMB: „Am desfăşurat un exerciţiu multinaţional pe 
simulatorul Proteus. Sunt foarte fericit că am reuşit să particip 
la acest exerciţiu, am împărtăşit idei cu colegii străini şi ne-am 
putut compara nivelul de pregătire. Am învăţat unii de la alţii 

În perioada 12– 13 aprilie, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” a fost gazda celei de-a 41-a ediţii a Sesiunii 
Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „CADET-
NAV 2019”. La ediţia din acest an au participat 300 de studenţi 
din 14 universităţi din ţară şi din străinătate: Academia Navală 
din Polonia, Academia Navală din Portugalia, Academia Navală 
din Grecia, Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna – 
Bulgaria, Universitatea din Split – Croaţia, Universitatea Maritimă 
Naţională din Odessa – Ucraina, Academia Tehnică Militară 
„Ferdinand I”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Institutul Medico - 

Exerciţiu tactic pe simulatorExerciţiu tactic pe simulator

CADET NAV 2019CADET NAV 2019

şi cred că este o experienţă foarte utilă”. Participanţii, studenţi 
din România, Bulgaria, Grecia, Polonia şi Ucraina, au fost 
familiarizaţi cu procedurile tactice navale pentru operarea 
diverselor sisteme de senzori şi armamente de la bordul 
navelor Forţelor Navale Române, la standarde NATO. (M.E.)

Militar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie 
din Târgu Mureş, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, 
Universitatea de Marină Civilă – Constanţa şi din instituţia gazdă. 
Principalul obiectiv al sesiunii a fost aducerea în acelaşi loc a 
studenţilor de la diferite universităţi, de a se cunoaşte între ei, 
de a face schimburi de idei şi de a avea dezbateri pe teme din 
domeniile abordate în cadrul secţiunilor conferinţei. Studenţii 
au prezentat lucrări în cele opt secţiuni ale sesiunii: Navigaţie şi 
transport, Inginerie şi management, Ştiinţe militare şi informaţii, 
Inginerie electrică, Inginerie mecanică, Armament şi comunicaţii, 
Ştiinţe fundamentale şi Limbi străine. (ANMB)
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Absolvirea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” sau a Şcolii 
Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” 
nu reprezintă decât finalizarea unei etape de pregătire pentru 
cadrele militare din Forţele Navale; pregătirea este însă continuă 
şi se desfăşoară apoi prin cursuri de nivel, de specialitate sau de 
carieră. 

În această primăvară, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia a derulat simultan 
două cursuri de carieră. Primul a fost cursul avansat pentru ofiţerii 
de marină şi s-a adresat locotenenţilor în vederea accederii la 
gradul de căpitan, al doilea a fost cursul de stat major pentru ofiţerii 
din Forţele Navale pentru accederea la gradul de locotenent-
comandor, respectiv maior pentru cei din alte arme. Ambele 
cursuri au avut o durată de 12 săptămâni şi s-au desfăşurat între 
4 martie şi 24 mai. De regulă, până anul acesta, cele două cursuri 
se desfăşurau succesiv, dar în acest an s-au derulat simultan, 
ceea ce a necesitat un efort mai mare din partea instructorilor din 
Şcoala de Aplicaţie. Cursurile au avut un caracter aplicativ, prin 
îmbunătăţirea bagajului de cunoştinţe teoretice pentru cele două 
direcţii principale ale cursurilor şi  punerea lor în practică într-o 
formă sau alta, fie prin aplicaţii la clasă, fie prin aplicaţii în teren 
cum au fost cele două exerciţii multinaţionale, fie la simulatorul 
tactic Proteus ASTT de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 
Ca urmare, cursurile s-au desfăşurat la Şcoala de Aplicaţie în 
majoritatea timpului, dar şi în teren pentru cele două exerciţii 
multinaţionale şi la Academia Navală. Partea aplicată se referă 
la implicarea cursanţilor în activităţile exerciţiului multinaţional 
SEA SHIELD 19. Astfel, cursanţii au mers la bordul navelor care 
au ieşit pe mare (fregate, corvete, NPR-uri, dragoare maritime), 
o parte dintre ei au fost şi în EXCON la Comandamentul Flotei 
(în principal cei de la cursul de stat major) şi au acţionat sub 
tutela celor de la bordul navelor. A doua activitate practică pentru 
cursanţi a fost şi exerciţiul premergător ASW SEA SHIELD. Este 
vorba de CAX Shield Protector (exerciţiu asistat de calculator) la 
Centrul de Instruire Simulare şi Evaluare a Forţelor Navale, unde 
au participat timp de o săptămână şi au fost implicaţi efectiv în 
organizarea exerciţiului. 

Aproape în aceeaşi perioadă, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” a organizat în premieră primele două cursuri 
postuniversitare de pregătire a ofiţerilor de marină pentru trecerea 
de la gradul de locotenent-comandor la cel de căpitan-comandor. 
Astfel, 16 ofiţeri – împărţiţi în două grupe de 7 şi respectiv, 9 
ofiţeri – au urmat cursul postuniversitar de perfecţionare în 
„managementul sistemelor integrate de armament”, precum 
şi cursul postuniversitar de perfecţionare în „managementul 
sistemelor logistice militare”. Cursurile s-au desfăşurat în 
premieră în Academia Navală, deoarece până în acest an ele 
se desfăşurau la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. 
A fost un început de bun augur pentru Forţele Navale, deoarece 
pe de o parte, ofiţerii de marină s-au pregătit într-o instituţie de 
învăţământ superior de marină, iar pe de altă parte, cursanţii 

Pregătire continuă în Forţele NavalePregătire continuă în Forţele Navale

au putut înţelege dintr-o altă perspectivă provocările din Forţele 
Navale şi au putut fi integraţi mai uşor în comandamentele 
exerciţiilor multinaţionale POSEIDON 19 şi SEA SHIELD 19. Cu 
siguranţă, experienţa începutului şi lecţiile învăţate după aceste 
serii de cursanţi vor fi valorificate de Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” în pregătirea şi adaptarea următoarelor cursuri la 
nivelul cerinţelor actuale, astfel încât Forţele Navale să aibă în 
permanenţă personal bine pregătit. (B.D.; M.E.)
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Cursuri de carieră la SAFN.

Cursuri de carieră la ANMB.
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Nevoia de personal tehnic bine pregătit în domeniul 
construcţiilor şi reparaţiilor de nave a fost factorul determinant 
pentru ca, începând cu anul universitar 2018-2019, Forţele 
Navale Române să reintroducă în pregătirea universitară 
specialitatea de inginer construcţii de nave, existentă ca 
formă de pregătire la Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, până la finalul anilor ’80. 

Astfel, în baza protocolului încheiat între Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” şi Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galaţi, Ministerul Apărării Naţionale formează ofiţeri de 
marină în specialitatea Inginer de construcţii şi reparaţii corp 
navă. Academia Navală organizează concursul de admitere, 
iar şcolarizarea se asigură de către Facultatea de Arhitectură 
Navală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Joi 11 aprilie, comandorul conf.univ.dr. ing. Octavian 
Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a 
participat la Forumul de cooperare în regiunea Dunării organizat 
de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi s-a întâlnit cu 
cei opt studenţi militari care urmează cursurile Facultăţii de 
Arhitectură Navală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” 
din Galaţi. Comandorul conf.univ.dr. ing. Octavian Tărăbuţă, 
rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân: „Viitorii arhitecţi 
navali vor fi destinaţi mentenanţei, proceselor de reparaţii, 
de stabilire a cerinţelor de achiziţionare a viitoarelor nave ale 
Forţelor Navale. Universitatea «Dunărea de Jos» are o bogată 
tradiţie în furnizarea de specialişti pentru domeniul naval, astfel 
încât sunt convins că vom avea specialişti foarte buni formaţi 
aici. Ei sunt studenţi militari, chiar dacă urmează o facultate 
civilă; noi ne implicăm în perioadele de pregătire militară şi ne 
vom implica şi în perioadele lor de practică. M-am întâlnit astăzi 
cu ei şi i-am sfătuit să fie motivaţi, demni, să păstreze mândria 

Studenţi la Arhitectură NavalăStudenţi la Arhitectură Navală

Investiţie în generaţia de mâineInvestiţie în generaţia de mâine
Căpitan-comandor Mihai EGOROV

N i d l t h i bi ătit î d
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Studenţi militari de la Facultatea de Arhitectură Navală 
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în timpul cursurilor.

Întâlnirea studenţilor cu rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“.
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uniformei pe care o poartă şi să fie mai buni decât colegii 
lor civili”.

Rectorul Academiei Navale s-a întâlnit de asemenea şi cu 
decanul Facultăţii de Arhitectură Navală din cadrul Universităţii 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, profesor univ.dr. ing. Costel Iulian 
Mocanu. În cadrul discuţiilor a fost analizată situaţia celor 
opt studenţi militari, după primul semestru, fiind evidenţiate 
atât seriozitatea, implicarea în activităţile extraşcolare, cât şi 
nivelul bun de aprofundare a cunoştinţelor. De asemenea, au 
fost analizate posibilităţile de dezvoltare de noi parteneriate 
educaţionale între cele două instituţii de învăţământ superior. 
Comandorul conf. univ. dr. ing. Octavian Tărăbuţă, rectorul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân: „Conducerea 
universităţii ne-a transmis semnale pozitive despre interesul lor 
în pregătire. Prin aceşti studenţi, Forţele Navale s-au reîntors 
la Facultatea de Arhitectură Navală din Galaţi, aici unde s-au 
format numeroşi specialişti militari; ei şi-au adus contribuţia atât 
la proiectarea şi realizarea navelor pe care Forţele Navale le 
utilizează în prezent, dar şi la pregătirea studenţilor Academiei 
Navale”. Profesorul univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu, decanul 
Facultăţii de Arhitectură Navală din cadrul Universităţii „Dunărea 
de Jos” din Galaţi: „Este un proiect nou şi vechi în acelaşi 
timp, între Forţele Navale şi facultatea noastră, deoarece 
reluăm tradiţia pregătirii specialiştilor militari în construcţii de 
nave; ultima promoţie formată aici a terminat în 1990. Avem 
opt studenţi interesaţi de pregătire, pe care îi vom pregăti să 
devină specialişti în Forţele Navale; noi ne vom ocupa de ei şi 
prin perioadele de practică, în cadrul clubului de navomodelism 
şi în şantierele navale. S-au descurcat bine în prima sesiune, 
chiar dacă avem o facultate grea. Pentru a reuşi la noi, tinerii 
trebuie să vrea şi să iubească navele, să aibă cunoştinţe 
despre matematică şi fizică şi să fie siguri că meseria asta este 
o meserie grea dar frumoasă; nu oricine poate face o bucată de 
metal să pluteasă. Avem o colaborare fructuoasă cu Academia 
Navală pe diferite activităţi şi programe de cercetare. Forţele 
Navale se află în plin proces de modernizare şi de dotare cu 

nave noi, construite într-un şantier din România. Sunt convins 
că la construcţia viitoarelor nave vor participa şi specialişti 
formaţi la Facultatea de Arhitectură Navală din Galaţi”. 

Cei opt studenţi marinari, aflaţi acum în anul I a Facultăţii 
de Arhitectură Navală din Galaţi, au depăşit emoţiile inerente 
oricărui început, se integrează în mediul universitar gălăţean 
şi vor să devină specialiştii militari de care Forţele Navale au 
nevoie. Ei vor avea anul viitor alţi colegi militari, deoarece 
şi pentru anul universitar 2019-2020 sunt scoase la concurs 
cinci locuri pentru ofiţeri de marină în specialitatea Inginer 
de construcţii şi reparaţii corp navă, care se vor pregăti la 
Facultatea de Arhitectură Navală în cadrul Universităţii 
„Dunărea de Jos” din Galaţi.

Conştienţi că investiţia în educaţie reprezintă o sursă 
esenţială în dezvoltarea unei marine moderne, Forţele Navale 
Române îşi diversifică formele şi programele de pregătire, 
pentru ca absolvenţii instituţiilor de învăţământ de marină să 
satisfacă nevoia de profesionişti.

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi.

Aspect din Bazinul de carene al facultăţii.
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Activităţi de Ziua  NATO Activităţi de Ziua  NATO 
În contextul împlinii a 15 ani de la 

aderarea României la NATO şi 70 de 
ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-
Atlantice (NATO), la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia s-au desfăşurat 
în săptămâna 1-7 aprilie mai multe 
activităţi. 

Astfel, joi, 4 aprilie, în aula Şcolii de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” a avut loc un 
simpozion dedicat Organizaţiei Nord-
Atlantice şi principalelor misiuni desfă-
şurate de statele membre în cei 
70 de ani de la înfiinţarea ei. Ofiţerii 
aflaţi la cursul de stat major au prezentat 
colegilor lor, soldaţilor profesionişti aflaţi 
în perioada instrucţiei de specialitate 
dar şi personalului instituţiei, aspecte 
din evoluţia, rolul şi misiunile acestei 

organizaţii de securitate. Nu au fost 
uitaţi nici paşii făcuţi de România pentru 
aderarea la NATO în anul 2004. De 
asemenea, au fost evidenţiate misiunile 
executate de Forţele Navale Române 
în cei 15 ani de la aderarea la Alianţa 
Tratatului Nord Atlantic, NATO.

La 29 martie 2004, România a 
aderat în mod oficial la NATO, prin 
depunerea instrumentelor de ratificare la 
Departamentul de Stat al Statelor Unite 
ale Americii, statul depozitar al Tratatului 
Alianţei Nord-Atlantice. Depunerea ins-
 tru mentelor de ratificare a fost ur-
mată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia 
arborării oficiale a drapelului românesc 
la sediul NATO. În baza Legii nr.390 
din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în 
România se sărbătoreşte în fiecare an, 
în prima duminică a lunii aprilie. 

Activităţile dedicate împlinii a 15 ani 
de la aderarea României la NATO şi 
70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei 
Nord-Atlantice, la Şcoala de Aplicaţie a 
Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia s-au încheiat 
duminică, 7 aprilie, atunci când s-a săr-
bătorit Ziua NATO în România. Cu acest 
prilej, a avut loc o ceremonie militară 
de înălţare pe catarg a drapelului naţi-
onal al României şi a drapelului NATO.

În contextul împlinirii a 15 ani de la 
aderarea României la NATO şi 70 de 
ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-
Atlantice, Forţele Navale Române au 
organizat duminică, 7 aprilie, o ceremonie 
de ridicare a pavilionului NATO în 
portul militar Constanţa. (sublocotenent 
Antonia-Ioana SUIUGAN, Şcoala de 
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu”).
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Ziua NATO la Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale din Mangalia.



54 Marina Română nr. 1-2 ianuarie – aprilie 2019

Marina
şi 

comunitateacomunitatea

Marinarii militari Marinarii militari 
au acostat în comuna Ciureaau acostat în comuna Ciurea

Pe 31 decembrie 1916/13 ianuarie 
1917, s-a produs cea mai mare catastrofă 
feroviară din România, în apropierea gării 
din comuna Ciurea, în care şi-au pierdut 
viaţa aproximativ 1000 de persoane, printre 
care şi comandorul de marină Alexandru 
Cătuneanu. Pentru a aduce un pios omagiu 
victimelor acestei catastrofe, Statul Major 
al Forţelor Navale împreună cu Brigada 
15 „Podu Înalt” şi autorităţile publice locale 
şi judeţene ieşene au organizat marţi, 
15 ianuarie, o ceremonie militară şi 
religioasă la Şcoala gimnazială din satul 
Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea şi la Troiţa 
din Ciurea. În cadrul ceremoniei organizată 
la Şcoala gimnazială din satul Lunca 
Cetăţuii, comuna Ciurea. contraamiralul de 
flotilă Cornel Rogozan, comandantul Flotilei 
Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, a acordat 
şcolii gimnaziale din localitate denumirea 
„Comandor Alexandru Cătuneanu”, o 
personalitate marcantă a Marinei Militare 
Române, care a contribuit la dezvoltarea 
hidrografiei, cartografiei şi oceanografiei în 
România.

Cătălin Lupu, primarul comunei Ciurea: 
„Mulţumesc celor care au contri buit la 
realizarea tuturor activităţilor premer-
gătoare bunei desfăşurări a festivităţilor 
de schimbare a numelui Şcolii Lunca 
Cetăţuii în Şcoala Gimnazială «Comandor 
Alexandru Cătuneanu»! Munca în echipă, 
implicarea fiecărui om în realizarea 
sarcinilor primite - deşi nu a fost uşor deloc, 
poate conduce la rezultate frumoase”. 
Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan: 
„Ne bucurăm că am reuşit să finalizăm 
acest proiect. Forţele Navale sunt prezente 
în localitatea Lunca Cetăţuii şi în judeţul 

Iaşi cu elemente din mai multe structuri: 
Direcţia Hidrografică Maritimă, Colegiul 
Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza», 
Academia Navală «Mircea cel Bătrân», 
Şcoala Militară de Maiştri Militari «Amiral 
Ion Murgescu». Ne dorim ca absolvenţii 
acestei şcoli să vină să facă parte din rândul 
Forţelor Navale Române” La ceremonie a 
fost prezent şi Alexandru Pană, strănepotul 
comandorului Alexandru Cătuneanu: 
„Îmi pare bine că numele lui Alexandru 
Cătuneanu este recunoscut. Îmi doresc ca 
poate câţiva dintre elevii acestei şcoli să 
îmbrăţişeze cariera militară, să ajungă la 
Academia Navală, şi poate să îi continue 
munca de hidrograf marin la institutul de la 
Constanţa”.

Desfăşurată pe un ger năpraznic, 
ceremonia de la Şcoala din Luca Cetăţuii, 
urmărită de autorităţile locale şi elevi, s-a 
încheiat cu defilarea gărzii de onoare. 
Delegaţia marinarilor militari s-a deplasat 
apoi la Troiţa de lângă calea ferată – în 
apropierea locului unde a avut loc catastrofa 
feroviară din 1917 -, acolo unde a avut loc 
un ceremonial militar şi religios în memoria 
comandorului Alexandru Cătuneanu şi a 
victimelor catastrofei feroviare de la Ciurea. 
Veşnica pomenire, depunerea de coroane 
de flori şi defilarea militarilor ieşeni, au 
reprezentat elemente din acest recurs la 
nemurire, al marinarilor militari. (M.E.)

REVERBERAŢII 
DE NOU ÎNCEPUT 

Şcoala Lunca Cetăţuii a fost înfiinţată 
şi funcţionează încă din anul 1960, având 
personalitate juridică stabilită în condiţiile 

Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei 
Naţionale şi cuprinde următoarele structuri: 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lunca Cetăţuii, 
Şcoala Gimnazială Dumbrava, Şcoala 
Primară Nr. 2 Lunca Cetăţuii, Grădiniţa cu 
Program Normal Lunca Cetăţuii, Grădiniţa 
cu Program Normal Dumbrava. La Şcoala 
Lunca Cetăţuii frecventează cursurile un 
număr total de 926 elevi, din care 212 
preşcolari şi 714 şcolari, sub îndrumarea a 
40 de cadre didactice.

Şcoala Lunca Cetăţuii a fost supusă 
recent unui proces de reabilitare şi 
modernizare, lucrări efectuate în ca-
drul proiectului de investiţii denumit 
generic Reabilitarea şi modernizarea 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lunca Cetăţuii, 
Comuna Ciurea, Judeţul Iaşi, ce a fost 
finanţat din fonduri guvernamentale 
prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Subprogramul Modernizarea 
Satului Românesc. Valoarea totală a 
proiectului este de 1.539.541 Ron.

La început de an nou, marcat în data 
de 15 ianuarie 2019, drum nou şi pentru 
şcoala din Lunca Cetăţuii. Şcoala a primit 
o nouă denumire: Şcoala Gimnazială 
„Comandor Alexandru Cătuneanu”, ple-
când de la povestea, activitatea şi destinul 
cunoscutului comandor cu studii la 
Paris, care a marcat evoluţia hidrografiei 
româneşti. Comandorul Alexandru Cătu-
neanu este considerat părintele hidro-
grafiei româneşti, numele său fiind 
legat de realizarea primei hărţi a Mării 
Negre, cunoscută sub numele de Harta 
Cătuneanu ce a fost premiată cu medalia 
de aur, la Paris, în anul 1900. Această 
schimbare a numelui şcolii a fost hotărâtă 
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La început de primăvară, miercuri, 6 martie, Muzica Militară a Forţelor Navale 
a oferit un mărţişor muzical doamnelor şi domnişoarelor din unităţile Forţelor 
Navale Române. Ne-am bucurat de prezenţa fanfarei în Piaţa Republicii din 

Mangalia, ne-am prins în horă, iar pentru câteva momente fiecare dintre doamnele 
şi domnişoarele prezente s-a simţit specială. Spectacolul oferit doamnelor şi 
domnişoarelor din unităţile Forţelor Navale Române a fost organizat de către 

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” împreună cu 
Asociaţia de caritate a Armatei României, „Camarazii” - sucursala Mangalia. (A.S.)

De Ziua Mondială a Apei, 
zece elevi ai Şcolii Militare 
de Maiştri Militari 
a For ţelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu“ din Cons-
tanţa s-au ală turat, vineri, 
22 martie, în calitate de 
voluntari, acţiunii „Dăm apă 
cu porţia“, organizată de 
Comitetul Naţional Ro mân 
pentru Drepturile Copilului – 
fi liala Constanţa, în incinta 
magazinului Auchan 
Constanţa Sud. Elevii 
militari, împreună cu ceilalţi voluntari 
ai evenimentului, au oferit câte o 
sticlă cu apă tuturor celor care au 
trecut prin magazin într-un interval 
orar. Evenimentul, ajuns la cea de-a 
IX-a ediţie, se desfăşoară în fi ecare 
an la data de 22 martie şi are în 
prim-plan evidenţierea importanţei 
apei în viaţa de zi cu zi, în special 

www.navy.ro

În mijlocul 
comunităţilor locale

Marinarii militari din Forţele 
Navale au participat duminică, 

6 ianuarie, la ceremoniile religioase 
din Constanţa şi Brăila, organizate 

cu prilejul sărbătoririi Bobotezei. 
La Constanţa, Muzica Militară a 

Forţelor Navale şi Garda de Onoare 
au însoţit procesiunea desfăşurată 

de la Catedrala Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel spre faleza Cazinoului, iar 
două ambarcaţiuni tip Bombard ale 
Centrului 39 Scafandri au asigurat 

buna desfăşurare a ceremonialului de 
binecuvântare şi de sfinţire a apelor. 
La Brăila, militarii Flotilei Fluviale au 
însoţit procesiunea care a plecat de 
la Catedrala Naşterea Domnului pe 

Calea Călăraşilor spre Esplanada 
Dunării, unde s-a desfăşurat 

ceremonialul de sfinţire a apelor 
bătrânului fluviu. (SMFN)

la nivelul Consiliului Local Ciurea în memoria 
comandorului care şi-a găsit tragicul sfârşit în 
cel mai mare accident feroviar petrecut la noi 
în ţară. Catastrofa de la Ciurea este numele 
sub care a intrat în istorie accidentul care a 
avut loc în data de 31 decembrie 1916/13 
ianuarie 1917, în plină desfăşurare a Primului 
Război Mondial, în gara din localitatea Ciurea, 
la sud de Iaşi, pe calea ferată Bârlad - Iaşi. 
Bilanţul a fost de peste 1.000 morţi, absenţa 
unei anchete oficiale nepermiţând elucidarea 
cauzelor accidentului.

La eveniment au participat reprezentanţi 
ai Statului Major al Forţelor Navale, ai 
Academiei Navale, ai Direcţiei Hidrografice 
Maritime, ai Prefecturii Iaşi, ai Consiliului 
Judeţean Iaşi, ai Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Iaşi, cadre didactice, elevi, cetăţeni 
ai comunei. Programul activităţii ce a marcat 
evenimentul redenumirii şcolii a cuprins: 
întâmpinarea persoanei oficiale şi trecerea în 
revistă a formaţiei, intonarea Imnului Naţional 
al României, alocuţiunea reprezentantului 
autorităţii locale şi al Statului Major al Forţelor 
Navale privind semnificaţia evenimentului, 
ceremonial religios de binecuvântare a 
redenumirii şcolii, defilarea gărzii de onoare 
şi sfârşitul ceremoniei militare, inaugurarea 
noii denumiri a şcolii şi rostirii unui cuvânt de 
către reprezentanţii locali şi cei ai Forţelor 
Navale Române. Au luat cuvântul: primarul 
comunei Ciurea, Cătălin Lupu, contraamiralul 
de flotilă Cornel Rogozan, comandantul 
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, pro-
fesor Mihaela Mariana Ţura, Inspector 
şcolar general adjunct la ISJ Iaşi, Alexandru 
Pană, strănepot al comandorului Alexandru 
Cătuneanu, Mariana Păvăloiu, profesor 
universitar şi istoric. (Şcoala Gimnazială 
„Comandor Alexandru Cătuneanu”)

* * * 
Din nefericire, un incendiu violent, 

izbucnit în noaptea de 31 ianuarie, a distrus 
aproape în totalitate clădirea Şcolii gimnaziale 
„Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca 
Cetăţuii. (M.E.)

Acţiuni de Ziua Mondială a Apei

Mărţişor muzical la Mangalia

a surselor de apă potabilă, precum şi 
prevenirea dezastrelor naturale. Echipa 
de voluntari a încercat prin acest gest 
să sensibilizeze populaţia să aibă mai 
multă grijă de o resursă esenţială, să 
o protejeze şi să nu o irosească. Anul 
acesta, la nivel mondial, motto-ul Zilei 
Apei a fost „Nu lăsăm pe nimeni în 
urmă“, cu referire la dreptul natural al 
fi ecărui om la resurse de apă. (SMFN)
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Coroane de flori la Troiţa de lângă calea ferată din Ciurea.
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Alegerea carierei de urmat după absolvirea şcolii generale sau 
a liceului nu este întotdeauna un lucru simplu şi lipsa informaţiilor 
despre un domeniu sau altul poate amplifica această dificultate. 
Reprezentanţii Forţelor Navale au desfăşurat în perioada 
ianuarie-februarie activităţi de orientare socio-profesională, de 
promovare a imaginii Forţelor Navale şi a profesiilor militare de 
marină în liceele şi şcolile generale din Iaşi, Ciurea, Constanţa, 
Mangalia, Brăila, Babadag şi Galaţi. Au urmat apoi alte şcoli din 
judeţele aflate pe malurile Dunării.

Iaşi – primul port de escală
Startul activităţilor a fost dat la Iaşi şi Ciurea, luni, 

14 ianuarie, când marinarii au desfăşurat o serie de activităţi 
împreună cu elevii de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din 
Municipiul Iaşi şi copiii de la Şcolile generale din Lunca Cetăţuii 
şi Ciurea. Programul interactiv a adus în atenţia elevilor ieşeni 
şi a marinarilor, contribuţia poetului naţional Mihai Eminescu la 
dezvoltarea culturii române, cu prilejul împlinirii a 169 de ani de 
la naşterea marelui poet. Colonelul Corneliu Pavel, şeful Biroului 
Informare şi Relaţii Publice al Statului Major al Forţelor Navale: 
„Campania de promovare a ofertei educaţionale a Forţelor 
Navale face parte din instrucţia specialiştilor de informare şi relaţii 
publice din Forţele Navale. Ne-am dorit să fim la Iaşi, pentru a 
aniversa aici 169 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 
şi a prezenta elevilor oportunităţile pe care le au dacă îşi aleg o 
carieră în Forţele Navale”.

Întâlnirea cu elevii ieşeni a fost o activitate desfăşurată în 
premieră, dar şi o iniţiativă de continuat pe viitor. Profesor dr. 
Gabriela Săndulescu, directorul Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” Iaşi: „Prezenţa marinarilor aici a fost o idee binevenită, 
mai ales pentru elevii din clasele terminale, aflaţi în perioada 
în care optează pentru o instituţie de învăţământ sau alta şi 
orice informaţie despre un domeniu sau altul, inedit pentru noi, 
cum este al dumneavoastră, este binevenită pentru ei. Este o 
activitate care trebuie continuată şi sperăm să vă vedem aici şi 
în anii următori. Noi încurajăm copiii să aibă o gândire critică, să 
facă alegeri raţionale şi foarte bine argumentate”.

Promovarea
carierei

Dialog cu viitorii marinariDialog cu viitorii marinari
Întâlnirea cu elevii din Mangalia

În perioada 22-23 ianuarie, marinarii militari s-au întâlnit cu 
elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a de la Liceul teoretic „Callatis”, 
elevii din clasa a VIII-a de la Şcoala Gimnazială nr.5 „Gala 
Galaction” şi de la Şcoala Generală nr.3, dar şi elevii din clasa a 
XII-a de la Colegiul Economic din Mangalia. Aceştia, au navigat 
imaginar printre organizarea şi misiunile Forţelor Navale, rolul 
acestei categorii de personal în cadrul structurii de securitate 
naţională, misiunile internaţionale la care participă unităţile 
Forţelor Navale şi experienţa marşurilor de instrucţie executate 
de Nava Şcoală Mircea. Nu lipsite de interes pentru elevi, în 
perspectiva alegerii profesiei viitoare, au fost informaţiile oferite 
despre instituţiile de învăţământ de marină şi despre admiterea 
în Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa, 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

O echipă complexă formată din ofiţeri şi maiştri militari de 
marină, piloţi de elicopter, specialişti în meteorologie sau în 
relaţii publice, a transformat aceste întâlniri în experienţe unice 
şi utile, oferindu-le elevilor informaţiile necesare pentru a lua în 
considerare, ca opţiune de viitor, marina. Şi pentru că spiritul 
marinăresc şi respectul pentru tradiţii sunt elemente fundamentale 
în Forţele Navale, activitatea a avut şi o parte practică, care a 
constat în prezentarea tradiţiilor navale, a nodurilor marinăreşti şi 
a lucrărilor de matelotaj. 

Dincolo de informaţiile tehnice oferite elevilor de liceu – care au 
putut afla că orice visează să facă în viaţă, pot face acest lucru în 
cadrul Forţelor Navale - discuţiile au reliefat şi faptul că, indiferent 
de nivelul de studii avut la un anumit moment, orice absolvent de 
liceu poate accede în Forţele Navale, fie ca soldat profesionist – 
dacă n-a reuşit să depăşească etapa bacalaureatului, fie ca elev 
al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” sau student al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. 
A fost prima activitate de orientare socio-profesională desfăşurată 
în acest an, de marinari în Municipiul Mangalia, dar cu siguranţă 
nu va rămâne o iniţiativă singulară. 
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Elevii Şcolii de Maiştri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, 
implicaţi la activităţile de promovare a carierei în Forţele Navale.

Promovarea carierei în Forţele Navale la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi.
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În dialog cu cantemiriştii 
Alegerea unei cariere în Forţele Navale şi paşii care trebuie 

urmaţi pentru a parcurge acest drum au fost subiectele discutate 
de către reprezentanţii Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” cu 
elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, 
în cadrul activităţii de consiliere şi orientare profesională. Luni, 
28 ianuarie, liceenii au avut posibilitatea să primească de la foşti 
elevi ai colegiului, astăzi ofiţeri în cadrul Forţelor Navale Române 
specializaţi în domeniile lor de activitate, toate informaţiile 
necesare pentru a lua în considerare ca opţiune de viitor, Marina.

O nouă escală în Bănie
Campania de promovare a ofertei educaţionale a instituţiilor 

militare de învăţământ de marină a continuat la finalul lunii ianuarie, 
marinarii aflându-se în mijlocul elevilor de la Colegiul Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. În cadrul dialogului, 
au fost prezentate atât structura şi misiunile Forţelor Navale 
Române, cât şi specializările oferite de Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”. Anul trecut, după reînfiinţarea colegiului craiovean, 
cei mai buni absolvenţi de clasa a XII-a au susţinut examenul de 
admitere şi au reuşit la academia navală. De asemenea, elevul 
Cornel Victor Barbu, absolvent al colegiului din Craiova este, în 
acest moment, unul dintre studenţii Academiei Navale a SUA, 
urmând ca după terminarea studiilor să îşi desfăşoare activitatea 
în Forţele Navale Române.

Promovarea profesiei de marinar la Alba Iulia
Reprezentanţi ai Forţelor Navale Române s-au întâlnit 

miercuri, 30 ianuarie, cu elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia, prezentându-le oferta educaţională a 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, precum şi etapele pe care 
trebuie să le parcurgă pentru a urma o carieră militară în Forţele 
Navale.

Bucovina a primit vizita marinarilor militari
Joi, 31 ianuarie, Bucovina a primit vizita marinarilor militari, în 

cadrul unei întâlniri avute la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel 
Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Liceenii au primit invitaţia 
de a face parte din marea familie a Forţelor Navale Române şi 
sperăm să regăsim cât mai mulţi dintre ei la bordul navelor.

Căutând viitori maiştri militari de marină, 
în judeţul Constanţa

Maiştrii militari şi elevii din anii I şi II ai Şcolii Militare de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ din Constanţa 
au participat, în perioada 11 - 15 februarie, la o serie de întâlniri 
cu elevii de clasa a XII-a de la nouă licee şi colegii din Medgidia, 
Ovidiu, Murfatlar, Castelu, Poarta Albă, Mihail Kogălniceanu şi 
municipiul Constanţa. Scopul întâlnirii a fost informarea elevilor de 
clasa a XII-a despre oferta educaţională a Şcolii Militare de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale, dar şi despre oportunităţile profesionale 
pe care le poate genera o carieră în marina militară. Pe parcursul 
întregii săptămâni, sute de elevi din judeţul Constanţa au aflat 
aspecte inedite ale profesiei de maistru militar de marină, dar şi 
etapele admiterii la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu“. (SMFN, M.E.)
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De vorbă cu elevii de la Şcoala Gimnazială nr. 5 „Gala Galaction” din Mangalia.

Întâlnire cu elevii de clasa a XII-a de la Liceul Teoretic „Callatis”.

Dialog cu elevii din Mangalia.

Selfie cu reprezentanţii Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” 
şi elevii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza.Dialog cu elevii Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul“ din Alba Iulia.
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În perioada 18-21 februarie, 
reprezentanţii Forţelor Navale Române 
au interacţionat cu sute de elevi şi 
liceeni vrânceni, pe care i-au invitat 
să facă parte din marea familie a 
marinarilor militari şi să urmeze 
cursurile uneia dintre instituţiile de 
învăţământ de marină militară. Elevii de 
gimnaziu au fost informaţi în legătură 
cu posibilitatea de a urma Colegiul 
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” 
din Constanţa, iar adolescenţilor de 
la liceele vizitate de către marinarii 
militari le-au fost prezentate ofertele 
educaţionale ale Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” şi Şcolii Militare 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu”.

Cea mai mare campanie de promovare 
a profesiei militare, desfăşurată de Forţele 
Navale Române în acest an, a avut loc în 
judeţul Vrancea, în luna februarie. Pentru 
câteva zile, marea şi Dunărea au fost 
aduse mai aproape de elevii vrânceni 
de către marinarii din echipajele navelor 
militare maritime şi fluviale, scafandrii 
de luptă, infanteriştii marini, precum 
şi de către elevii şi studenţii militari de 
la Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri 
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”. Activitatea a fost organizată 
cu sprijinul Instituţiei Prefectului Judeţului 
Vrancea, al Consiliului Judeţean Vrancea, 
al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Vrancea, al Brigăzii 8 LAROM „Alexandru 
Ioan Cuza” şi al Brigăzii 282 Infanterie 
Mecanizată „Unirea Principatelor” din 
Focşani. Machete de nave şi de faruri, 

Promovarea Forţelor Navale Promovarea Forţelor Navale 
în judeţul Vranceaîn judeţul Vrancea

instrumente de navigaţie, elemente 
şi accesorii ale echipamentelor de 
scufundare şi ale puşcaşilor marini, 
precum şi alte materiale marinăreşti 
au fost prezentate elevilor din Focşani, 
Adjud, Panciu, Mărăşeşti şi din comuna 
Păuneşti.

Startul campaniei de promovare a 
profesiei militare, desfăşurată în judeţul 
Vrancea a avut loc pe 18 februarie la 
Cercul Militar din Focşani în prezenţa 
contraamiralului de flotilă Cornel Rogozan, 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu”, care a transmis dorinţa 
ca echipajul Forţelor Navale prezent în 
Vrancea să încheie cu succes activitatea 
de promovare a carierei militare. 

Prima instituţie de învăţământ 
selectată pentru desfăşurarea activităţilor 
interactive dintre marinarii militari şi elevii 
vrânceni a fost Liceul Tehnologic „General 
Eremia Grigorescu” din oraşul Mărăşeşti. 
Elevii acestui liceu au văzut pentru prima 
dată macheta Navei-Şcoală Mircea, 
precum şi alte elemente specifice de la 
bordul navelor militare, dar au aflat şi 
paşii pe care trebuie să îi urmeze pentru a 
alege una dintre instituţiile de învăţământ 
de Marină. La mai bine de un secol de la 
cea mai mare bătălie purtată de Armata 
României în toată istoria sa, delegaţia 
Forţelor Navale Române, condusă de 
contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu”, a depus marţi, 19 feb-
ruarie, o coroană de flori la mormântul 
generalului Eremia Grigorescu. Marele 
general nu a pierdut nicio bătălie purtată 
în războaiele la care România participase, 
iar în confruntarea de la Mărăşeşti 

tabăra adversă era condusă de către 
feldmareşalul german von Mackensen, 
care, de asemenea, nu fusese niciodată 
înfrânt pe câmpul de luptă. Istoria a făcut 
ca, în anul 1917, la Mărăşeşti, victoria să 
fie de partea ostaşilor români, care şi-au 
apărat pământul strămoşesc cu vitejie, 
rămânând în mentalul colectiv până în 
zilele noastre deviza „Pe aici nu se trece!”.

Legătura dintre Forţele Navale 
Române şi eroii de la Mărăşeşti este 
asigurată pentru totdeauna prin fregata 
Mărăşeşti, cea mai mare navă de război 
construită în România.

Eveniment inedit într-o comună 
de pe dealurile vrâncene

Elevii şcolilor gimnaziale din comuna 
Păuneşti, judeţul Vrancea, au fost foarte 
bucuroşi când s-au întâlnit cu marinarii 
militari şi, de ce nu, cu viitorii lor colegi de 
la Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan 
Cuza” din Constanţa. După încheierea 
activităţilor planificate, militarii din Forţele 
Navale, împreună cu reprezentanţii 
Primăriei Comunei Păuneşti, au depus o 
coroană de flori la monumentul ridicat în 
memoria eroilor care au căzut la datorie 
în Războiul de Independenţă din perioada 
1877-1878.

Vizita militarilor din Forţele Navale 
în comuna Păuneşti a avut o importanţă 
deosebită pentru comunitatea locală, 
prilej cu care contraamiralul de flotilă 
Cornel Rogozan, comandantul Flotilei 
Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, născut 
în această localitate, a primit titlul de 
„Cetăţean de Onoare”, pentru contribuţia 
avută la dezvoltarea activităţilor extra-
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Delegaţia Forţelor Navale la Mausoleul de la Mărăşeşti.
Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, 

primind titlul de „Cetăţean de Onoare” al comunei Păuneşti, judeţul Vrancea. 
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curriculare ale elevilor din comună, prin 
organizarea unor excursii tematice la 
bordul navelor militare fluviale din Brăila, 
în cadrul programului „Armata - O şcoală 
altfel!”.

Întâlniri cu elevii
Cu sprijinul Primăriei Municipiului 

Adjud, elevii claselor a VII-a, a VIII-a, 
a XI-a şi a XII-a de la toate instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din localitate au 
avut, în premieră, ocazia să-i întâlnească 
pe militarii Forţelor Navale, de la care au 
aflat că sistemul de învăţământ militar de 
marină le poate oferi siguranţă, stabilitate 
şi respect, precum şi numeroase posibilităţi 
de dezvoltare profesională şi personală. 
Tinerii marinari le-au împărtăşit câteva 
secrete din meseria pe care o practică şi 
le-au spus elevilor adjudeni că nu trebuie 
să se gândească să plece din ţară pentru 
a se realiza profesional, ci trebuie să 
opteze pentru o carieră în Forţele Navale 
şi, astfel, vor avea şi ocazia să viziteze 
numeroase locuri din străinătate.

Joi, 21 februarie, elevii Colegiului Na-
ţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” s-au 
întâlnit cu elevii de la Şcoala Gimnazială 
„Ştefan cel Mare” din Focşani, cărora le-
au vorbit despre ceea ce înseamnă pentru 
ei studiul la o astfel de instituţie militară de 
învăţământ. Interacţiunea s-a încheiat cu 
speranţa că măcar o parte dintre cei vizitaţi 
vor alege să devină colegi cu reprezentanţii 
Forţelor Navale.

În aceeaşi zi, elevii claselor de 
a XI-a şi a XII-a ale celor două licee 
din oraşul Panciu au interacţionat cu 
marinari, scafandri militari şi infanterişti 
marini, precum şi cu elevi şi studenţi de 
la instituţiile de învăţământ ale Forţelor 
Navale. Casa de Cultură a oraşului a 
devenit, astfel, locul în care poveştile cu 
specific marinăresc au reuşit să îi facă pe 
adolescenţi să uite pentru câteva zeci de 
minute de existenţa telefoanelor mobile, 
atenţia lor fiind îndreptată către ofertele 
educaţionale ale Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” şi Şcolii Militare de 
Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”.

Reprezentanţii Forţelor Navale 
Române au desfăşurat campania de 
promovare a carierei militare şi la Colegiul 
Tehnic Auto „Traian Vuia” şi Colegiul 
Tehnic „Valeriu D. Cotea”, Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” din Focşani, unde 

au fost aşteptaţi cu interes de zecile de 
liceeni. Adolescenţi vrânceni au purtat un 
amplu dialog cu marinarii militari despre 
cariera acestora şi au primit invitaţia de a 
deveni camarazi într-una dintre unităţile 
sau dintre navele militare ale Forţelor 
Navale. Tinerii vrânceni au avut ocazia 
de a purta o parte dintre echipamentele 
infanteriştilor marini şi ale scafandrilor 
militari, precum şi de a-şi satisface 
curiozităţile în legătură cu viaţa pe care 
o au marinarii la bordul navelor maritime 

şi fluviale. Barierele conversaţiei aflate la 
primul dialog au fost eliminate imediat, 
iar interacţiunea începută în sala de 
clasă s-a încheiat în curtea liceului, unde 
adolescenţii au continuat să îşi arate 
interesul pentru a face parte din marea 
familie a Forţelor Navale.

Reuşita escalei din judeţul Vrancea, 
se va vedea în anii următori, prin numărul 
elevilor din acest judeţ care vor alege 
să-şi continue studiile într-o instituţie de 
învăţământ de marină. (SMFN)
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Escala marinarilor la Liceul Tehnologic „General Eremia Grigorescu” din Mărăşeşti.

F
ot

o:
 C

ris
tia

n 
V

LĂ
S

C
E

A
N

U

Învăţând tainele scafandreriei la Liceul Tehnologic „General Eremia Grigorescu” din Mărăşeşti.

Întâlnire cu elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Focşani.

Dialog cu elevii Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” din Focşani.
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Scafandrii militari au primit sâmbătă, 23 februarie, 
vizita a peste 300 de elevi de liceu şi şcoală 
generală, membri ai Centrului Local „Cercetaşii 
Marini”, una dintre cele mai importante filiale ale 
organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”, 
care au sărbătorit Ziua Mondială a Cercetăşiei 
(22 februarie), în Laboratorul Hiperbar al 
Centrului de Scafandri, alături de militarii Forţelor 
Navale. Pe lângă Sala de Tradiţii a instituţiei din 
Constanţa, unde au aflat numeroase aspecte 
din tainele scafandreriei, tinerii au putut admira 
şi expoziţiile de tehnică şi armament din dotarea 
scafandrilor pentru operaţii speciale şi de luptă 
împotriva dispozitivelor explozive, precum şi 
camera hiperbar, utilizată în pregătirea constantă 
a scafandrilor militari. Prezenţa cercetaşilor la 
sediul Centrului de Scafandri nu a fost o simplă 
vizită, ci a reprezentat momentul în care s-au 
depus promisiuni de cercetaşi pentru cei mai noi 
membri şi s-au făcut treceri de la o ramură de 
vârstă la alta pentru cercetaşii mai experimentaţi. 
(Centrul 39 Scafandri)

Sâmbătă, 30 martie, Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa a organizat cea 
de-a XXVII-a ediţie a concursului de matematică „Viceamiral 
Vasile Urseanu”. La concursul cuprins în calendarul 
activităţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, au 
participat peste 100 de elevi din clasele a VIII-a din şcolile din 
municipiul şi din judeţul Constanţa. Ediţia din acest an a fost 
una specială prin prisma faptului că acest concurs a revenit 
acasă, în organizarea Colegiului Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza. Iniţiat în anul şcolar 1991-1992, de conducerea 
Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentată 
de contraamiralul George Petre şi locţiitorul său, comandorul 
Niculae Ştefan (contraamiral de flotilă (rtr.) în acest moment), 
concursul de matematică „Viceamiral Vasile Urseanu” se 
adresează anual elevilor de clasa a VIII a care studiază în 
judeţul Constanţa. După desfiinţarea liceului militar, tradiţia 
concursului a fost păstrată de Liga Navală Română filiala 
Constanţa, prin contraamiralul de flotilă (rtr) Niculae Ştefan, 
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 
Odată cu reînfiinţarea, în 2018, a Colegiului Naţional Militar 
„Alexandru Ioan Cuza”, Liga Navală Română filiala Constanţa 
a predat ştafeta organizării concursului către această instituţie. 

Cercetaşi... la Centrul 39 ScafandriCercetaşi... la Centrul 39 Scafandri

Concursul de matematică 
„Viceamiral Vasile Urseanu” a revenit acasă

Prin complexitatea subiectelor abordate în cadrul concursului 
de matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”, acesta are şi rolul 
de a evalua elevii din clasa a VIII-a, înainte de a-şi definita 
opţiunile privind înscrierile la liceu. Festivitatea de premiere a 
câştigătorilor a avut loc sâmbătă, 6 aprilie la Muzeul Naţional 
al Marinei. Felicitări câştigătorilor şi îi aşteptăm pe cât mai 
mulţi la admiterea de la Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”. (M.E.)
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Vineri, 5 aprilie, în Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” s-a desfăşurat 
activitatea „Student pentru o zi”. 
Activitatea a fost adresată elevilor de 
clasa a XI-a de la Colegiul Naţional 
Militar „Alexandru Ioan Cuza” din 
Constanţa, şi a constat în familiarizarea 
lor cu viaţa de student şi prezentarea 
bazei materiale şi didactice a Academiei 
Navale. Sub îndrumarea reprezentanţilor 
Asociaţiei Studenţilor, elevii au vizitat 
laboratorul de chimie, planetariul, 
simulatorul tactic „Proteus”, laboratorul 
de robotică, biblioteca şi laboratorul de 
motoare. De asemenea, partea aplicativă 
a inclus exerciţii specifice în simulatorul 
integrat de conducerea navei şi un atelier 
de mânuire a armelor desfăşurat pe 
platoul unităţii. (ANMB)

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia a fost gazda elevilor din clasele primare 
de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlaţi, judeţul 
Prahova, joi, 18 aprilie, în cadrul programului „Armata - O 
Şcoală Altfel”. Elevii au intrat repede în rolul de „marinari” şi 
au ascultat cu atenţie explicaţiile instructorilor de la cabinetele 
de „arme sub apă” şi „armament” din cadrul şcolii; armamentul 
individual de infanterie, masca contra gazelor sau vesta 
antiglonţ au fost doar câteva dintre atracţiile copiilor. Şi pentru 
că spiritul marinăresc şi respectul pentru tradiţii sunt elemente 
fundamentale în Forţele Navale, activitatea a avut şi o parte 
practică care a constat în confecţionarea nodurilor marinăreşti şi 
a unor lucrări de matelotaj.
Universul copilăriei s-a mutat apoi la divizioanele de nave din 
Mangalia, unde copiii au vizitat corveta Contraamiral Horia 
Macellariu şi nava purtătoare de rachete Zborul. La bordul 
navelor, elevii au navigat imaginar prin universul marinei, 
primind informaţii despre misiunile pe care le pot executa, 
despre viaţa la bordul acestora, dar şi despre paşii pe care 
trebuie să-i facă pentru a deveni marinari militari. Şi chiar dacă 
elevii sunt încă departe de momentul în care vor alegere cariera 
viitoare, deopotrivă, profesorii şi elevii prezenţi au fost curioşi 
să afle modalitatea de admitere la Colegiul Naţional Militar 
„Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa, pentru că marina este o 
categorie de forţe unde se pot forma ca oameni şi ca militari.
Escala elevilor Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodă” a 

Dialog între elevii şi studenţii marinariDialog între elevii şi studenţii marinari

cuprins şi o vizită pe străzile vechiului Callatis, elevii admirând 
deopotrivă vestigiile vechii cetăţi, dar şi marea. După ziua 
petrecută în Mangalia, copiii au vizitat vineri, 19 aprilie, nave 
şi unităţi ale Forţelor Navale din garnizoana Constanţa. A fost 
una dintre cele mai frumoase activităţi la care am participat, 
integrându-mă pentru o zi în universul lor; am fost şi eu copil 
sau, un copil printre copii.
Pentru o zi, universul copilăriei s-a împletit cu cel al marinăriei 
la Mangalia, iar elevii, fascinaţi de ceea ce au văzut, au promis 
că vor reveni în marina militară. Cine ştie dacă peste câţiva 
ani, atunci când elevii îşi vor alege liceul pe care îl vor urma, 
amintirea zilei petrecute la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia nu îi face să 
aleagă o cariera în Forţele Navale Române?

Descoperind universul marineiDescoperind universul marinei
Sublocotenent Antonia-Ioana SUIUGAN
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu”

Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
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„Noduri marinăreşti” pentru elevii din clasele primare de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” 
din Urlaţi, judeţul Prahova
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Cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înfăptuirea 
Unirii Principatelor Române, Forţele Navale 

Române au participat joi, 24 ianuarie, la ceremoniile 
organizate de Ministerul Apărării Naţionale împreună 

cu administraţiile publice locale în Bucureşti, la 
Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza de 

pe Dealul Patriarhiei, în Piaţa Ovidiu din Constanţa, 
la Complexul monumental din Piaţa Republicii din 
Mangalia, la Monumentul Domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza în Piaţa Independenţei din Brăila, în Piaţa 
Tricolorului de la Tulcea, la Monumentul Eroilor din 

Babadag. Unirea Principatelor Române a reprezentat, 
pentru marinarii militari, actul premergător de 

constituire al Marinei Militare Române moderne, la 
22 octombrie 1860. Prin unirea flotilelor Moldovei şi 
a Ţării Româneşti, domnitorul Alexandru Ioan Cuza 

a pus bazele dezvoltării Forţelor Navale Române de 
azi, iar după revenirea Dobrogei la Patria Mamă şi 

dobândirea ieşirii la Oceanul Planetar de către ţara 
noastră, Forţele Navale Române au primit 

în aria de responsabilitate şi apărarea securităţii 
maritime a ţării. (SMFN)

Vineri, 22 februarie, Direcţia Hidrografică 
Maritimă, un actor important al hidrografiei 
în partea de vest a Mării Negre care susţine 
dezvoltarea activităţilor şi serviciilor conexe 
din domeniu, reliefând importanţa cercetărilor 
hidrografice, a îmbunătăţirii calităţii vieţii 
pe mare, precum şi a siguranţei navigaţiei, 
a organizat un simpozion, cu ocazia zilei 
hidrografului român. Anul acesta s-au 
împlinit 93 de ani de la înfiinţarea Serviciului 
Hidrografic Maritim, în urma Deciziei 
Ministeriale a ministrului de Război nr. 126 din 
23 februarie 1926 emisă în baza prevederilor 
Legii de organizare a Marinei din 1898 şi 
ale art. 1 din Regulamentul de funcţionare 
a Marinei Militare, din anul 1912. Hidrografii 
militari au ca principal obiectiv completarea şi 
actualizarea bazei de date în vederea realizării 
hărţilor marine de navigaţie şi a documentelor 
nautice pentru zona de responsabilitate din 
Marea Neagră. (SMFN)

În urmă cu 123 de ani, prin 
Înaltul Decret Regal nr.1093 emis de 

Regele Carol I la 26.02.1896, după 
o reorganizare care avea să pună 

bazele celor mai importante instituţii ale 
Marinei Militare de atunci, lua naştere 

Divizia de Mare, precursoarea actualei 
Flote. Cu ocazia acestui eveniment, 

Comandamentul Flotei a desfăşurat o 
serie de manifestări culturale şi sportive. 
Luni, 25 februarie, a avut loc premierea 

celor mai buni marinari militari care s-au 
evidenţiat în competiţiile sportive, atât 

din cadrul Comandamentului Flotei, cât 
şi din unităţile subordonate. La activitate 

au fost prezenţi comandantul Flotei, 
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, 

comandanţi de unităţi şi mari unităţi 
din garnizoana Constanţa, comandanţi 

ai unităţilor militare subordonate 
comandamentului Flotei. (SMFN)

Aniversările
marinei

160 de ani de la Unirea Principatelor Române160 de ani de la Unirea Principatelor Române

ruarie Direcţia Hidrografică

În urmă cu 123 d

Ziua hidrografului militarZiua hidrografului militar

Comandamentul Flotei în zi aniversarăComandamentul Flotei în zi aniversară
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„Cine-i Mircea, la voi? Un sfânt?”, 
a întrebat prefectul Izmirului, după ce 
vizitase N.Ş. Mircea şi expoziţia de la 
Marmaris, în 2005. „În vechime, a fost 
un mare domn şi, mai apoi, numele lui 
slăvit – Mircea cel Bătrân”, i s-a răspuns. 
Navă şi cadet sărbătoresc anul acesta 
80, respectiv 100 de ani. Destinul 
i-a legat în vara lui 1939 şi-au rămas 
prieteni pe viaţă, de aceea am ales acest 
titlu albumului1 închinat contraamiralului 
în retragere Mircea Caragea (n. 18 
ianuarie 1919). 

Au scris cu bucurie şi iubire gân-
durile lor pe filele albumului aniversar 
şeful Statului Major al Forţelor Navale, 
viceamiral dr. Alexandru Mîrşu, coman-
dantul Divizionului Nave Şcoală, 
comandor Ioan-Gabriel Moise, contra-
amiralul (r) dr. Sorin Learschi, coman-
dorul (rtr.) dr. Ioan Damaschin, dr. 
Florica Cruceru, ing. Ilarion Barbu, 
Maria Chiriac, Raluca Plessing, 
locotenent-comandor Cosmin Ocheşel. 
De asemenea, au fost reproduse 
versuri şi însemnări ale sărbătoritului. 
Fotografiile au fost puse la dispoziţie cu 
generozitate de către familiile Caragea 
şi Samoilă, de către Oana Lazăr, Sorin 
Learschi, Erica Frăţilă, Centrul Media 
al Forţelor Navale – revista „Marina 
Română” -, Flotila 56 Fregate. Grafica a 
fost realizată de către Dan Glăvan, iar 
de bucătărie au răspuns comandor (r) 
conf. univ. dr. ing. Gheorghe Ichimoaei 
şi M.m.p. Adela Cotorcea.
1 Valentin Iacoblev, Mariana Păvăloiu, Marina Samoilă, 
Sub semnul lui Mircea, Editura Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2019, 96 de pagini.

Cei doi Mircea, uniţi în cuget şi 
simţiri, îşi duc traiul unul pe mare, altul a 
fost trimis expres, la uscat. A ales malul 
Dâmboviţei, fiind originar din judeţul 
cu acelaşi nume. Dar tinereţea şi-au 
petrecut-o împreună şi asta nu se uită, 
mai ales că puntea lui Mircea leagă pe 
vecie, după cum afirma un bun camarad 
de la Navală, regretatul comandor 
Nicolae Valasoglu (1919 -2005). Deviza 
lui Mircea Caragea este definitorie – Vive 
la mer, vive l’amour! Iubirea de oameni, 
de mare, de viaţă îi caracterizează. 

Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea 
a plecat la Liceul Militar „D.A. Sturdza” 
din Craiova, la 11 ani, în 1930, şi 
după opt ani de studii, cu diploma de 
bacalaureat  în buzunar, am ales Marina! 
(...) Având media peste 8 în ultimii cinci 
ani de liceu, intram fără examen. Aşa 
că plimbarea la Constanţa a fost de 
plăcere. Nu mai văzusem marea până 
atunci! Acestea se întâmplau în vara lui 
1938. În anul următor, în ziua de 17 mai, 
în portul Constanţa, cadet şi navă aveau 
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Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea 
la împlinirea vârstei de 100 de ani.

Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea primind ordinul „Virtutea Maritimă“ în grad de ofiţer cu însemn de pace.

SUB SEMNUL LUI MIRCEA

Dr. Mariana PĂVĂLOIU
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Contraamiral de flotilă 
Valentin IACOBLEV, 
comandantul Flotilei de Fregate

Cine i Mircea la voi? Un sfânt?”

Un secol de viaţă în slujba marinei – Un secol de viaţă în slujba marinei – 
Contraamiralul (rtr.) Mircea CarageaContraamiralul (rtr.) Mircea Caragea
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să se întâlnească şi să se îndrăgească. 
Cel dintâi voiaj al N.Ş. Mircea a fost cel 
dintâi şi pentru tânărul ofiţer de marină în 
devenire. Zi de zi, cu sârguinţă, şi-a notat 
în Jurnalul de bord, pe a cărui primă filă a 
scris: «N.M.S. Mircea Te-am pus şi-acum 
în fruntea noastră/ Să ne conduci spre 
mări şi ţări./ Nu vom cunoaşte oboseala/ 
Nici teama-albastrelor cărări,/ Atâta 
vreme cât în frunte/ Te-avem ca mândru 
galion,2/ Ne vom purta cu vrednicie/ 
Ca fii ai unui vrednic domn». Alături de 
camarazii de promoţie şi de cei mai mari 
cu un an de studii de la Şcoala Navală 
Mircea, şi-a desăvârşit cadeţia sub 
semnul lui Mircea.

La început de septembrie, au revenit 
în portul mamă Constanţa, după ce 
cutreieraseră Mediterana de la vest 
la est; războiul îşi întindea aripa. La 
absolvirea Şcolii Navale Mircea, 1940, 
aspirantul Mircea Caragea a fost 
repartizat la canoniera Stihi, ajutor de 
ofiţer cu navigaţia. După un an de zile, a 
fost mutat la bateria de coastă „Vulturul”. 
În anul 1943 a urmat cursurile Şcolii 
de Aplicaţie, fiind avansat la gradul de 
locotenent şi repartizat director de tir 
pe distrugătorul Regina Maria. Aici l-a 
întâlnit pe cel care i-a devenit drag şi 
bun prieten, aspirantul Romeo Hagiac 
(promoţie 1943). Împreună au participat 
la evacuarea trupelor româno-germane 
din Crimeea, cunoscuta şi dificila 
Operaţiune 60.000.

După război, a fost mutat la fluviu, 
încredinţându-i-se comanda vedetei 
fluviale nr. 3, Căpitan Mihail Romano. 
Dar în vâltoarea care cuprinsese Ţara şi, 
implicit, Marina Militară, în anul 1947, la 
1 septembrie, a fost trecut în rezervă. A 
început să-şi făurească un alt drum, viaţa 
civilă nefiind prea prietenoasă în acele 
vremi. L-a avut alături pe bunul prieten 
Romică Hagiac. Împreună au muncit, 
au învăţat. În anul 1950, s-a căsătorit 
cu Aurelia Buricescu şi împreună au 
avut trei copii: Maria, Felicia şi Anton. 
Iată ce nota în urmă cu câţiva ani, în 
2 În prova N.S. Mircea, la bompres, se află montat 
galionul - bustul domnitorului Mircea cel Bătrân.

agenda sa, contraamiralul (rtr.) Mircea 
Caragea: „E de ajuns să mă gândesc la 
copiii mei şi-mi dau lacrimile. Cât de bun 
a fost Dumnezeu cu mine – păcătosul?! 
Şi ginerii mei, şi nora?! Şi nepoţii, şi 
strănepoţii?! Cine mai e ca mine?”

La centenar, a fost sărbătorit 
de toţi cei dragi lui, adunaţi de pe 
unde se află, de către înalte instituţii 
de stat, dar şi de acelea ce-i sunt 
dragi aduceri aminte – Administraţia 
Prezidenţială, Ministerul Apărării Naţio-
nale, Statul Major al Apărării, Statul 
Major al Forţelor Navale, Flotila 56 
Fregate, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”, Divizionul nave şcoală, 
N.S. Mircea, Centrul Media al Forţelor 
Navale, Careul Marinarilor „Căpitan-
comandor Alexandru Dumbravă”, unde 
este prezent din primăvara anului 2001.

Viceamiral dr. Alexandru Mîrşu, 
şeful Statului Major al Forţelor Navale: 
„Vă mulţumesc în numele marinarilor 
militari, pentru faptul că aţi ales marea şi 

oamenii ei, v-aţi dedicat navelor şi aţi fost 
un model pentru noi”. Raluca Plessing, 
nepoata cea mare a contr aamiralului 
(rtr) Mircea Caragea: „Noi suntem cei 
trei nepoţi (Maria, Sebastian şi eu, 
Raluca) şi cei trei strănepoţi (Irina, Paolo 
şi Emil) ai celor trei copii ai sărbătoritului 
(Maria, Felicia şi Anton). Am fost invitaţi 
să spunem nişte «cuvinte de suflet» 
ceea ce nu ne este foarte greu pentru 
că nici cuvintele şi nici sufletul nu au 
lipsit vreodată în familia noastră. Am 
crescut într-un ambient de dialog, de 
discuţii, de sentimente împărtăşite şi 
mereu manifestate, de aventuri trăite, 
de tristeţi. Şi am vorbit mult şi despre 
bucuriile noastre şi am râs mult. Cu cât 
trec anii şi ne punem şi noi pe picioarele 
noastre, ne dăm seama că nu putem 
altfel decât să purtăm mai departe nu 
numai poveştile tale, Mirci, care au 
devenit ale noastre, nu numai cuvintele, 
dar şi sufletul familiei, la care tu ai ţinut 
foarte mult şi pentru care ai luptat. Acest 
suflet de familie al nostru, îngrijit de 
Titica (soţia ta şi bunica noastră dragă) 
şi de tine, ne ţine pe toţi împreună şi 
încercăm să-l îngrijim mai departe cât 
putem de bine şi să-l transmitem copiilor 
noştri şi, prin ei, generaţiilor următoare. 
La mulţi ani!”

În semn de apreciere pentru 
importantele servicii militare aduse 
României în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, pentru vitejia şi spiritul 
de sacrificiu de care a dat dovadă de-a 
lungul întregii sale cariere militare, 
precum şi pentru exemplara sa conduită 
civică, din partea Preşedintelui României, 
contraamiralului Mircea Caragea i s-a 
conferit, în cadrul evenimentului, Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de Ofiţer cu 
însemn de pace.

Să ne trăiţi întru mulţi ani, dragilor 
MIRCEA!

Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea la începutul carierei militare.

Contraamiralul (rtr.) Mircea Caragea 
la bordul Navei-Şcoală Mircea.

Locotenentul Mircea Caragea.
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Vineri, 1 februarie, Divizionul 88 Vedete Fluviale „Amiral 
Gheorghe Sandu” din Brăila a împlinit 60 de ani de la înfiinţare. La 
activitatea aniversară au fost prezenţi contraamiralul de flotilă Daniel 
Căpăţînă, comandantul Flotei, contraamiralul de flotilă Cornel 
Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, 
contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul Flotilei de 
Fregate, colonelul Vasile Ionescu, comandantul Brigăzii 10 Geniu 
„Dunărea de Jos”, comandanţi de unităţi din Forţele Navale, cadre 
militare active şi în rezervă, oficialităţi locale, foşti comandanţi ai 
unităţii. Comandorul Constantin Grosu, comandantul Divizionului 
88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”, a prezentat 
momentele importante din existenţa unităţii de la fluviu şi a acordat 
diplome şi plachete aniversare. Festivitatea s-a încheiat cu un 
scurt moment artistic, interpretat de grupul „Dunărenii”, coordonat 
de profesorul Gigi Dogărescu.

Divizionul 88 Vedete Dragoare a fost înfiinţat la Giurgiu pe 
1 februarie 1959, având iniţial în compunere şase nave dragoare 
pe corp de lemn şi un tanc fluvial. În anul 1978, divizionul a 
primit cinci vedete dragoare pe corp de aluminiu, iar în anul 
1982 divizionul a intrat în subordinea Brigăzii 27 Fluvial-Maritimă 
şi s-a redislocat în garnizoana Tulcea. În cadrul amplului 
proces de restructurare a Forţelor Navale, în anul 2002 au fost 
desfiinţate divizioanele de vedete dragoare fluviale şi a fost 

Vedetele fluviale au împlinit 60 de aniVedetele fluviale au împlinit 60 de ani
înfiinţat Divizionul de Vedete Fluviale cu sediul în Portul Militar 
Brăila. În prezent Divizionul 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe 
Sandu” este subordonat Comandamentului Flotilei Fluviale 
„Mihail Kogălniceanu”, şi se află dislocat în garnizoanele Brăila 
şi Tulcea. Misiunile executate de Divizionul 88 Vedete Fluviale 
sunt: supravegherea căilor de comunicaţii fluviale, descurajarea 
acţiunilor ilegale la fluviu, sprijinul autorităţilor naţionale pe 
fluviu, evacuarea şi protecţia populaţiei şi bunurilor materiale pe 
timpul dezastrelor naturale sau ecologice, căutarea şi salvarea 
pe fluviu, controlul traficului fluvial, acţiuni de minare şi dragaj, 
apărarea unor obiective militare şi economice pe fluviu, în aria 
de responsabilitate, interzicerea debarcării desantului maritim 
şi a desantului fluvial inamic, siguranţa unor transporturi fluviale 
sau impunerea măsurilor de embargou. În prezent divizionul 
este compus din vedetele fluviale Lt. Alexandru Cristodorescu 
(VF 142), Lt.cdor Alexandru Balaş (VF 143), Lt.cdor Constantin 
Constantinescu (VF 147), Lt. Constantin Beiu (VF 148), 
Lt. Paul Apostolescu (VF 149), Lt.cdor Nicolae Filip (VF 150), 
Lt. Aurel Cornăţeanu (VF 151), Slt. Marin Dumitrescu (VF 154), 
Cpt. Tiberiu Sârbu (VF 157), Asp. Cristian Zlatian (VF 159), 
Lt. Mircea Metz (VF 163) şi Lt. Ion Alexandrescu (VF 165), care 
au fost construite la Şantierul Naval Drobeta Turnu Severin în 
perioada 1978-1979. (M.E.)
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Schimb de cadouri oficiale între comandantul Divizionului 88 Vedete Fluviale şi comandantul Flotei respectiv, comandantul Flotilei Fluviale.
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La 1 aprilie 1940, prin Înaltul Decret 
Regal nr. 635, pentru apărarea litoralului, 
pe lângă Regimentul de Geniu Marină 
şi Divizionul de Artilerie de Coastă, 
s-a constituit Batalionul de Infanterie 
Marină - prima unitate de acest fel din 
Armata Română, care avea atât misiuni 
de observare, supraveghere, apărare 
la litoral precum şi misiuni specifice 
acestui gen de armă-debarcarea sau 
apărarea porturilor, prin companiile de 
debarcare. Locotenent-colonel Dumitru 
Todosiuc, comandantul Regimentului 
307 Infanterie Marină: „Având în spate o 
frumoasă experienţă a înaintaşilor noştri, 
trebuie să învăţăm din ea. Istoria se 
repetă astfel încât noi trebuie să învăţăm 
din trecut, dar să ne adaptăm permanent 
tehnicile, tacticile şi procedurile la 
cerinţele actuale şi să-i facem mândri 
pe cei care au fost înaintea noastră că 
avem această continuitate şi ducem 
mai departe tradiţiile infanteriei marine 
înfiinţate la 1 aprilie 1940”.

Cu ocazia împlinirii a 79 de ani de 
la înfiinţarea Batalionului de Infanterie 
Marină, infanteriştii marini au organizat 
în perioada 29-30 martie, Ziua Porţilor 
Deschise, în garnizoanele Babadag şi 

79 de ani de tradiţie79 de ani de tradiţie

Porţi deschise la Infanteria MarinăPorţi deschise la Infanteria Marină
Tulcea, prezentând celor interesaţi 
câteva aspecte din activitatea lor. 
După ce la sediul unităţii din Babadag 
au prezentat elemente de tehnică, în 
programul activităţilor de la Tulcea au fost 
incluse un cros în jurul lacului Ciuperca, 
un concurs de bărci, o expoziţie statică 
de echipamente, tehnică şi armament, un 
atelier de camuflare şi un exerciţiu tactic. 
Din păcate, vremea a făcut ca numărul 
participanţilor la cros să nu fie cel aşteptat. 
Expoziţia statică de echipamente, 
tehnică şi armament organizată pe 
faleza oraşului Tulcea, a inclus şi 
costume pentru scafandri, echipamente 
individuale de protecţie şi camuflare; 
de asemenea, copiii au fost atraşi de 
atelierul de supravieţuire-mascare. La 
activităţi au participat şi militari americani 
din contingentul SUA staţionat în baza 
militară Mihail Kogălniceanu, care au 
prezentat armament şi echipament de 
luptă specific.

De ce activităţi la Tulcea? Locotenent-
colonelul Dumitru Todosiuc, comandantul 
Regimentului 307 Infanterie Marină: 
„Este un moment plăcut pentru noi şi 
dorim să îl împărtăşim cu toţi prietenii şi 
comunitatea tulceană. Este momentul în 

care ne pot vedea, pot vedea mândria 
noastră de a fi infanterişti marini şi este 
momentul în care le spunem tinerilor că îi 
aşteptăm alături de noi; împreună putem 
face lucruri minunate. Suntem o unitate 
unicat în Armata României, suntem 
o unitate de elită a Forţelor Navale. 
Suntem singurii care avem un spaţiu şi o 
arie atât de mare în care ne desfăşurăm 
acţiunile în zona lagunară, în Delta 
Dunării şi în zona costieră şi astfel, ne 
dorim să fim mai buni cu fiecare exerciţiu 
la care participăm. Începând din acest an 
am început să trimitem şi detaşamente 
în Teatrul de Operaţii Afganistan, astfel 
încât o  carieră în infanteria marină 
reprezintă o provocare în plus. Căutăm 
să ne perfecţionăm şi să ne desăvârşim 
pregătirea în orice mediu, lucru care ne 
face mai buni. Oamenii care acţionează 
în Afganistan vor veni mai bine pregătiţi, 
vor împărtăşi cu noi cunoştinţele 
acumulate şi astfel vom progresa”. Cu 
o tradiţie de 79 de ani, Infanteria marină 
rămâne unica forţă specializată să 
execute supravegherea şi securitatea 
raioanelor de litoral, lagunare şi de deltă, 
precum şi neutralizarea forţelor amfibii în 
zona de responsabilitate. (M.E.)

Felicitări infanteriştilor marini adresate de ziua unităţii, de colegii lor din Afganistan.

Foto Dan VEREŞ, TPA
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Cu ocazia aniversării Consiliului Internaţional 
al Sportului Militar (C.I.S.M.) luni, 
18 februarie, întregul personal al Forţelor 
Navale a îmbrăcat echipamentul sportiv şi 
a participat la o serie de activităţi sportive 
care au constat în efectuarea de exerciţii 
fizice şi alergări uşoare pe distanţe scurte 
sau medii, desfăşurate pe trasee stabilite, 
cu respectarea normelor tehnice. C.I.S.M. 
este deschis pentru forţele armate ale 
tuturor naţiunilor, principalul scop al său fiind 
promovarea educaţiei fizice şi a activităţilor 
sportive între forţele armate, ca un mijloc 
de promovare şi întărire a păcii în lume. 
Cu o tradiţie de peste 90 de ani, Consiliul 
Internaţional al Sportului Militar are ca 
principal obiectiv organizarea şi desfăşurarea 
unor activităţi de educaţie fizică şi sport între 
forţele armate, ca mijloace de promovare şi 
întărire a păcii în lume, sub deviza C.I.S.M. 
„Prietenie prin sport”. Armata României este 
membră a acestui organism din anul 1992 şi, 
de atunci, loturile reprezentative ale Armatei 
României participă la competiţiile aplicativ-
militare şi sportive organizate sub egida 
C.I.S.M., cu participarea militarilor din cele 
138 de state membre. (SMFN)

„Mens sana in corpore sano”„Mens sana in corpore sano”

Încrâncenare la fileuÎncrâncenare la fileu
vom avea echipe mai competitive. Galeria 
a contribuit foarte mult la succesul nostru 
şi dacă ar fi putut să intre să joace, ar fi 
jucat şi ei”.

Student caporal Maria Moga, Institutul 
Medico-Militar: „Competiţia a fost mai 
dificilă decât cea de anul trecut; speram la 
locul I încă de anul trecut şi am reuşit. Cel 
mai greu meci a fost finala, cu Academia 
Forţelor Terestre. Mi-a plăcut aici, pentru 
că academia navală are suporteri foarte 
buni”. Student sergent-major Marius Bog-
dan Popescu, Academia Tehnică Militară: 
„Cel mai greu meci a fost finala unde cei 
de la Sibiu s-au descurcat foarte bine, dar 
noi am fost mai buni; suntem pentru al 
patrulea an consecutiv campioni. Secretul 
reuşitei noastre? Pregătirea constantă, 
dăruirea, pentru că noi facem acest sport 
din pasiune. În ultimii ani, dintre titulari nu 
am schimbat mai mult de doi-trei jucători. 
Meciul cu Academia Navală a fost mai 
greu decât cel de anul trecut şi ne-am 
bucurat că am câştigat”.

Joi, 21 martie, la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” s-a desfăşurat festi-
vitatea de premiere a câştigătorilor com-
petiţiei de volei din cadrul concursurilor 
aplicativ-militare şi sportive pentru institu-
ţiile militare de învăţământ”. Premierea 
a fost făcută de contraamiralul de flotilă 
Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, 
comandorul conf. univ. dr. ing. Octavian 
Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” şi colonelul Cristian 
Pelea, şeful Biroului Educaţie Fizică 
Militară din Statul Major al Apărării.

Competiţia de volei va fi urmată în 
luna aprilie de concursul de judo, faza 
pe MApN, organizat la Sibiu şi probele 
aplicativ-militare între instituţiile militare 
de învăţământ: patrulă, duel de foc, 
atletism şi nataţie, care vor fi organizate la 
Constanţa. (M.E.)

În perioada 14-21 martie, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” s-a desfăşurat 
proba de volei din cadrul etapei finale pe 
Ministerul Apărării Naţionale a „Competiţiilor 
aplicativ-militare şi sportive pentru instituţiile 
militare de învăţământ”. La competiţia 
înscrisă în calendarul sportiv al anului 
2019 pe Ministerul Apărării Naţionale au 
participat opt echipe din instituţiile militare de 
învăţământ superior şi din şcolile de maiştri 
şi subofiţeri din Armata României. Forţele 
Navale au fost reprezentate de loturile 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi cel 
al Şcolii Militare de Maiştri Militari de Marină 
„Amiral Ion Murgescu”.

După şase zile de meciuri aprig 
disputate, pe primele locuri s-au clasat 
Institutul Medico-Militar la feminin şi 
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, 
la masculin. Podiumul a fost completat 
de Academia Forţelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu”, locul al doilea şi Academia 
Tehnică Militară „Ferdinand I”, locul al treilea 
la feminin şi respectiv de Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”, locul al doilea şi 
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, 
locul al treilea la masculin. Echipele de volei 
ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
s-au clasat pe locul patru, iar echipele 
Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale s-au clasat pe locul opt.

Comandor (r) prof. univ. dr. Ene 
Voiculescu-Virgil, antrenorul loturilor aca-
demiei navale: „Sunt supărat pentru că nu am 
reuşit să obţinem medalia de bronz la băieţi, 
dar cei de la Academia Forţelor Aeriene 
au fost mai buni. Pentru echipele ANMB, 
competiţia din acest an a fost mai bună. 
Dacă anul trecut obţineam locurile 7 şi 5 la 
concurs, în acest an am reuşit să ne clasăm 
pe locul 4, ceea ce este o creştere a nivelului 
loturilor. Este bine că în aceste loturi nu avem 
decât trei studenţi de anul IV, deci anul viitor 

Sport Ziua internaţională Ziua internaţională 
a sportului militara sportului militar

SPARTACHIADA 2019SPARTACHIADA 2019

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
a organizat, în perioada 15 – 20 aprilie, 
concursurile militar-aplicative de vară, etapa 
a II-a. La competiţiile de atletism, nataţie, 
duel de foc şi patrulă au participat 240 de 
cadre, studenţi şi elevi de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia 
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia 
Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”, Şcoala Militară 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu”, Şcoala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” şi 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”. Echipele 
Academiei Navale s-au clasat pe locul 
al III-lea la atletism, nataţie şi patrulă feminin 
şi respectiv, pe locul al II-lea la duel de foc 
masculin şi patrulă masculin. (M.E.)
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Aspect din timpul festivităţii de premiere a câştigătorilor competiţiei de volei feminin.
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 6 martie 2019, Marea Negră.
Aspect din timpul cursului de iniţiere 

în domeniul scafandreriei.

Foto: Ionuţ FELEA

 8 aprilie 2019, 
Fregata Mărăşeşti (F111), 
Marea Neagră.
Aspect din comanda navei 
pe timpul misiunilor executate 
în cadrul Exerciţiului SEA SHIELD 19.

Foto: Ionuţ FELEA

 15 martie 2019, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”.
Aspect din timpul probei de volei din cadrul etapei 
finale pe Ministerul Apărării Naţionale a „Competiţiilor 
aplicativ-militare şi sportive pentru instituţiile militare 
de învăţământ”. Componentele echipei feminine a 
Academiei Navale, ascultând indicaţiile antrenorului.

Foto: Ionuţ FELEA

Ochiul Flotei
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 19 aprilie 2019, Şcoala de Aplicaţie 
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.

Finalul vizitei elevilor din clasele primare 
de la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlaţi, la SAFN.

Foto: Ioana-Antonia SUIUGAN, SAFN

 17 aprilie 2019, Vedeta Blindată 
Posada (179), Portul Chiciu, Călăraşi.
Marinarii de mâine ai Forţelor Navale, 
la finalul vizitei 
pe vedeta blindată Posada (179).

Foto: Ionuţ FELEA

 8 aprilie 2019, 
Nava purtătoare 
de rachete Pescăruşul 
(NPR 189), Portul 
Militar Mangalia.
Pregătirea navei 
pentru ieşirea pe mare, 
în cadrul Exerciţiului 
SEA SHIELD 19.

Foto: Cristian 
VLĂSCEANU






