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Ochiul Flotei

7 mai 2019,
Nava Şcoală Mircea, Marea Egee.
Studenţii de anul II ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”, în timpul orelor de curs.

p 2 iulie 2019, Nava Şcoală Mircea,
Marea Nordului.
N.Ş. Mircea navigând cu vele
în apropierea Canalului Englez.

Foto: Bogdan DINU

Foto: Bogdan DINU
q 22 iunie 2017, Nava Şcoală Mircea, Marea Nordului.
Studentele caporal Mădălina Constantinescu,
stânga, şi Andreea-Elena Radu, într-un moment
de pauză.

u August 1975,
Nava Şcoală Mircea, Amsterdam.
Cadeţi pe vergi la Parada navală
organizată la „Sail Amsterdam 700”.

u 19 iunie 2019,
Nava Şcoală Mircea,
Marea Nordului.
Instrucţie marinărească
la bordul navei.
Foto: Bogdan DINU

Foto: ANMB

u23 iunie 2017,
Nava Şcoală
Mircea, Den Helder.
Viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu,
şeful Statului Major
al Forţelor Navale,
adresându-se
cadeţilor de la bordul
N.Ş. Mircea.
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Mircea
de ieri şi de azi

Pavilionul NATO
ridicat la catargul
navelor militare
româneşti pe timpul
misiunilor executate
alături de partenerii
din Alianţă.
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Celebrată prima dată la Constanţa,
în ziua de 15 august 1902, Ziua Marinei
Române a devenit odată cu trecerea tim
pului o mare sărbătoare, plină de semnifi
caţii şi cu o mare încărcătură emoţională.
Această dată nu a fost aleasă întâmplă
tor ca zi de sărbătoare a comunităţii navale
româneşti. O legendă din secolul I d.Hr.
spune că, în timpul unei călătorii pe mare,
corabia în care se afla Sfânta Fecioară
Maria a fost zguduită de o furtună puternică,
dar, la ruga acesteia, marea s-a potolit.
Fecioara Maria a binecuvântat marea şi
pe cei care călătoresc pe întinderile de
ape, devenind protectoarea şi ocrotitoarea
marinarilor.
De mai bine de un secol, în ţara noastră,
15 august este ziua în care comunitatea
navală românească se îmbracă în straie
de sărbătoare. Programele şi manifestările
dedicate Zilei Marinei Române ne oferă
prilejul, în spiritul tradiţiilor noastre, să îi
comemorăm pe cei care s-au jertfit pentru
gloria pavilionului tricolor şi îşi dorm
somnul de veci în adâncurile mării, cea pe
care au slujit-o şi au iubit-o şi, totodată,
este ziua în care îi sărbătorim pe cei
care şi-au dedicat, cu pasiune, timpul şi
viaţa profesiei de marinar, contribuind la
creşterea prestigiului acestei comunităţi în
ţara noastră şi dincolo de hotare.
Ziua Marinei Române este un moment
aniversar, dar şi de bilanţ.
Forţele Navale ale României se află întrun proces continuu de transformare con
ceptuală, structurală şi acţională. Drumul
Forţelor Navale Române spre integrarea
completă în NATO a început în urmă cu
25 de ani, prin participarea la exerciţiile
de tip „Cooperative Partner” din cadrul
Parteneriatului pentru Pace. Această foaie
de parcurs a fost validată prin aderarea
României la NATO, în anul 2004, şi continuă
şi astăzi, pentru a permite asigurarea
unui răspuns adecvat la provocările şi
ameninţările mediului de securitate din
zona Mării Negre.
Cu o structură de forţe modernă şi
dinamică, Marina Militară Română acţio
nează permanent pentru îndeplinirea, cu
succes, a misiunilor primite şi a obiectivelor
stabilite. Executăm permanent misiuni
specifice domeniului de apărare naţională
şi de securitate navală, fiind de fiecare
dată alături de autorităţile locale şi de
populaţia civilă în situaţii de urgenţă şi ori
de câte ori nevoia a impus-o.
Pe plan extern, participarea la gru
pările navale permanente ale NATO, la
misiunea „RESOLUTE SUPPORT” din
Afganistan şi la misiunile, operaţiile şi
exerciţiile NATO, UE sau în cadrul altor
iniţiative internaţionale constituie dovezi
ale consecvenţei şi seriozităţii cu care
Forţele Navale ale României contribuie la
respectarea angajamentelor asumate pe
plan internaţional de ţara noastră. Apre
cierile pozitive, primite din partea aliaţilor
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şi partenerilor noştri în urma desfăşurării
exerciţiilor internaţionale, precum exerciţiile
„SEA SHIELD” sau „POSEIDON” orga
nizate de Forţele Navale Române, ne arată
că suntem pe drumul cel bun în procesul
de evoluţie. Totodată, aceste aprecieri
demonstrează nivelul ridicat de competenţă
profesională al marinarilor militari români
şi răsplătesc dăruirea în muncă şi eforturile
depuse de întregul personal al Forţelor
Navale Române.
Acum, la 15 ani de la intrarea ţării
noastre în NATO, Forţele Navale Române
au arătat aliaţilor şi partenerilor noştri, în
timpul participării la misiuni, operaţii şi
exerciţii, atât în zona noastră tradiţională de
acţiune din Marea Neagră, cât şi în afara
acesteia, că România este un aliat şi un
partener de nădejde, implicat consecvent
în onorarea angajamentelor asumate şi
pe care se pot bizui. Prestaţia personalului
din Forţele Navale Române şi rezultatele
obţinute în timpul activităţilor executate în
comun cu partenerii noştri demonstrează
dorinţa şi capacitatea noastră de implicare
activă în menţinerea unui climat de secu
ritate şi de încredere în zona Mării Negre,
în special, dar şi în alte zone instabile
din lume.
Perspectiva dată de începerea derulării
programelor de înzestrare ne permite să
fim încrezători în evoluţia şi dezvoltarea
Forţelor Navale Române. Intrarea în dotare
a unor nave noi va avea un impact foarte
bun nu numai asupra măririi capabilităţilor
noastre de acţiune, ci şi asupra moralului
personalului şi a echipajelor navelor.
La bilanţul sărbătorii din acest an, se
adaugă aniversarea celor 80 de ani de
când Nava Şcoală Mircea a intrat în
serviciul Forţelor Navale Române. Botezată
după numele domnitorului Mircea cel
Bătrân, cel care ne-a asigurat accesul la
„marea cea mare”, Nava Şcoală Mircea şi-a
îndeplinit toate misiunile primite, indiferent
de vicisitudinile vremii şi ale vremurilor.
Admirată de zeci de mii de oameni în
peste 120 de porturi în care a făcut escale,
oferind casă, masă şi poligon de instrucţie
marinărească pentru mai bine de 70 de
generaţii de marinari militari şi pentru cadeţi
străini din 11 ţări, Nava Şcoală Mircea a
primit, anul acesta, denumirea onorifică de
„Cel mai longeviv ambasador al României
pe mările şi oceanele lumii”. Este o titulatură
binemeritată, obţinută prin eforturile depuse
de toate echipajele acestei nave şi de toţi
marinarii care au participat la marşurile de
instrucţie, de-a lungul timpului.
Nava Şcoală Mircea s-a întors de curând
dintr-un marş de instrucţie şi de reprezen
tare a ţării noastre în plan internaţional,
în care a refăcut marşul istoric realizat în
anul 1939, de la Hamburg la Constanţa.
Urmează o nouă provocare pentru Forţele
Navale Române, prin care vom scrie o
pagină deosebită din istoria ţării noastre
şi din evoluţia comunităţii navale române,

Viceamiral dr. Alexandru MÎRŞU
Şeful Statului Major al Forţelor Navale
pentru că pregătim realizarea unui marş al
acestei nave în jurul lumii, planificat a se
executa în perioada 2021 – 2022, pentru
a marca un secol de la recunoaşterea
internaţională a României Mari.
Anul acesta desfăşurăm evenimentele
dedicate Zilei Marinei Române sub semnul
lui Mircea, pentru a cinsti cum se cuvine
nava-simbol a României şi pentru a menţine
şi transmite „spiritul lui Mircea” către
generaţiile viitoare, aşa cum ne-a îndemnat
contraamiralul Horia Macellariu la primirea
oficială a velierului în anul 1939.
Odată cu această analiză retrospectivă
trebuie să privim şi spre viitor. Am încredere
că, prin talent, pasiune, muncă susţinută şi
prin implicarea responsabilă a fiecărui om
din Forţele Navale Române, vom continua
să ne îndeplinim misiunile, obiectivele şi
angajamentele asumate, dovedind că sun-
tem o forţă modernă, credibilă şi bine antre
nată, la nivelul partenerilor şi aliaţilor noştri.
La ceas aniversar, doresc să mulţu
mesc personalului din Forţele Navale
Române pentru eforturile susţinute şi
pentru implicarea în realizarea obiectivelor
planificate şi a misiunilor încredinţate.
Devotamentul, abnegaţia şi profesionalis
mul dumneavoastră au fost şi sunt
garanţia îndeplinirii obiectivelor Armatei
României în domeniul naval.
Cu prilejul Zilei Marinei Române, urez
tuturor celor care, prin profesie, interes sau
pasiune, sunt legaţi sufleteşte de ceea ce
înseamnă domeniul naval, multă sănătate,
împliniri în plan profesional şi personal şi
bucurii alături de cei dragi. Fie ca Fecioara
Maria să vă ocrotească mereu de primejdii
şi să vă călăuzească drumul prin marea
vieţii.
„LA MULŢI ANI!” şi „BUN CART
ÎNAINTE!”
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Gabriel-Beniamin LEŞ
Ministrul Apărării Naţionale
Sunt deosebit de onorat să vă
felicit cu prilejul Zilei Marinei, o
sărbătoare cu semnificaţie deosebită
atât pentru dumneavoastră, marinarii,
cât şi pentru întreaga Armată a
României.
Astăzi, cu prilejul prăznuirii Ador
mirii Sfintei Fecioare Maria, protec
toarea marinarilor, Forţele Navale
Române îşi omagiază personalul în
activitate, mulţumeşte veteranilor ma

rinari, reale modele pentru generaţia
actuală şi pentru generaţiile viitoare,
şi îşi comemorează eroii care şi-au
dat viaţa pentru ţară.
Cea mai importantă resursă a
Armatei României este cea umană,
iar marinarii dovedesc, prin rezultatele
excepţionale obţinute în misiunile
desfăşurate sub egida NATO, Uniunii
Europene sau în contextul iniţiativelor
regionale, în exerciţiile naţionale şi
multinaţionale şi în activitatea de zi
cu zi, pe întinderile de ape ale Mării
Negre şi ale Dunării, că sunt adevărate
exemple ale valorii oamenilor care îşi
servesc ţara sub faldurile tricolorului
românesc.
Înţelegem cu toţii complexitatea
situaţiei geopolitice din regiunea Mării
Negre şi din mediul global şi, din acest
motiv, vă asigur că tratăm cu foarte
mare responsabilitate programele
de înzestrare ale armatei noastre
în general şi ale Marinei Militare, în
special. Sperăm ca, în viitorul apropiat,
după finalizarea tuturor aspec
telor juridice, să semnăm contractul
pentru construcţia corvetelor multi
funcţionale, cea mai mare investiţie
în modernizarea Forţelor Navale
Române din ultimii ani. Acesta este
un pas necesar pentru întărirea

arhitecturii de securitate a României
şi, implicit, a spaţiului Nord-Atlantic.
Avem în atenţie şi programul pentru
bateriile de coastă, program pentru
care, de asemenea, aşteptăm în
curând desemnarea unui câştigător,
precum şi alte programe, aflate în
diferite etape de planificare, care vor
aduce forţele navale ale ţării noastre
la standardele de dotare şi echipare
necesare îndeplinirii cu succes a
tuturor misiunilor încredinţate.
Dragi marinari,
Anul 2019 este unul deosebit de
intens pentru Forţele Navale Române,
numeroasele exerciţii, misiuni şi
aplicaţii oferindu-vă prilejul de a vă
demonstra profesionalismul, curajul
şi tăria de caracter. Aţi demonstrat
aceste calităţi cu prisosinţă, pe
timpul exerciţiilor multinaţionale SEA
SHIELD, SEA BREEZE, SABER
GUARDIAN, dar şi a marşurilor de
instrucţie şi misiunilor desfăşurate în
Marea Neagră şi Marea Mediterană
alături de forţe ale Alianţei NordAtlantice.
Vă urez să continuaţi acest parcurs
extraordinar şi să vă bucuraţi de
această zi alături de familie, prieteni
şi colegi.
La mulţi ani!
BUN CART ÎNAINTE!

Vizită în Portul militar Mangalia. Aprilie 2019.

www.navy.ro

5

ORDIN

AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE, MINISTRULUI
AFACERILOR INTERNE ŞI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR
PRIVIND SĂRBĂTORIREA ZILEI MARINEI ROMÂNE
Ziua de 15 august, Ziua Marinei
Române, sărbătoare deopotrivă a
marinarilor militari şi civili, a constructorilor
navali şi lucrătorilor portuari, ocupă un loc
aparte în conştiinţa naţională.
Oficializată ca sărbătoare a mari
narilor români la 15 august 1902, în
urmă cu 117 ani, de Sfânta Maria Mare,
Ziua Marinei Române şi-a certificat pe
deplin caracterul de autentic festival al
mării şi spiritualităţii marinăreşti. Gândită
de la început ca serbare naţională,
sărbătoarea marinarilor atrage aten
ţia prin modul de perpetuare a tradiţiilor
specifice, prin programul său deosebit
de atractiv şi pitoresc, dovedeşte vocaţia
maritimă a naţiunii române şi contribuie
la dezvoltarea unei conştiinţe maritime a
poporului român.
Programele alcătuite de organizatori
dau farmec şi culoare unei sărbători care
este, în egală măsură, a Forţelor Navale
Române, a Poliţiei de Frontieră Române,
a Marinei Comerciale, a oraşelor-porturi
şi a ţării.
Desfăşurarea activităţilor specifice
pentru sărbătorirea Zilei Marinei, pe
data de 15 august, ziua Adormirii Maicii
Domnului, constituie un prilej deosebit
de promovare a valorilor şi tradiţiilor
marinăreşti.
În acest an, Nava Şcoală Mircea
aparţinând Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, împlineşte 80 de ani de
existenţă în serviciul Marinei Militare
Române, eveniment marcat printr-un
voiaj de instruire şi reprezentare
internaţională, în perioada 5 mai –
7 august, în care s-a refăcut traseul
voiajului istoric efectuat în anul 1939 şi
care a contribuit la promovarea imaginii
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României pe perioada istorică a exercitării
preşedinţiei României la Consiliului
Uniunii Europene, înscriindu-se ca
valoare notabilă de mândrie naţională cu
valenţe de reprezentare la nivelul UE.
Domnilor marinari militari,
Apartenenţa României la Uniunea
Europeană şi la Alianţa Nord-Atlantică,
precum şi caracteristicile mediului de
securitate din zona Mării Negre au
determinat şi determină transformarea
conceptuală, structurală şi de acţiune a
Forţelor Navale Române. Participarea
activă la operaţii navale complexe în
cadrul Alianţei Nord-Atlantice demon
strează pe deplin capacitatea operativă
de care dispun în prezent Forţele Navale
Române, dar şi calitatea deosebită a
echipajelor.
Exerciţiile multinaţionale, care din
an în an cresc în amploare şi devin tot
mai complexe, la care au participat nave
de luptă ale României alături de forţele
aliate şi cele partenere, au contribuit la
creşterea nivelului de integrare a Forţelor
Navale Române în structurile Alianţei
Nord-Atlantice.
Dacă până acum s-a pus problema
atingerii şi menţinerii nivelului de
interoperabilitate, pentru viitor aveţi ca
obiectiv principal consolidarea acestuia
şi adaptarea permanentă a structurilor
la cerinţele impuse de dinamica
transformărilor din interiorul Alianţei NordAtlantice şi de contextul şi ameninţările
actualei crize geopolitice din regiune.
În acest sens, în vederea înde
plinirii misiunilor stabilite în cadrul sis
temului de securitate naţională şi
internaţională, priorităţile Forţelor Na
vale Române trebuie să fie axate pe

dezvoltarea instruirii forţelor, cu accent
pe instrucţia în mediul multinaţional, prin
participarea activă în cadrul grupărilor
NATO permanente din Marea Neagră şi
continuarea programelor de modernizare
şi asigurare a necesarului de resurse
pentru activităţile planificate.
Se impune în continuare ca instituţiile
militare de învăţământ să anticipeze
evoluţia echipamentelor ce vor fi folosite
în marină, astfel încât specialiştii formaţi
aici, atât cei pentru Forţele Navale
Române, cât şi cei pentru Poliţia de
Frontieră, să fie în măsură să răspundă
noilor provocări ştiinţifice şi tehnice,
precum şi specificului misiunilor primite.
Reînfiinţarea Colegiului Naţional
Militar „Alexandru Ioan Cuza” în gar
nizoana Constanţa, ca şi continuator
al tradiţiilor Liceului Militar de Marină
„Alexandru Ioan Cuza” confirmă deja,
prin rezultatele înregistrate de elevi,
perspectiva obţinerii unei resurse
umane competitive, performante şi înalt
profesionalizate pentru instituţiile de
învăţământ militar universitar şi postliceal.
În această zi de sărbătoare avem
convingerea că veţi demonstra în con
tinuare profesionalism, dăruire şi sa
crificiu atunci când România are nevoie
de dumneavoastră!
Domnilor marinari poliţişti de
frontieră,
Prin ansamblul tuturor activităţilor
desfăşurate la nivelul Poliţiei de Frontieră
Române, România menţine una dintre
cele mai securizate frontiere externe
ale Uniunii Europene, asigurând un
nivel ridicat în domeniul controlului la
frontierele maritime şi fluviale.
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Garda de Onoare la festivităţile organizate
de Ziua Marinei la Constanţa.

Acţiunile de prevenire şi combatere
a fenomenelor infracţionale legate
de nerespectarea regimului juridic al
frontierei, creşterea nivelului de inter
operabilitate, cooperarea pe plan naţional
şi internaţional în domeniul schimbului
de informaţii legate de supravegherea
frontierelor, au permis întărirea securităţii
şi siguranţei maritime.
La frontiera maritimă externă a Uniunii
Europene rata de detecţie crescută a
descurajat cazurile de migraţie ilegală,
a prevenit sau a permis identificarea
tuturor cazurilor de exploatare ilegală a
resurselor naturale şi biologice naţionale.
Implicarea în cadrul iniţiativelor de
cooperare, prin participarea la toate
grupurile de lucru din cadrul Forumului de
Cooperare la Marea Neagră, la activităţile
desfăşurate în cadrul Forumului European
al Gărzilor de Coastă, la punerea în
aplicare a conceptului de Operaţiune
maritimă cu scopuri multiple la care au
participat principalele agenţii europene
cu atribuţii în domeniul maritim, este în
măsură să asigure interoperabilitatea
şi permite gestionarea mai eficientă a
activităţilor de impunere a legii.
În perioada 7 mai – 15 iunie 2019,
România, Poliţia de Frontieră, prin Garda
de Coastă, a participat la „Operaţi
unea maritimă cu scopuri multiple –
Multipurpose Maritime Operation in the
Black Sea area”, organizată de Agenţia
Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi
Garda de Coastă – Frontex, împreună
Agenţia Europeană pentru Controlul
Pescuitului - EFCA şi Agenţia Euro
peană pentru Siguranţă Maritimă EMSA, în care au fost implicate 11 mij
loace de mobilitate navală proprii,
au fost executate 39 misiuni (peste
1000 de ore de patrulare), iar împreună
cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură au fost
monitorizate 700 de nave şi ambarcaţiuni,
fiind efectuate 90 de acţiuni de abordare
şi control poliţienesc şi al pescuitului.
www.navy.ro

Cadeţii de la bordul NŞ Mircea în timpul paradei organizate la The Tall Ships Races 2017, Portul Turku.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul
Operaţiunii Comune „Puncte Focale
Maritime 2019”, iar scopul acesteia
a fost de a asigura un înalt nivel de
securitate a frontierei maritime ex
terne a Uniunii Europene, prin im
plementarea unor activităţi operaţio
nale cu scop multiplu – combaterea
migraţiei ilegale, infracţionalităţii trans
frontaliere, pescuitului ilegal şi poluării
marine, precum şi căutarea şi salvarea
persoanelor aflate în pericol.
Rezultatele obţinute în Operaţiu
nile Maritime Comune desfăşurate
sub coordonarea Agenţiei Frontex
(Poseidon Sea 2018 şi Poseidon
2019, care se află în desfăşurare –
în Republica Elenă), confirmă apre
cierea de care se bucură echipajele şi
specialiştii Poliţiei de Frontieră.
Pe parcursul acestor operaţiuni, în
anul 2018, au fost efectuate un număr
de 89 de misiuni în Marea Egee, la
frontiera maritimă a Greciei cu Turcia,
în urma cărora au fost interceptate
8 ambarcaţiuni cu migranţi, declanşate
8 operaţiuni de căutare şi salvare SAR pentru salvarea unui număr de
351 migranţi dintre care 175 bărbaţi,
126 femei şi 50 minori.
Este demn de reţinut faptul că
Poliţia de Frontieră Română deţine
unul dintre primele locuri din cadrul
Statelor Membre privind numărul de zile
de misiune desfăşurate de echipajele
proprii, experţii români, respectiv numă
rul de experţi detaşaţi în activităţile
operaţionale Frontex.
Totodată, pe timpul derulării Preşe
dinţiei române a Consiliului Uniunii Eu
ropene, experţii noştri au dat dovadă
de un înalt profesionalism, concretizat
prin încheierea negocierilor la nivel de
co-legislatori, pe marginea noului Regu
lament privind Poliţia de Frontieră şi Garda
de Coastă la nivel european, care are ca
scop principal consolidarea mandatului

Agenţiei Frontex, inclusiv în ceea ce pri
veşte atribuţiile Gărzii de Coastă.
Ducerea la îndeplinire a atribuţiilor
funcţionale de către echipajele şi spe
cialiştii în domeniul naval, aprecierile
primite şi înaltul grad de profesionalism ne
aduc satisfacţii profesionale şi personale
şi ne obligă la acelaşi nivel de implicare.
Abnegaţia şi dăruirea dumneavoastră
ne permit să vă acordăm respectul
cuvenit şi avem onoarea să vă urăm, de
Ziua Marinei Române, sănătate şi succes
în activitate!
Domnilor marinari ai companiilor
de navigaţie civilă,
Domnilor lucrători din sectorul
portuar,
Sunteţi beneficiarii unei frumoase
şi bogate experienţe în conducerea şi
exploatarea navelor pe apele interioare,
pe mările şi oceanele lumii, în condiţii de
navigaţie deosebit de complexe.
Faceţi dovada calităţilor deosebite
pe care le aveţi navigând pe întin
derile albastre, pentru că numai în
larg, dincolo de orizont, acolo unde se
cizelează caracterele, începe adevărata
dumneavoastră existenţă!
Consacraţi cu consecvenţă şi dăruire
inteligenţa şi puterea dumneavoastră de
muncă pentru eficientizarea activităţii
de transport maritim, fluvial şi pe apele
interioare, precum şi exploatarea şi ope
rarea în siguranţă a navelor şi porturilor!
Manifestaţi loialitate şi respect faţă de
tricolor, oriunde vă aflaţi, şi faceţi tot ce
depinde de dumneavoastră pentru pro
movarea prestigiului României în lume!
Dragi marinari,
Cu prilejul tradiţionalei sărbători a
Zilei Marinei Române, vă adresăm
sincere felicitări şi urări de succes în tot
ceea ce întreprindeţi!
Dumnezeu şi Sfânta Maria să vă
binecuvânteze şi să vă ocrotească!
BUN CART ÎNAINTE!
LA MULŢI ANI!
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În fiecare an, la 15 august, săr
bătorim atât Ziua Marinei, cât şi Ziua
Forţelor Navale Române, categorie
de forţe aflată sub ocrotirea Sfintei
Fecioare Maria.
Transformarea Forţelor Navale
Române, începând cu anul 1860,
prin constituirea Corpului Flotilei, şi
până la actuala formă de organizare
este definită de afirmarea constantă a
valorilor şi tradiţiilor specifice Marinei
Militare.
Jertfele marinarilor militari rămân
permanent în memoria publică drept
garanţie a perpetuării valorilor istorice
ale Forţelor Navale Române.
Marea Neagră a devenit unul dintre
punctele fierbinţi ale lumii datorită
situaţiei de securitate actuală. Marina
Militară este principala modalitate de
afirmare a poziţiei de putere navală
a României, de contribuţie la efortul
aliat de menţinere a unui climat de
stabilitate în regiune, prin acţiuni de
proiecţie a forţei navale în context
naţional întrunit sau multinaţional în
alianţe sau iniţiative regionale.
Rezultatele obţinute de către
Forţele Navale Române la exerciţiile
naţionale şi multinaţionale din acest
an au confirmat, încă o dată, că
marinarii militari români sunt în
măsură să-şi îndeplinească misiunile

specifice, pe plan naţional şi în cadrul
NATO, UE şi ONU.
În ce priveşte modernizarea for
ţelor navale, aceasta trebuie astfel
concepută încât să permită proiectarea
capabilităţilor şi a resursei umane în
raport cu evoluţia unei eventuale
ameninţări. Astfel vom putea acţiona
în operaţii multinaţionale, interarme
şi intercategorii de forţe cu accent
pe flexibilitate, mobilitate şi nevoia
de aliniere la evoluţia permanentă
tehnologică.
Procesul de transformare şi mo
dernizare al sistemului militar este
în plină desfăşurare şi este datoria
noastră să continuăm aceste eforturi
şi să asigurăm coerenţa acestui pro
ces, integrarea capabilităţilor teh
nologice şi pregătirea personalului
care va utiliza noile echipamente.
Înţelegând politica aliaţilor şi stra
tegia de utilizare a forţelor navale pe
apă şi uscat, ne putem atinge obiec
tivele propuse.
Dragi camarazi marinari,
Totdeauna i-am perceput pe
marinari ca fiind colectivităţi mici cu
suflete mari. Vă îndemn să duceţi mai
departe şi să îmbogăţiţi frumoasele
tradiţii marinăreşti, să vă menţineţi
profilul de oameni hotărâţi, buni
camarazi care transmit robusteţe şi
încredere.

General Nicolae-Ionel CIUCĂ
Şeful Statului Major al Apărării
La ceas aniversar, mulţumesc
personalului militar şi civil în activitate,
în rezervă şi retragere pentru eforturile
depuse în realizarea obiectivelor
planificate şi a misiunilor încredinţate
şi vă urez multă sănătate, noroc,
putere de muncă şi îndeplinirea
tuturor năzuinţelor!
La mulţi ani marinarilor militari,
la mulţi ani Forţelor Navale Române!
BUN CART ÎNAINTE!

Aspect din timpul festivităţilor organizate de Ziua Marinei la Constanţa.
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Cu ocazia aniversării a 15 ani de la
intrarea în NATO, aş dori să mulţumesc
personal Forţelor Navale Române
pentru sprijinul important şi permanent
acordat activităţilor Alianţei. România
este un lider într-o regiune de importanţă
strategică, regiunea Mării Negre, având o
importanţă vitală pentru succesul Alianţei
în această zonă. Odată cu numirea mea
în cadrul comandamentului MARCOM,
am înţeles faptul ca succesul NATO
rezidă în diversitatea oamenilor săi, în
munca susţinută a acestora, profesionişti
din 29 de ţări membre ale Alianţei, care
contribuie la progresul Alianţei, fiind în
serviciul unui miliard de cetăţeni din
statele membre NATO. De asemenea,
sunt profund impresionat de puterea,
expertiza, tenacitatea şi inventivitatea
marinarilor români din subordine.
România a fost întotdeauna un
contribuitor semnificativ de nave în cadrul
NATO – menţionez, în special, fregatele
Regele Ferdinand şi Regina Maria,
precum şi dragorul maritim Lt. Lupu
Dinescu, care au făcut parte integrantă
din Grupările Navale Permanente ale
NATO (SNF) în ultimii ani şi faptul că o
navă a fost nominalizată pentru a prelua
comanda Grupării 2 de Nave de Luptă
contra minelor (SNMCMG2) a NATO în
anul 2020. Eforturile lor sunt vitale pentru
asigurarea flexibilităţii, capabilităţii şi
prezenţei necesare într-una din zonele
cele mai complexe aflate în aria de
responsabilitate a Alianţei. Operaţiile
NATO în Marea Mediterană şi Marea
Neagră sunt esenţiale mai mult ca
niciodată, pentru asigurarea stabilităţii
regionale şi apărării colective.
Mările şi oceanele reprezintă prin
cipala frontieră a Alianţei. Domeniul
operaţional pe mare nu are limite,
aşa cum acestea există pe uscat,
ne înconjoară şi este în permanentă
schimbare. Provocările pot veni din multe
direcţii, câteodată simultan, de aceea
cunoaşterea situaţiei maritime la 360
grade nu este importantă doar pentru
domeniul maritim, ci pentru întreaga
Alianţă şi are ca scop realizarea unui
raport de forţe bine definit şi a unei posturi
ferme, generând astfel propagarea cu
succes a unui mesaj strategic categoric
la nivel global.
Transmit cele mai bune urări Forţelor
Navale Române şi sunt mândru să lupt
alături de marinarii dumneavoastră!
www.navy.ro

On the occasion of the 15th
Anniversary of Romania’s mem
bership in NATO, I would like to
personally thank the Romanian
Navy for their strong and continuous
support to NATO maritime activities.
Romania is a leader in the
strategically important Black Sea
area and is critical to NATO’s success
there. I have come to understand
from my time at MARCOM that
the success of NATO is in our
diversity of people, the hardworking,
professional individuals from across
the 29 nations of the Alliance who
drive this Alliance ever forward in
service of the collective 1 billion
citizens of Allied nations. Equally,
I am endlessly impressed with the
strength, knowledge, tenacity and
ingenuity of the Romanian sailors
under my Command.
Romania has always been an
impressive contributor of maritime
assets to NATO – I note in particular
that frigates “Regele Ferdinand” and
“Regina Maria” and minesweeper
“Lt. Lupu Dinescu” have been
integral participants in the Standing
Naval Forces in the past few years
and a Flag Ship has been nominated
for the Mine Countermeasures
Group for 2020. Their efforts are vital
in providing resilience, capability
and presence in some of the most
complex waters within our area of
responsibility. Our operations in
the Mediterranean and the Black
Sea are more critical to regional
stability and collective deterrence
than ever.

Viceamiral Keith E. BLOUNT,
Comandantul Comandamentului
Maritim Aliat (MARCOM)
Commander of NATO’s Allied
Maritime Command
The seas and oceans are the
Alliance’s principal frontier. The
operational environment does not have
boundaries as we see on land, it is all
around us and is always changing.
Challenges can come from many
directions, perhaps at the same time,
that is why 360 degrees of maritime
situational awareness is important not
only for the maritime, but for NATO
as a whole to achieve a successful
balance, posture and message.
My best wishes to the Romanian
Navy, I am proud to serve alongside
your sailors.

PHOTEX la exerciţiul desfăşurat de navele
Forţelor Navale Române cu navele din SNMG2
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Cooperare
internaţională

Întoarcerea „fiului rătăcitor”
Ambasadorul onorific al României la Hamburg
Text şi foto: Bogdan DINU
În 2019, anul în care Nava Şcoală
(N.Ş.) Mircea sărbătoreşte opt decenii
de la intrarea în serviciul Forţelor Navale
Române (Marina Regală la vremea
respectivă), Statul Major al Forţelor
Navale împreună cu specialiştii de la
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
au planificat şi au dus la bun sfârşit un
proiect – în cazul de faţă un marş de
instrucţie – care prin escalele şi itinerariul
ales să atingă toate locurile şi momentele
istorice nu doar de acum 80 de ani ci
şi din istoria mai recentă, dramatică şi
tumultoasă a velierului nostru şcoală.
Astfel s-a „născut” acest marş istoric cu o
durată de 94 de zile (cu escale la Siracusa,
Barcelona, Almeria, Cadiz, Brest, Rouen,
Haga, Hamburg, Southampton, Lisabona,
La Valetta, Istanbul), care ne-a purtat prin
Mediterană aproape de locurile pe unde
a plutit şi în primul marş de instrucţie
dar ne-a adus şi în golful Biscaya, locul
dramaticei încleştări cu furia oceanului,
nava fiind salvată atunci de eroismul
echipajului şi al comandantului, actualul
contraamiral (rtr) Petre Zamfir. Dar ne-a
purtat şi la marile festivaluri maritime din
vestul Europei, la regate şi competiţii
nautice care ne-au oferit oportunitatea
de a realiza atât misiunea de instruire
a cadeţilor, dar şi aceea de a naviga cu
vele, pentru acest scop fiind construită
nava în 1939. Şi am ajuns şi la Hamburg,
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la şantierul Blohm&Voss, „maternitatea”
unde s-a născut N.Ş. Mircea şi unde
am reeditat ceremoniile, dar la un alt
nivel de reprezentare, din 1938 şi 1939.
Mai mult, la întoarcere am refăcut
întocmai, cu toate escalele, voiajul de
aducere în ţară a N.Ş. Mircea pentru a
„închide” astfel cercul aducerii aminte.
Desigur, mai exista şi posibilitatea
refacerii primului voiaj de instrucţie din
1939, a „călătoriei pe ape” din Marea
Mediterană desfăşurată între 3 iulie şi
Lansarea la apă a N.Ş. Mircea,
la şantierul Blohm&Voss,Hamburg.

3 septembrie, dar alegerea primei variante
s-a dovedit a fi inspirată deoarece,
deşi derulată în prezent, s-a navigat de
fapt prin momentele dramatice dar şi
fericite prin care a trecut şi a supravieţuit
N.Ş. Mircea în ultimele opt decenii.
La Hamburg, pe apele agitate ale
fluviului Elba dar pe pământ românesc,
pe puntea N.Ş. Mircea, expresia „voiajul
istoric” a fost mai adevărată ca oricând.
Bătrânul nostru velier a revenit în locul unde
a fost construit, la propriu, am fost acostaţi
chiar lângă şantierul naval Blohm&Voss
dar pe celălalt mal al Elbei, în acelaşi loc
unde era acostat şi în primăvara anului
1939, la Uberseebrucke, după cum se
poate observa şi din fotografiile de epocă.
Atunci, ca şi acum în 2019, manifestările
au fost aproape similare, fie că vorbim
de lansarea la apă din 22 septembrie
1938 sau de preluarea navei şi ridicarea
pavilionului la bord din data de 27 martie
1939. Tradiţia se menţine, la marină mai
ales, şi este bine că este aşa chiar dacă
N.Ş. Mircea, din punct de vedere tehnic
este la standardele modernităţii de azi.
Am avut un nivel de reprezentare mai
înalt acum decât cu opt decenii în urmă.
Dacă în 1938 era prezent consilierul de
legaţie V. Brabeţianu sau contraamiralii
Wolf şi Anker din partea Marinei Ger
mane, acum i-am avut la bord pe E.S.
domnul Emil Hurezeanu, ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al României
în Republica Federală Germania şi pe
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Family Fhoto la finalul ceremoniei de decernare
Navei Şcoală Mircea, a titlului
de ambasador onorific în serviciul României.

viceamiralul Andreas Krause, coman
dantul Marinei Militare germane, pe
omologul său român, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, comandorul conf.
univ.dr. Octavian Tărăbuţă, comandantul
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
colonelul Cătălin Tudor, ataşatul apărării
militar, aero şi naval şi adjunctul acestuia,
maiorul Sorin-Iulian Carpen, precum şi
ofiţeri din armata şi marina germană.
După două zile caniculare, vremea
a fost închisă în ziua ceremoniei, pe
27 august, la fel ca şi cu 80 de ani în urmă
dar fără să plouă de data aceasta. La
puntea centru (în 1939 toate ceremoniile
aveau loc pe dunetă) tot echipajul era
adunat în ţinuta albă de ceremonie în timp
ce se ridica pavilionul, geacul şi marele
pavoaz şi se intonau imnurile Germaniei
şi României, ultimul cântat cu entuziasm
de tot echipajul (doar ca amănunt, în 1938
se intona şi imnul nazist Horst Wessel).
A urmat primul moment emoţionant,
atunci când viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, în numele ministrului Apărării
Naţionale, domnul Gabriel Leş, a înmânat
comandantului navei, comandorul Mircea
Târhoacă, titlul de ambasador onorific
în serviciul României a N.Ş. Mircea,
iar echipajul a răspuns cu trei strigăte
puternice de ura care au reverberat până
departe pe faleza Hamburgului. Două idei
a dorit să sublinieze şeful Statului Major
al Forţelor Navale Române în discursul
domniei sale: faptul că România este
www.navy.ro

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu,înmânând comandantului navei, comandorul Mircea Târhoacă,
titlul de ambasador onorific în serviciul României a N.Ş. Mircea

una dintre puţinele ţări care dispun de o
astfel de navă cu o vechime şi tradiţie de
peste 80 de ani, precum şi faptul că am
ales să marcăm, acest eveniment aici la
Hamburg cu reprezentanţii şantierului
unde a fost construit, Blohm&Voss.
De asemenea, spiritul „Mircea”, rolul
de ambasador plutitor şi caracterul
internaţional dat de prezenţa cadeţilor

străini la bord şi numeroasele voiaje
şi escale în porturi străine, precum şi
apropiata circumnavigaţie au fost alte
elemente prezente în discursul vice
amiralului dr. Alexandru Mîrşu, care a
încheiat prin a felicita întreg echipajul.
Discursul de răspuns al gazdelor a
aparţinut viceamiralului Andreas Krause,
comandantul Marinei Militare a Germaniei
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Schimb de cadouri simbolice între viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale
şi dr. Ralph Petersen, directorul şantierului Blohm&Voss/Lurssen.

Family Fhoto la bordul Navei Şcoală Mircea. De la stânga la dreapta: comandorul Mircea Târhoacă, E.S. Emil Hurezeanu, viceamiralul Andreas Krause,
dr. Ralph Petersen, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, comandorul Gabriel Moise.

(inspector general al Marinei este funcţia
oficială), care ne-a urat bun venit în
Hamburg şi a ţinut să reamintească nu
doar voiajele comune din ultimii doi ani
pentru care a mulţumit marinei române „din
adâncul inimii”, dar şi bucuria şi analogia
pe care a făcut-o cu recentul eveniment,
când Gorch Fock II a părăsit docul uscat
după atâţia ani şi pluteşte din nou pe
apă chiar dacă lucrările de modernizare
vor mai continua. Discursul domniei sale
a fost o adevărată pledoarie despre
importanţa şi utilitatea navelor şcoală cu
vele în formarea viitorilor marinari militari
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şi aproape l-a parafrazat (sunt convins
că fără intenţie ci doar pentru că mesajul
este identic pentru orice om al mării)
pe contraamiralul Eustaţiu Sebastian –
„Numai la bordul navelor cu vele se pot
forma adevăraţii marinari”. Fiind aici
la Hamburg, chiar vizavi de şantierul
Blohm&Voss, pe velierul unde fiecare
dintre miile de nituri au fost bătute cu
mândrie de muncitorii germani într-un timp
record şi de o calitate, cum altfel decât
germană, dovadă că rezistă impecabil
după 80 de ani, aşadar în mod firesc a
ţinut un scurt discurs – la fel ca acum opt

decenii când la ceremonia lansării la apă
era prezent chiar Walter Blohm, directorul
de atunci al şantierului - şi domnul dr.
Ralph Petersen, directorul şantierului
Blohm&Voss/Lurssen (din 2016 şantierul
este parte a grupului Lurssen, dar şi-a
păstrat numele).
Ambasadorul României în Germania,
E.S.domnul Emil Hurezeanu, care s-a
aflat pentru prima dată la bordul navei,
a luat cuvântul în încheiere şi a mulţumit
pentru şansa de a putea fi prezent la bord
cu ocazia celei de a 80-a aniversări şi,
glumind, a acceptat provocarea de a avea
de acum înainte un nou competitor în
diplomaţie, de azi N.Ş. Mircea devenind
oficial ambasador onorific în serviciul
României.
A urmat fotografia de grup de la puntea
centru, de data aceasta una de „colecţie”
pentru toţi cei care au fost prezenţi aici,
echipaj sau invitaţi, foarte preţioasă
pentru că indiferent de cariera sau navele
pe care vor fi în viitor, pentru ei va fi
important şi nu vor uita niciodată că au fost
o parte, poate mică dar parte, a acestui
moment unic din viaţa N.Ş. Mircea şi din
viaţa profesională a fiecăruia. Conform
programului, s-a vizitat nava şi este inutil
să menţionez mândria vizibilă care se
observa pe feţele oaspeţilor germani care
se fotografiau cu fiecare placă pe care
se regăsea numele şantierului, numărul
navei şi anul, o mândrie justificată a
lucrului nemţesc bine făcut dar, aş putea
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completa, şi a celor care l-au menţinut în
această stare tehnică de invidiat timp de
opt decenii, uneori în vremuri de restrişte.
„Vorbim de o recunoaştere oficială din
partea Ministerului Apărării, şi nu numai,
primind acest titlu de ambasador onorific
în serviciul României. Este un titlu pe
deplin meritat, atât din punct de vedere
al navei în sine cât şi a echipajului, nu
doar a echipajului actual ci al tuturor
care s-au perindat pe la bord, vorbim
de 70 de promoţii de ofiţeri şi echipaje.
Nava nu este o fiinţă vie atât timp cât nu
are echipajul la bord. Nava şi echipajul
împreună ca un tot unitar creează acest
spirit – noi îl numim «spiritul Mircea»
– care face dintr-o navă o fiinţă vie, un
ambasador peste mări şi oceane, făcând
astfel România, pe de o parte, vecină cu
toate celelalte ţări care au deschidere la
mare, iar pe de altă parte, şi cu celelalte
popoare care împărtăşesc acest spirit
maritim”, ne-a declarat viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al
Forţelor Navale Române.
Cu două şalupe puse la dispoziţie de
gazde am traversat Elba cea tulbure şi
pe un canal îngust am intrat pe teritoriul
şantierului Blohm&Voss de azi, cu steagul
României arborat la intrarea în şantier,
locul unde N.Ş. Mircea a prins viaţă în
mai puţin de un an. Contractul a fost
semnat pe 26 ianuarie 1938, lucrările au
început pe 15 aprilie, aproape şase luni
mai târziu avea loc lansarea la apă pe
data de 22 septembrie, iar predarea navei
comandorului August Roman, ofiţerilor şi
echipajului român, după probele de mare,
a avut loc pe data de 25 ianuarie, prelu
area definitivă a comenzii şi ceremonia
ridicării pavilionului naţional la bord
desfăşurându-se pe 27 martie (recordul
timpului de construcţie la navele surori
aparţine însă primului Gorch Fock – după
planurile uşor modificate ale acestuia
a fost construit şi Mircea - care a fost
finalizat în doar 100 de zile, se întâmpla
imediat după catastrofa navei şcoală cu
vele Niobe care s-a scufundat în Marea
Baltică la ancoră, fără supravieţuitori,
iar marina germană dorea o nouă navă
şcoală, nescufundabilă dar care să fie
gata pentru promoţia de anul următor,
pariu câştigat de şantier). Gazdă ne-a fost
tot domnul dr. Ralph Peterson, care ne-a
www.navy.ro

Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul N.Ş. Mircea, înmânând macheta navei, E.S. domnul Emil
Hurezeanu,ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania.

prezentat şantierul în sala de conferinţe
– pe fereastră se vedea locul unde a
fost construit Mircea, lângă uriaşul iaht
Octopus aflat în docul plutitor, pentru că
şantierul construieşte şi repară o varietate
de nave, comerciale, militare (corvete şi
fregate), iahturi. A avut loc un schimb de
cadouri simbolice între cele două delegaţii,
iar viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful
Statului Major al Forţelor Navale, a oferit
şantierului macheta N.Ş. Mircea, poate
pentru a sta alături de cea a primului
Gorch Fock care te întâmpina pe scările
de la intrare. Gazdele au fost pregătite,
ne-au aranjat chiar o miniexpoziţie cu
fotografii din perioada construcţiei N.Ş.
Mircea şi ne-au oferit şi o vizită într-una
din halele de producţie, o clădire originală
din 1906 dar modernizată la standardele
de azi, precum şi un tur la una dintre cele
două fregate moderne din clasa 125,
Rheinland-Pfalz (225), Sachsen-Anhalt
(224), ambele aflate în faza de recepţie şi
probe de mare, foarte moderne.
„Ziua de azi a încununat eforturile a mii
de oameni depuse de-a lungul a 80 de ani,
începând cu construcţia acestei minuni a
Forţelor Navale Române, N.Ş. «Mircea», şi
continuând cu toate eforturile de instruire
şi întreţinere de la bordul navei care timp
de 80 de ani nu s-a oprit niciodată din
misiunea sa, odată de a instrui echipajele
de viitori ofiţeri şi maiştri militari ale
Forţelor Navale Române şi, în al doilea
rând, de a promova imaginea României.
Să nu uităm că N.Ş. «Mircea» este un
ambasador extraordinar al României pe
toate meridianele lumii pe unde a călătorit
până acum, fapt în sfârşit recunoscut
oficial astăzi prin acordarea acestui titlu de
ambasador onorific în serviciul României
de către ministrul Apărării Naţionale”,
ne-a precizat şi comandorul conf. univ.
dr. Octavian Tărăbuţă, comandantul Aca
demiei Navale Mircea cel Bătrân.
Recepţia din seara aceleiaşi zile a
reunit la bord diplomaţi şi reprezentanţi
ai autorităţilor locale, ai Marinei şi
Ministerului Apărării din Germania, ofiţeri
francezi de marină (în ultimele două zile
de escală în prova noastră a fost acostată
nava de patrulare franceză Cormoran,
P 677), ataşaţi ai apărării, români din
comunitatea din Hamburg sau vechi
prieteni germani din cele trei marşuri de

instrucţie din ultimii doi ani unde s-au
instruit în comun cadeţii români şi germani.
După întâmpinarea oaspeţilor cu pâine
şi sare au ţinut discursuri E.S. domnul
Emil Hurezeanu, ambasadorul Româ
niei în Germania, şi comandorul Mircea
Târhoacă, comandantul N.Ş. Mircea.
Am remarcat din nou relaţiile excelente
dintre marina română şi cea germană,
pentru că în această seară noi am fost,
sau dacă vreţi N.Ş. Mircea a fost, gazda
„gazdelor” noastre de aici din Hamburg.
O seară şi o recepţie reuşită, care a înche
iat seria manifestărilor oficiale din ziua de
27 iunie. E.S. domnul Emil Hurezeanu,
ambasadorul României în Republica Fe
derală Germania, care reuşeşte să defi
nească istoria, locul şi misiunea N.Ş.
Mircea din ultimii 80 de ani dar şi în viitor:
„Este vorba de nava «icoană» a Marinei
Române şi, într-un fel, N.Ş. «Mircea» face
parte din istoria României. Episodul de
acum 80 de ani, toate întâmplările prin care
a trecut N.Ş. «Mircea» sunt întâmplările
istoriei noastre recente, cu unele
răsturnări dramatice. Faptul că o navă
supravieţuieşte acestor răsturnări, dincolo
de preşedinţi, regi, amirali, războaie mai
mult pierdute decât câştigate, păci pierdute
sau câştigate, este în sine o mare realizare
istorică. Mă bucur că am fost martorul ei
astăzi. Cât despre circumnavigaţiunea
viitoare, acest itinerar cuplat cu diplomaţie
publică, culturală, sportivă, diplomaţie
propriu-zisă, cu promovarea intereselor
României odată cu escalele N.Ş. «Mircea»
este o idee foarte bună. De fapt aşa se
practică diplomaţia: trebuie să existe
vectori, embleme, metafore narative cum
spun mai nou istoricii şi sociologii, în jurul
lor se creează imaginea unei ţări. Numai
prin politică propriu-zisă, prin ceea ce se
numeşte propagandă, care poate să fie
bună, pozitivă ş.a.m.d., convingi mai puţin.
Găsind astfel de poveşti de mare succes
de-a lungul timpului, un succes constant
– ce poate fi mai frumos decât o navă
glorioasă care traversează şi mările, şi
oceanele, şi istoria noastră, şi a Germaniei
şi a Europei, o navă care călătoreşte în
jurul lumii? După părerea mea este foarte
bună ideea şi în felul acesta suntem mai
ancoraţi în realitatea lumii”.
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Diplomaţie navală la Hamburg

E.S. domnul Emil Hurezeanu, amba
sadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
României în Republica Federală Ger
mania, a oferit în seara de 27 iunie recepţia
finală aniversară a bricului Mircea. În
discursul său, ambasadorul Hurezeanu nu
i-a salutat pe cadeţii din România, Turcia,
Albania, Serbia şi Franţa, pe amiralii,
generalii şi ofiţerii români şi germani,
ataşaţii militari ai României şi ai mai
multor state aliate din NATO prezenţi, pe
reprezentanţii ministerului apărării de la
Berlin, în frunte cu şefii statelor majore ai
marinei germane şi române, viceamiralul
Andreas Krause, şef al Forţelor Navale
Germane şi viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, şef al Statului Major al Forţelor
Navale Române.
La recepţie au participat peste 200 de
persoane, care au fost martori ai meciului
dintre echipele de fotbal de tineret ale
României şi Germaniei, în semifinala
campionatului european. Emoţiile au
alternat, de la un minut, la celălalt.
Asistenţa a intonat în română şi engleză,
cântecul de „La mulţi ani”, în onorarea
împlinirii a 80 de ani de existenţă a bricului
Mircea, singurul vas din clasa Gorch Fock,
care nu şi-a întrerupt, în îndelungata
şi încercata sa existenţă, menirea sa
de navă şcoală, după cum a amintit, în
discursul său, ambasadorul Hurezeanu.
Ambasadorul Emil Hurezeanu a declarat
că este gata să îşi împartă mandatul de
ambasador cu Bricul Mircea, acreditat,
printr-un ordin al ministrului român al
apărării, drept „ambasador onorific al
României pe mările şi oceanele lumii”.
Sărbătorirea Bricului Mircea a marcat
şi epilogul evenimentelor organizate de
Ambasada României în Germania în
contextul Preşedinţiei române a Consiliului
UE,
subliniind
valoarea
simbolică
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incontestabilă a Bricului Mircea pentru
excelentele relaţii bilaterale românogermane, evocate în discursul său de
ambasadorul Hurezeanu.
E.S. domnul Emil Hurezeanu, amba
sadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al României în Republica Federală
Germania: „Bricul «Mircea» a fost
numit, pe drept cuvânt, cel mai bătrân
ambasador al României, aflat pe mările
şi oceanele lumii. «Mircea» a împlinit în
acest an 80 de ani, şi acum două luni
şi-a început călătoria, prin Marea Neagră,
Marea Marmara, Marea Egee şi Marea
Mediterană, prin Oceanul Atlantic şi
Marea Nordului. După călătoria sa prin
Spania, Franţa, Olanda, Germania, a
avut bucuria de a se reîntoarce în oraşul
său natal. Bricul mai are încă patru fraţi:
«Eagle» în Statele Unite, «Gorch Fock
I» şi «Gorch Fock II» în Germania şi
«Sagres», în Portugalia, toate construite
în Hamburg, în Şantierul Naval Blohm und
Voss. Dintre cei patru fraţi, «Gorch Fock
II» a fost recent lansat la apă şi urmează
să fie din nou folosit în curând ca navă
şcoală a marinei.
De la o anumită vârstă, devine tot
mai greu să călătoreşti, însă la bucuria
revederii participă astăzi şi prietenii
părinţilor, şi vecinii, şi toţi cei care
reprezintă locul de naştere. Nu puteam
avea parte de un sfârşit mai împlinit,
mai evocator de amintiri de trecut, decât
sfârşitul Preşedinţiei României la Consiliul
Europei, aici, la Hamburg.
Pentru că acest moment este un simbol
de necontestat pentru relaţia profundă,
organică a României şi Germaniei în
Europa. Bricul «Mircea» este cea mai
bună dovadă. Născut în 1939, acum 80
de ani, a trăit acum 52 de ani stabilirea
relaţiilor diplomatice între Germania şi

România, ca singură ţară din Europa
de Est. În 2007 a aderat la Uniunea
Europeană, sub Preşedinţia Consiliului
UE a Germaniei, iar în 2019 a sărbătorit
prima Preşedinţie UE a României.
În ultimele şase luni, această
relaţie a fost mai strânsă ca niciodată:
întâlnirile româno-germane au avut
loc în toate landurile germane, de la
Hamburg la München, în Hanovra, de
la Kaiserslautern şi Mannheim până la
Marburg, de la Dresda şi Leipzig până la
Düsseldorf, Dortmund, Köln şi Aachen.
Ne-am întâlnit cu autorităţi germane, cu
ONG-uri, cu simpli cetăţeni, politicieni,
jurnalişti şi ne-am împărtăşit experienţa
comună a unei vieţi dramatice, în care
forţele proeuropene îşi fac loc în câmpul
minat al naţionalismului, în Europa
marcată de Brexit, dar în care alegerile
din 26 mai 2019 aduc o speranţă nouă.
Lăsăm în urmă o Preşedinţie reuşită
a Consiliului UE. Ne-am atins obiectivele
şi, în anumite situaţii, am condus nego
cierile mult peste aşteptările noastre
iniţiale. Am implementat peste o treime
din actele legislative finalizate în ultimii
5 ani. Preşedintele României, Klaus
Werner Iohannis, a fost felicitat, în marja
Summit-ului european de la Sibiu, de către
Preşedintele Consiliului European, Donald
Tusk şi Preşedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, pentru rezultatele
obţinute. Succesorii noştri, Finlanda şi
Croaţia, ne-au solicitat deja consiliere în
această privinţă.
Întâlnirea noastră aici, pe bricul
«Mircea», ne aminteşte şi de trecut şi de
faptul că, în Europa, binele pentru cetăţeni
se obţine cu greu. Trecutul, prezentul şi
viitorul sunt strâns legate.
Bricul «Mircea» este, de asemenea,
un loc de întâlnire al oamenilor tineri –
cadeţi, viitori ofiţeri de marină din Româ
nia şi întreaga Europa, amirali, oaspeţi,
cetăţeni, inclusiv din Hamburg, unde revin
cu plăcere de fiecare dată. Împreună
suntem martorii, în această lungă seară
de vară, a închiderii unui cerc, care s-a
deschis în Constanţa, la poarta Orientului
şi s-a închis la Hamburg, la poarta
Atlanticului şi a Nordului. Trăim astăzi
împreună bucuria de a fi cetăţenii unei
Europe ale cărei trăsături principale sunt
pacea, bunăstarea şi un viitor sigur.
Bricul «Mircea» şi fraţii săi, construiţi
la începutul celui de-al Doilea Război
Mondial, atunci când ideea şi realitatea
războiului erau dominante. Astăzi, nava
şcoală aniversează 80 de ani, într-un
moment în care atât ideea, cât şi realitatea
păcii sunt pe deplin consolidate”.
Ambasada României
în Republica Federală Germania
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E.S. George Gabriel BOLOGAN
Ambasadorul României
în Republica Italiană, Republica Malta
şi Republica San Marino
Sărbătorită, încă din 1902, de
Sfânta Maria, ocrotitoarea marinarilor
de pretutindeni, Ziua Marinei Române
aduce un omagiu tuturor militarilor
care, cu profesionalism, curaj şi devo
tament, îşi desfăşoară activitatea în
slujba Forţelor Navale Române. La
159 de ani de la înfiinţarea sa de
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
Marina Română reprezintă unul dintre
pilonii principali ai Armatei României
şi un contribuent semnificativ la sigu
ranţa graniţelor, securitatea fluvială
şi maritimă şi dezvoltarea relaţiilor
militaro-diplomatice în zonele de interes
geostrategic pentru statul român.
În calitate de stat riveran al Mării
Negre, traversat pe o distanţă de
peste o mie de km de Dunăre, cel mai
important fluviu din Uniunea Europeană,
România dispune de o forţă navală bine
structurată, cu o putere combativă pe
măsura responsabilităţilor care îi revin,
inclusiv ca stat membru NATO şi UE. De
altfel, după integrarea României în Alianţa
Nord-Atlantică, în anul 2004, Forţele
Navale Române au fost prima categorie
de forţe complet profesionalizată, în
cadrul unui amplu proces de reformă
a Armatei care a avut scopul de a crea
interoperabilitatea cu forţele armate ale
statelor membre NATO.
În contextul Parteneriatului Strategic
Consolidat dintre România şi Italia şi
www.navy.ro

al apartenenţei ambelor ţări la Alianţa
Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană,
cooperarea în domeniul politico-militar
s-a consolidat, materializându-se prin
acţiuni întreprinse în comun pentru
stabilizarea mediului de securitate din
Europa de Sud-Est. În formatul UE,
cele două ţări sunt alături în numeroase
operaţii şi misiuni PSAC şi conlucrează
la dezvoltarea de capacităţi militare, în
cadrul programelor derulate de Agenţia
Europeană de Apărare. România şi
Italia au o cooperare excelentă şi în
cadrul ONU, OSCE şi al unor iniţiative
regionale, fiind unite de preocuparea
de a oferi un climat stabil de securitate,
atât european, cât şi global.
Totodată, colaborarea dintre Forţele
Navale Române şi Italiene s-a întărit
în formatul NATO, în contextul pre
zenţei, pe teritoriul Italiei, la Napoli,
a Comandamentului Aliat Întrunit şi
a Comandamentului Naval Aliat. Dar
legătura specială dintre cele două
ţări în acest domeniu îşi are începutul
încă din primii ani de existenţă ai
Marinei Române, când colonelul Anton
Barbieri, de origine italiană, a fost numit
comandantul Flotilei, în 1867. De-a
lungul anilor, mai mulţi comandanţi ai
Forţelor Navale Române au studiat la
Academia Navală din Livorno, Italia,
iar recent ţările noastre au dezvoltat
o preţioasă colaborare în domeniul
învăţământului militar, inclusiv prin
programul Erasmus.
În acest context, prezenţa Navei
Şcoală Mircea în porturile din Siracuza,
Italia şi La Valletta, Malta, în cadrul
marşului internaţional din mai-august
2019, constituie un motiv de mândrie

şi recunoştinţă pentru modul în care cel
mai longeviv ambasador al României pe
ape a purtat orgoliul naţional în întreaga
lume, în cei 80 de ani petrecuţi în serviciul
Forţelor Navale Române. De altfel, Nava
Şcoală Mircea a fost încă de la început
un important vector al politicii externe
româneşti, devenind un simbol al frăţiei
comune a marinarilor din toate naţiunile
când, în 1976, a participat la parada
internaţională organizată la New York
cu ocazia Bicentenarului Independenţei
Statelor Unite ale Americii. Astfel, într-o
perioadă în care statele din Pactul de la
Varşovia, din care România făcea parte,
adoptau o politică izolaţionistă, Nava
Şcoală Mircea a efectuat mai multe
marşuri internaţionale, vizitând inclusiv
porturi din Italia şi Malta. Meritele
deosebite ale Navei Şcoală Mircea
în diplomaţia navală au fost, de altfel,
încununate prin acordarea, în iunie
2019, a titlului de ambasador onorific al
României pe mările şi oceanele lumii,
distincţie primită din partea ministrului
Apărării Naţionale.
Ziua Marinei Române este, aşa
dar, un prilej de bucurie şi recunoştinţă
faţă de eforturile pe care le depuneţi,
cu profesionalism şi simţ al respon
sabilităţii, în serviciul ţării; este o
oportunitate pentru a vă mulţumi, dragi
marinari, pentru modul în care vă serviţi
ţara, aducând speranţă şi încredere
şi demonstrând dăruire şi curaj atât
în protejarea frontierelor maritime ale
României, cât şi în misiunile încredinţate
în exterior.
La mulţi ani şi BUN CART ÎNAINTE!

Siracusa, 2019. Vizita personalului Consulatului Romaniei din Catania, la bordul N.Ş. Mircea.
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E.S. Gabriela Dancău
Ambasadorul Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României
în Regatul Spaniei
„Servesc marina, servesc patria”
stă scris cu litere invizibile pe velele
bricului Mircea şi în inimile echipajului
şi cadeţilor săi. Un legământ, o
misiune, o identitate şi un privilegiu,
cel de a deprinde tainele marinăriei
pe puntea acestei legendare nave
şcoală, un prestigios ambasador al
României pe mările şi oceanele lumii.

Barcelona, 2019. Comandantul NŞ Mircea şi ambasadorul României în Regatul Spaniei, la bordul NŞ Mircea.

16

admiraţia faţă de navă, de pregătirea
echipajului său şi de România.
Astăzi, la ceas aniversar, îmi face
o deosebită plăcere să evidenţiez
eforturile depuse de oameni ştiuţi
şi neştiuţi, pentru ca visul Mircea
să prindă contur, să crească în
docurile şantierului naval de origine
şi să dăinuie peste decenii. Elogiez,
totodată, priceperea şi dăruirea
tuturor celor care au făcut parte din
echipajele navei şi care şi-au legat
numele şi destinul de momentele
frumoase ale marşurilor de instrucţie
şi reprezentare peste mări şi ţări, dar
şi de clipele cumplite în care Mircea
şi-a trăit deznădejdea: în exilul de
după război, la Mangalia, în Biscaya
sau la Brăila.
În calitate de Ambasador al
României în Regatul Spaniei, am avut
onoarea de a urca pe puntea bricului
Mircea cu ocazia acostării acestuia
în portul Barcelona în luna mai a
acestui an, în periplul său către portul
de origine Hamburg pentru a reface
primul său voiaj către portul Constanţa.
Această iniţiativă aniversară a coincis
în mod fericit cu exercitarea, pentru
prima dată, de către România,
a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene, reafirmând, simbolic,
angajamentul ţării noastre faţă de
valorile care ne unesc şi ne definesc
ca naţiune europeană. A fost, pentru
mine, un prilej extraordinar de a-i
cunoaşte echipajul şi a-l felicita
personal pentru nobila misiune de
instruire şi reprezentare pe care o
duce la îndeplinire la bordul acestei
nave şcoală, simbol al excelenţei
în navigaţia maritimă, al cooperării
internaţionale şi al solidarităţii şi
camaraderiei dincolo de orice bariere
culturale.
Felicit, aşadar, încă o dată, echipa
minunată a acestei nave şcoală
pentru profesionalismul, competenţa
şi devotamentul cu care menţine
şi promovează frumoasele tradiţii
ale spiritului „Mircea”, ale Marinei
Române, şi îi doresc mult succes,
sănătate şi bun cart înainte!
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În urmă cu 80 de ani, velierul
Mircea intra în serviciul Marinei
Române, devenind, de atunci, un
veritabil reprezentant al Forţelor
Navale Române şi deschizând calea
unei tradiţii asumate cu mândrie
şi duse mai departe cu onoare de
echipajul şi de cadeţii săi.
În vara acelui an 1939 avea loc
primul său marş de instrucţie, care a
deschis o venerabilă serie de marşuri
de instrucţie şi reprezentare şi care
a consacrat bricul Mircea printre
navele şcoală cele mai cunoscute
şi râvnite, dar şi ca invitat nelipsit la
festivităţi şi serbări navale, regate,
competiţii nautice internaţionale, dar
şi la aniversări naţionale de profundă
însemnătate precum cea de 200 de
ani de la semnarea Declaraţiei de
independenţă a Statelor Unite ale
Americii sau celebrarea a 100 de ani
de independenţă a Finlandei.
Opt decenii în care a brăzdat
valurile Mării Negre, Mării Mediterane,
Mării Baltice, Mării Nordului, dar şi ale
Oceanului Atlantic, şi în care la bordul
său au urcat suverani, şefi de state,
comandanţi de flote, generali, primari,
personalităţi din domeniul culturii
şi ştiinţei, cu toţii exprimându-şi

E.S. Luca NICULESCU
Ambasadorul Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României
în Republica Franceză

Sărbătorim Ziua Marinei Române
în acest an într-un context cu totul
special: s-au împlinit de curând opt
decenii de când Nava Şcoală Mircea
a intrat în serviciul Marinei Militare
Române. Şi cu acest prilej, marşul
internaţional de instrucţie a avut, în
2019, un parcurs simbolic, cu opriri
emoţionante, inclusiv în Franţa.
Am fost onorat să îi întâlnesc
la Rouen pe cei aproape 200 de
membri ai echipajului, în frunte cu
comandantul,
comandor
Mircea
Târhoacă. M-am bucurat de o primire
extrem de călduroasă la bord şi
am fost impresionat de dotările şi
performanţele
velierului
nostru,
construit în urmă cu 80 de ani la
Hamburg.
M-a bucurat, în aceeaşi măsură,
numărul mare de vizitatori, români şi
străini, care au salutat participarea
navei la Regata L’Armada, alături de
alte 45 de echipaje din întreaga lume.
Colegii mei au fost alături de
echipaj şi la Brest, acolo unde Nava

Şcoală Mircea a acostat pentru a
patra oară în existenţa sa, în zilele în
care se comemorau 75 de ani de la
Debarcarea Aliaţilor în Normandia.
Ne-am revăzut cu o parte din cei
de pe vas la Ambasadă, în saloanele
Palatului Béhague, reşedinţa noastră
din Paris, astfel încât escala pe
teritoriu francez a velierului a fost
bogată şi în discuţii despre munca
noastră „sub catarg”, pe ape şi pe
uscat. Au fost tot atâtea ocazii să ne
exprimăm aprecierea faţă de Nava
Şcoală Mircea, instituţie-simbol atât
pentru învăţământul românesc de
marină, cât şi pentru activitatea de
reprezentare şi diplomaţie navală.
De Ziua Marinei Române, doresc
să transmit echipajului Navei Şcoală
Mircea, Forţelor Navale Române şi
tuturor celor din domeniul naval, urări
de sănătate, împliniri şi BUN CART
ÎNAINTE.
La mulţi ani!
N.Ş. Mircea la „Armada de Rouen 2019”.

Rouen, 2019. Comandantul NŞ Mircea
şi ambasadorul României în Republica
Franceză, la bordul NŞ Mircea.
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E.S. Brânduşa PREDESCU
Ambasador Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României
în Regatul Ţărilor de Jos
Drapelul României fluturând pe
Nava Şcoală Mircea după o intrare
triumfală în Portul Scheveningen
din Haga, oraşul Păcii şi Justiţiei
a dăruit o privelişte memorabilă
urbei olandeze, între 20 şi 23 iunie
2019, perioadă pe parcursul căreia
îndrăgitul velier românesc a participat,
alături de alte 25 de nave, la „Sail op
Scheveningen”, parte din Liberty Tall
Ship Regatta 2019.
A fost pentru a treia oară în carieră
când am avut şansa de a vizita nava
Mircea şi de a conlucra cu echipajul
său în organizarea unor evenimente
de „diplomaţie navală”, cel mai recent
în portul olandez, Den Helder, în
intervalul 22-25 iunie 2017, la regata
„Sail Den Helder 2017”. Şi atunci,
precum şi anul acesta, am remarcat
potenţialul pe care nava Mircea îl are
de a întări legăturile interumane dintre
România şi Olanda, precum şi de a
prezenta tradiţii şi valori împărtăşite
de cele două popoare.
Prezenţa unei nave româneşti cu
un asemenea prestigiu nu a putut
trece neobservată. De aceea, am
fost onorată să găzduiesc, la 21
iunie 2019, alături de comandorul
Mircea
Târhoacă,
comandantul
navei, o recepţie la bordul velierului,
18

dedicată reprezentanţilor autorităţilor
olandeze, ai corpului diplomatic,
ai unor organizaţii europene şi
internaţionale prezente în Olanda
şi altor invitaţi români şi străini.
Reacţiile primite din partea a
numeroşi ambasadori, reprezentanţi
ai conducerii MAE olandez şi a altor
participanţi la eveniment au fost
deosebit de pozitive. Am remarcat
cu plăcere impresiile admirative
transmise de prietenii olandezi, cu
atât mai mult cu cât au venit din
partea reprezentanţilor unei ţări cu o
îndelungată tradiţie marinărească.
Recepţia a cuprins şi un program
muzical cu piese româneşti inter
pretate de violonistul Mihai Turcitu,
stabilit în Olanda, împreună cu
artişti-marinari din echipajul navei.
Evenimentul a fost un prilej de
a prezenta velierul Mircea drept
ambasador onorific al Forţelor Navale
Române pe mările şi oceanele lumii,
mesager al prieteniei între popoare,
dar şi pentru a evidenţia împlinirea a
80 de ani de când Marina Română a
fost îmbogăţită cu această bijuterie.
A fost o acţiune cu multiple valenţe
în care am vorbit despre Preşedinţia
României la Consiliul UE, marcată
şi la Haga de un intens program
politico-diplomatic şi de diplomaţie

publică. Am vorbit, totodată, de Ziua
Universală a Iei, sărbătorită în fiecare
an în preajma datei de 24 iunie. Cu
acest prilej, colegele mele din cadrul
Ambasadei şi cu mine, alături de alte
românce, am purtat cu mândrie ia
românească pe Bricul Mircea.
Imaginea Navei Şcoală Mircea
părăsind Portul Scheveningen m-a
dus cu gândul la cuvintele cu care
Radu Tudoran încheie emblematicul
său roman „Toate pânzele sus!”:
„«Speranţa» îşi flutura pânzele albe,
deschizând tainica poartă a călătoriilor
ei viitoare”. Animaţi de speranţa de
a beneficia din nou de prezenţa, în
Olanda, a maiestuosului velier Mircea,
lucrăm deja cu partenerii olandezi şi
autorităţile române pentru revenirea
navei la evenimente internaţionale
pe coasta ţării lalelelor şi a morilor de
vânt.
În încheiere, de Ziua Marinei
Române, transmit marinarilor români
„La mulţi ani,” multă energie în
munca admirabilă depusă în serviciul
României! Transmit şi un gând bun de
sănătate şi fericire tuturor celor care
sunt binecuvântaţi să îşi serbeze ziua
onomastică de praznicul Adormirii
Maicii Domnului, Sfânta Fecioară
protectoare a marinarilor!

Haga, 2019. Ambasadorul României în Regatul Ţărilor de Jos, în mijlocul cadeţilor.

Marina Română nr. 3

număr special – 2019

Reconstituirea marşului istoric
realizat de Nava Şcoală Mircea în anul
1939, precum şi escala venerabilului
velier în portul Southampton, de la
începutul lunii iulie, ne-au dat ocazia
nouă, românilor, din Marea Britanie,
să păşim pe pământ românesc aici,
la aproape 3.000 de kilometri de ţară,
să admirăm culorile drapelului nostru
naţional ridicat la catarg, să simţim
şi să vorbim româneşte, alături de
marinarii de la bordul navei.
Ştiu că în portul Hamburg, locul
în care Nava Şcoală Mircea a primit
certificatul de naştere în urmă cu
opt decenii, a avut loc un ceremonial
militar, în cadrul căruia falnicului velier
al Marinei Militare Române i s-a acordat
titlul de „Cel mai longeviv ambasador al
României pe mările şi oceanele lumii”,
un titlu bine meritat de toţi marinarii
care au slujit Tricolorul României la
bordul acestei nave, un titlu dobândit
prin muncă şi prin acţiuni de diplomaţie
navală, desfăşurate în cele peste 120
de porturi în care Nava Şcoală Mircea a
făcut escală şi a reprezentat România,
cu cinste şi onoare.
De altfel, deviza marinarilor mili
tari „Onoare şi Patrie”, înscrisă pe
frontispiciul tuturor navelor militare
româneşti, trasează linia generală
a normelor de reprezentare a ţării
noastre de către marinarii din Forţele
Navale Române, în toate acţiunile pe
care aceştia le desfăşoară în afara
graniţelor României. Fiecare dintre
dumneavoastră şi fiecare dintre navele

Forţelor Navale Române sunteţi
vectori de imagine ai ţării noastre pe
meridianele lumii, acolo unde executaţi
misiunile încredinţate.
Ca şi noi, reprezentanţii corpului
diplomatic, dumneavoastră, marinarii
militari, consolidaţi, zi de zi, statutul
ţării noastre în plan internaţional, fapt
ce poate fi demonstrat de aprecierea
deosebită venită din partea partenerilor
străini faţă de profesionalismul dum
neavoastră şi faţă de acţiunile des
făşurate de militarii români în teatrele
de operaţii sau în cadrul activităţilor
multinaţionale. Pot spune, fără să
greşesc, că Nava Şcoală Mircea este,
nu numai simbolul Forţelor Navale
Române în plan naţional şi internaţional,
ci şi al profesionalismului marinarilor
militari, al calităţii ridicate a sistemului
de învăţământ militar de marină din
ţara noastră. Afirm acest lucru, cu
convingere, având în vedere că mai
mult de 70 de generaţii de marinari
militari şi-au format caracterele la
bordul acestui velier şi au reprezentat
România, cu demnitate, onoare şi
cinste, în toate ţările şi toate porturile
în care nava a făcut escală. În plus,
stagiile de practică de la bordul naveiscoală Mircea sunt recunoscute şi de
alte marine militare din lume care nu
au în dotare o asemenea navă, marine
care trimit studenţi ai academiilor lor
navale, pentru a se instrui, alături de
studenţii şi elevii marinari români.
Acest aspect subliniază calitatea
deosebită a sistemului de învăţământ

Southampton, 2019. Aspect din timpul întâlnirii comenzii N.Ş. Mircea cu reprezentanţii autorităţilor locale.
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E.S. Dan MIHALACHE
Ambasadorul Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României în
Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord
militar de marină al Forţelor Navale
Române şi contribuie la realizarea unor
legături durabile, în timpul marşurilor
de instrucţie, între cadeţii români şi
cadeţii străini, precum şi la dezvoltarea
imaginii României în plan internaţional.
Fiecare marinar de la bordul Navei
Şcoală Mircea este un ambasador
al ţării noastre în lume, prin ţinuta sa
morală şi prin dragostea sa faţă de
valorile ţării noastre, prin ataşamentul
faţă de Drapelul Naţional şi Imnul
Naţional, două simboluri pe care le
afişează, cu onoare şi cu mândrie, în
fiecare port de escală.
Acum, la ceas de sărbătoare,
cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei
Române, vă rog să-mi permiteţi să
transmit, prin intermediul Revistei
„Marina Română”, salutul meu cordial
tuturor marinarilor români care şiau legat destinele de nava-simbol a
României, de-a lungul celor 80 de ani
de când aceasta se află în serviciul
Forţelor Navale Române, precum şi
tuturor celor care şi-au legat destinele
de întinderile albastre ale apelor şi
sunt în slujba Tricolorului.
Dragi marinari, vă urez multă
sănătate dumneavoastră şi familiilor
dumneavoastră, putere de muncă,
împliniri în plan personal şi profesional,
şi închei cu tradiţionala urare
marinărească „BUN CART ÎNAINTE!”
La mulţi ani!
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Suntem deosebit onoraţi că
Lisabona este, din nou, o escală
importantă în cadrul marşului de
instrucţie al Navei Şcoală Mircea,
legendarul velier, recunoscut şi preţuit
în întreaga lume. Bucuria noastră
este cu atât mai mare cu cât ne aflăm
într-un moment special, cel al aniver
sării a 80 de ani de la lansarea acestei
nave, o emblemă a Marinei Române.
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Lisabona, 2019. Family Photo la finalul vizitei navei.

de relaţii diplomatice, continuată de
celebrarea Centenarului Marii Uniri şi
de exercitarea, în semestrul I al anului
2019, a primei Preşedinţii române a
Consiliului UE, recent încheiată cu
succes deplin.
Toţi aceşti ani au însemnat pentru
dumneavoastră şi pentru noi un
adevărat maraton în egală măsură
de diplomaţie publică şi culturală,
cât şi de diplomaţie navală, puse în
slujba unui ţel comun – o cât mai bună
reprezentare a României peste hotare.
Nava Şcoală Mircea este un
adevărat ambasador al României
care ne reprezintă la cele mai înalte
standarde de aproape 80 de ani, iar
cheia succesului şi reputaţiei dvs.
a constat în munca, seriozitatea
şi abnegaţia tuturor – comandanţi,
instructori, cadeţi. Nava Şcoală
Mircea, cu spiritul ei mereu tânăr, cu
profesorii, cu elevii şi studenţii săi, va
reprezenta pentru noi întotdeauna un
reper de profesionalism şi un oaspete
drag.
Doresc mult succes, în continuare,
tuturor celor ce se află la bordul acestui
velier, vânt bun din pupa şi fie ca cei
80 de ani de existenţă ai Navei Şcoală
Mircea să fie urmaţi de mulţi ani de
călătorii şi marşuri de succes!
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La aniversarea a 80 de ani de la
intrarea în serviciul Marinei Militare
Române, Nava Şcoală Mircea, navasimbol a învăţământului românesc
de marină, a acostat pentru câteva
zile la Istanbul, înainte de încheierea
călătoriei de refacere a Marşului
istoric efectuat în 1939. Într-o
călătorie de 3 luni, cadeţi români şi
străini de la academiile navale din
Albania, Bulgaria, China, Franţa,
Portugalia, Polonia, Turcia şi Ucraina
au învăţat, lucrat şi experimentat la
bordul bricului legendar.
Acreditarea, printr-un ordin al
ministrului român al apărării, drept
ambasador onorific al României pe
mările şi oceanele lumii, reprezintă
o recunoaştere bine-meritată a
contribuţiei Navei Şcoală Mircea
la promovarea imaginii României
în lume. În acelaşi timp, tradiţiile şi

valorile istorice ale Marinei Militare
Române au fost prezentate atât
cadeţilor străini care şi-au perfectionat
competenţele şi extins cunoştinţele
specifice la bordul navei, cât şi
publicului care a urcat la bord sau
admirat de pe mal trecerea bricului.
Acest an aniversar reprezintă un
prilej de rememorare a participării
la marşuri, festivaluri şi competiţii
nautice, mai ales pentru zecile de
generaţii de ofiţeri şi maiştri militari
de marină, români şi străini, cărora
bricul Mircea le-a fost şcoală. Pentru
membrii echipajului şi cadeţi, fiecare
deplasare a Navei Şcoală Mircea este
unică, prin itinerariu şi experienţele
dobândite.
Sunt onorat să urez bricului
Mircea, echipajului şi cadeţilor La
mulţi ani şi „BUN CART ÎNAINTE”!

E.S. Gabriel ŞOPANDĂ
Ambasadorul României
în Republica Turcia

NŞ Mircea navigând prin strâmtoarea Bosfor,
în marşul de instrucţie din 2018.

https://twitter.com/YorukIsik

E.S. Ioana Bivolaru
Ambasador Extraordinar
şi Plenipotenţiar al României
în Portugalia

Nava Şcoală Mircea nu este doar
o mărturie a opt decenii de dedicaţie
şi profesionalism al generaţiilor de
profesori şi al elevilor care s-au format
la bordul său şi un model de iscusinţă
inginerească, ci reprezintă, pentru noi
toţi, un adevărat ambasador onorific al
României pe mările şi oceanele lumii.
Rememorez cu deosebită mândrie
şi satisfacţie vizita din anul 2017, în
luna august, a Navei Şcoală Mircea
la Lisabona. A fost un exerciţiu de
diplomaţie navală de înaltă ţinută,
în care România a fost reprezentată
cu onoare şi profesionalism şi care
a avut o largă rezonanţă în rândul
oficialităţilor şi publicului local.
Nu ne puteam imagina un mo
ment mai propice şi mai bogat în sem
nificaţii pentru această reîntâlnire –
un adevărat arc peste timp. Afirm
acest lucru pentru că periplul din
acest an al Navei Şcoală Mircea,
pe drumul său de întoarcere către
România, cu refacerea traseului
istoric străbătut acum 80 de ani, de la
Hamburg, portul său de construcţie,
la Constanţa, destinaţia sa finală,
survine într-o perioadă privilegiată a
relaţiilor româno-portugheze având
ca principale repere, în aceşti ani,
pe o linie de continuitate simbolică,
sărbătorirea, în 2017, a 100 de ani
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Eveniment

Ziua Mari nei 2019,
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Căpitan-comandor Mihai EGOROV

Fregata Regina Maria pe timpul exerciţiului NATO, NIIRIS 2007.

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită pentru prima dată în mod
oficial la 15 august 1902, la bordul crucişătorului Elisabeta, iar în acest
an, sărbătoarea de suflet a marinarilor se desfăşoară sub semnul
împlinirii a 15 ani de la aderarea României la NATO şi a sărbătoririi a 80
de ani de când Nava Şcoală Mircea a intrat în dotarea Forţelor Navale
Române şi reprezintă un veritabil ambasador al României pe mările şi
oceanele lumii.
15 august, ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului una din marile
sărbători ale Creştinătăţii, rămâne fără îndoială sărbătoarea de suflet a
marinarilor români, militari sau civili, o sărbătoare a oraşelor porturi şi
a ţării; este ziua în care marinarii militari se prezintă şi prezintă onorul
ţării. Sărbătoarea Forţelor Navale a căpătat de-a lungul timpului valoare
de simbol pentru români, pentru care Marea Neagră, fluviul Dunărea
şi râurile care brăzdează întinsul ţării au reprezentat elemente de
identitate naţională.
Fie că suntem parte din marea familie a marinei militare sau civile
sau parte a Gărzii de Coastă, fie că suntem legaţi sufleteşte de marină,
fie că ne plac marea sau apele bătrânului fluviu doar în vacanţa sau
concediul din vară, fie că admirăm zbuciumul mării iarna, cu toţii ne
raportăm mai mult sau mai puţin, mai des sau mai rar, la întinderea
nemărginită a mării sau la simfonia Dunării.
Poate mai mult ca oricând, de Ziua Marinei Române, ne amintim că
marinarii sunt învăţaţi să lucreze împreună într-un echipaj, iar echipajul
coagulează oamenii pentru a-şi desfăşura misiunile în bune condiţii;
ne amintim de asemenea că pavilionul arborat la catargul navelor
reprezintă pentru fiecare marinar datoria sfântă de a servi cu credinţă

patria şi avem responsabilitatea să dovedim în fiecare zi că „suntem o
armă de elită în familia Armatei României”.
România a fost prima ţară care a semnat documentul cadru al
„Parteneriatului pentru Pace”, la începutul anului 1994, iar Forţele sale
Navale au constituit prima structură militară care s-au angrenat într-un
amplu schimb de acţiuni cu caracter militar şi aplicaţii tactice, prima
navă militară care a participat la exerciţii în comun cu navele NATO
fiind fregata Mărăşeşti. Acestea au constituit oportunităţi şi argumente
credibile ale unor noi forme de colaborare în plan politic şi militar cu
ţările membre ale Organizaţiei Atlanticului de Nord, a cărei membră cu
drepturi depline a devenit şi România, la 29 martie 2004.
Poziţia geografică a României, stat european continental, stat
riveran Mării Negre şi unei artere fluviale de importanţă europeană –
Dunărea – stat cu acces direct spre centrul Europei, i-a conferit
ţării noastre de-a lungul istoriei, atât posibilitatea de manifestare a
potenţialului său politico-militar, cât şi dreptul şi obligaţia de a deţine,
în cadrul sistemului naţional de apărare, o componentă navală
respectabilă şi performantă din punct de vedere militar.
Accederea în structurile euroatlantice a determinat accelerarea
procesului de transformare a structurilor, iar intrarea României şi
Bulgariei în ianuarie 2007 în UE a adus noi perspective în geopolitica
din regiune subliniate şi în documentul final al Summitului NATO din
2-4 aprilie 2008 de la Bucureşti şi apoi după evenimentele din 2008 şi
mai ales din 2014, în documentele finale ale summituri-lor NATO.
15 ani în NATO - a fost o perioadă în care structurile Forţelor Navale
Române s-au reorganizat, restructurat şi adaptat noilor cerinţe, fiind
astăzi compatibile cu structurile similare ale marinelor statelor Alianţei.
Au fost, de asemenea, ani în care schimbarea a fost constantă în toate

Evaluarea NATO a dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, 2004.

Căutând ţinte la exerciţiul NATO, NIIRIS 2007.
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Fregata Regele Ferdinand acostând în portul Souda,
pe timpul Operaţiei NATO Active Endeavour, 2007.

Pregătirea grupei boarding a fregatei Regina Maria, 2007.

Exerciţiu de vitalitate pe fregata Regele Ferdinand la operaţia NATO,
Active Endeavour (OAE).

Realimentare pe mare la OAE 2007 –
fregata Regele Ferdinand şi USS Big Horn

Activitate în OPS ROOM, F222, 2007.
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Mentenanţa elicopterului Puma Naval,
Operaţia Sea Guardian 2017.

Vizita COM SNMG1 la bordul
fregatei Regele Ferdinand, OAE 2007.

Examene ale elevilor Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale, pe timpul marşului NŞ Mircea 2017.

Nava Şcoală Mircea în Portul Marmaris, 2005.

Instantaneu din OPS ROOM-ul fregatei
Regele Ferdinand, exerciţiul SEA SHIELD 2017.
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Instantaneu pe fregata Regina Maria, 2010.

domeniile, variind doar viteza cu care aceasta s-a produs. 15 ani în
NATO au însemnat şi adaptarea procedurilor de la nave la noile cerinţe,
au fost ani în care navele româneşti au trecut prin furcile caudine ale
evaluărilor şi certificărilor efectuate de echipe de specialişti NATO,
ani în care Forţele Navale şi-au creat propriile structuri de evaluare
compatibile NATO. 15 ani în NATO au însemnat totodată şi schimbări
produse în învăţământul militar, absolvenţii de astăzi ai Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” şi Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu” având un bogat bagaj de cunoştinţe
teoretice, deprinderi practice şi abilitatea de a naviga cu uşurinţă prin
documentele de planificare sau execuţie tip NATO.
Marinarii români au fost prezenţi de fiecare dată acolo unde ţara
le-a cerut-o, iar Ziua Marinei Române a fost în fiecare an, momentul
suprem al examenului dat de marinari în faţa ţării, atunci când aceştia
şi-au prezentat activitatea în faţa publicului.
Navigând în siajul vremurilor, Forţele Navale au participat la toate
misiunile NATO asumate de România, fie că a fost vorba despre Operaţia
ACTIVE ENDEAVOUR – singura misiune NATO sub Articolul 5, de
asigurare a securităţii Summitului NATO de la Bucureşti, de evaluare
şi certificare NATO a navelor pentru misiuni, realizată în cadrul unor
exerciţii internaţionale, fie că a fost vorba despre dislocările grupărilor
permanente NATO în Marea Neagră, de exerciţiile multinaţionale
organizate de Forţele Navale Române sau de marinele statelor membre
NATO, de operaţia SEA GUARDIAN din Marea Mediterană sau de
misiunile din Teatrul de Operaţii Afganistan. Îndeplinirea cu succes a
tuturor acestor misiuni şi aprecierile primite, demonstrează că Forţele
Navale Române dispun de personal şi capabilităţi pentru a-şi îndeplini
misiunile stabilite şi angajamentele asumate de către ţara noastră în

Cadeţi de pe NŞ Mircea la acţiunea
„Finlanda 100”, în portul Turku, 2017.

cadrul sistemului de securitate naţională şi internaţională şi dispun
de un sistem de pregătire profesională care corespunde standardelor
NATO şi UE.
În acest an, în premieră, Forţele Navale Române au dislocat în
Afganistan un detaşament de infanterişti marini; de asemenea, FNR
continuă să participe 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, EP MCM DIVE, RIVERINE 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 au participat şi la alte exerciţii internaţionale
importante: ARIADNE în Grecia, BREEZE în Bulgaria, SEA BREEZE
în Ucraina şi vor participa la exerciţiile NUSRET şi DOGU AKDENIZ, în
Turcia; de asemenea, Forţele Navale au fost prezente la BALTOPS, cel
mai mare exerciţiu al NATO din Marea Baltică şi la exerciţiul PLATINUM
LION, în Bulgaria. Cea mai mare provocare pentru Forţele Navale în
anul 2020, va fi reprezentată de exercitarea comenzii Grupării Navale
Permanente a NATO de luptă împotriva minelor, SNMCMG-2, o
misiune în premieră şi pe care marinarii români vor să o îndeplinească
la cele mai înalte standarde.
La 15 ani de la aderarea României la NATO, în actualul context al
securităţii maritime în bazinul Mării Negre, România are responsabilitatea
apărării frontierei de stat, dar şi a apărării frontierei Uniunii Europene şi
a NATO, iar Forţele Navale Române au un rol deosebit în realizarea
acestui obiectiv. Prin misiunile executate, militarii din Forţele Navale

Exerciţiul NATO SEA SHIELD, 2011.

Un altfel de „tricolor”, în timpul unui exerciţiu cu nave NATO.

Interogarea navelor suspecte,
fregata Regele Ferdinand, OAE 2017.

Marina Română nr. 3

număr special – 2019

Prima apuntare a elicopterului Puma Naval
pe o navă NATO, 2009.
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F221 la OAE 2010.
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Participarea FNR (F221 şi DM 25) la exerciţiul Breeze 19.

Navele fluviale la exerciţiul Riverine 18.

Instantaneu din timpul misiunii F221 în cadrul Grupării NATO,
SNMG2, 2017.

Echipa CISE evaluând fregata Regele Ferdinand
pentru misiuni, martie 2019.

26

„La braţe-n babord”, pe NŞ Mircea, 2017.

„Şcoala de rame”, în marşul NŞ Mircea, 2017.

contribuie activ la punerea în practică a politicii de securitate a României
şi îndeplinirea obiectivelor din Strategia de Securitate Naţională.
15 ani de NATO a însemnat şi o constantă, cea a pregătirii tinerilor
la bordul Navei Şcoală Mircea, prin continuarea marşurilor executate de
navă, o navă care formează oameni, modelează caractere şi constituie
startul în carieră al fiecărui marinar militar.
De 80 de ani, NŞ Mircea face diplomaţie navală, în orice port de
escală reprezentând cu onoare România. Şi legendarul velier românesc
trece prin timp şi de fiecare dată când îl descoperim sau redescoperim,
îl găsim neschimbat, cu acelaşi farmec peste care parcă, patina
timpului nu îşi pune amprenta. În fiecare marş de instrucţie, partea de
reprezentare a României este foarte importantă şi dacă Mircea a primit
aprecieri pozitive pentru modul în care se prezintă, nu trebuie să uităm
că în spatele imaginii afişate de navă, se află munca echipajului şi a
cadeţilor aflaţi la bord. Bricuirea navei, furbişarea alămurilor, întreţinerea
lemnului – toate sunt operaţiuni intrate în cotidianul marinăresc şi
executate la bordul navei înaintea fiecărei escale.
„Spiritul Mircea” – creat şi întreţinut de generaţii de marinari - este dus
mai departe de membrii echipajului şi cadeţii aflaţi la bord în marşurile
de instrucţie, care muncesc mult în fiecare zi, pentru ca această parte
de Românie să-şi redescopre strălucirea ascunsă sub fardul unui timp
care lasă inexorabil urme adânci în lemnul punţilor şi al balustradelor,
în galbenul patinat al alămurilor de pe velier şi astfel, această parte
de Românie să se prezinte în porturile de escală la un nivel înalt şi să
reprezinte un motiv de mândrie pentru marină, pentru marinari, pentru
toţi cei care continuă să se simtă mândri că sunt români.
Şi, dacă este prea mult să-l iubim pe Mircea, atunci măcar să
încercăm să iubim ceea ce reprezintă Mircea pentru noi, pentru

Academia Navală, pentru Forţele Navale şi pentru România. Când încă
ne căutăm repere, când încă ne căutăm ancore ale stabilităţii noastre,
când facem apel la tradiţii şi conservarea acestora, când un stat ca
Germania a investit o sumă considerabilă în reparaţia navei Gorch
Foch II, una dintre navele surori ale NŞ Mircea, şi un simbol pentru
Marina Germană, trebuie să ne amintim şi de NŞ Mircea, această navă
ambasador a României de 80 de ani. Să ne amintim de mândria pe
care o produce românilor şi străinilor deopotrivă în porturile de escală;
să ne amintim de greutăţile pe care le trăiesc cadeţii la bordul navei în
marşurile de instrucţie pentru care mândria de a fi o parte de Românie
le estompează toate greutăţile de fiecare zi, îi face să uite de răul de
mare şi de disconfortul creat de mişcarea navei, şi pentru care a fi o
parte de Românie, reprezintă de fapt, un sens în viaţă şi de bucuriile
pe care le simt atunci când lumea îi aplaudă la sosirea sau plecarea din
port. Să ne amintim şi să investim în Mircea.
„Mircea şlefuieşte caracterele; NŞ Mircea transformă copii în
bărbaţi” – cu femininul adecvat, sunt doar două dintre sintagmele
pe care le auzim aproape obsesiv la fiecare ceremonie de plecare
a navei în marşul de instrucţie. Pentru tinerii de la bord, Mircea
reprezintă o provocare căreia trebuie să-i facă faţă, NŞ Mircea este
o călătorie iniţiatică în abisul cunoaşterii tainelor marinăriei – deşi
cuvintele pompoase nu rezonează foarte bine la bordul acestei nave -,
NŞ Mircea este cu siguranţă un moment T0 în viaţa fiecărui marinar.
Fiecare marş al legendarului velier românesc este unic prin rută,
participanţi, experienţe şi amintiri. Ar trebui să menţionăm doar primul
marş executat în 1939, la mai puţin de două luni de la intrarea navei
în serviciul Marinei Militare; traversadele Oceanului Atlantic din anii
1976, 2004 şi 2009; marşul din 2013 care a reprezentat reîntoarcerea

LucreţiaTănase, consulul general
al României la Bari, la finalul vizitei
effectuate pe NŞ Mircea.

Scafandru militar în acţiune!
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E.S. IoanaBivolaru, ambasadorul României
la Lisabona, la finalul vizitei NŞ Mircea, 2017
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Fregata Regele Ferdinand în timpul manevrei de intrare
înPortul Taranto, 2018

Instantaneu din timpul participării dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu
la misiuni în cadrul SNMCMG2.

Strângerea velelor pe NŞ Mircea, 2017.
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Instalaţia mobilă de lansare în timpul
unui exerciţiu de antrenament în comun cu aviaţia.

Infanteriştii marini pe timpul unui exerciţiu în comun
cu Grupul de Elicoptere al Forţelor Navale.

Sesiune de examene de iarnă,
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

Nava Şcoală Mircea în timpul marşului în SUA, 2004.

marinarilor români pe Sfântul Munte Athos sau chiar la marşul din
anul 2014 când NŞ Mircea a participat la Regata Mării Negre, prima
competiţie nautică organizată de Sail Training International în Marea
Neagră. Nu trebuie uitate nici marşurile din 2017 şi 2018 ale NŞ Mircea,
speciale prin prisma faptului că la bord s-au instruit cadeţi germani;
în acea perioadă, velierul Gorch Fock II, aparţinând Marinei Militare
Germane, s-a aflat în reparaţii, iar NŞ Mircea a fost aleasă pentru
instruirea acestor cadeţi şi a reprezentat o mândrie pentru Forţele
Navale Române. A fost o experienţă interesantă de ambele părţi, iar
în această lume globală, a fost o experienţă multiculturală apreciată
de cadeţi; a fost, de asemenea, o iniţiativă de pionierat pentru Forţele
Navale Române, dacă o privim prin prisma faptului că am ajuns la
momentul în care am putut pregăti viitorii marinari ai unui puternic stat
membru NATO, cu o bogată tradiţie în navigaţie, şi a fost cu certitudine
o provocare dusă cu bine la capăt.
Deşi privindu-l din exterior, ne amintim de perioada romantică a
navigaţiei, a exploratorilor porniţi să descopere noi ţinuturi, realismul
vieţii trăite la bordul Navei Şcoală Mircea nu are prea multe elemente
comune cu acest romantism şi de exemplu, tinerii cadeţi împart pe
durata marşului, o cazarmă, care le este şi dormitor şi sală de mese şi
sală de clasă sau de studiu.
O zi la bordul lui Mircea? Da, nu ne place soneria de dimineaţă
care ne întrerupe poate firul unui vis frumos şi ne trezim cocoţaţi în
arboradă, dezmeticindu-ne poate doar la adunarea care ne trimite
pe sectoarele de curăţenie, ne tragem sufletul la masa de dimineaţă,
mergem la ore sau suntem „Tarzanii moderni” în arborada lui Mircea,
scurtând orizontul după a noastră iluzorică „Jane”, ne trezim la raportul
navei când vedem că cineva acolo sus ne iubeşte mai puţin şi ne

limitează timpul de somn punându-ne de serviciu în cartul 2 (noaptea
de la 00-04), mâncăm rapid pentru a prinde câteva momente de somn
în hamac, urâm schimbarea vântului care ne duce „La braţe-n babord”
şi apoi din nou la cursuri sau pe sectoare, ne grăbim să aranjăm masa
colegilor şi să fugim la apelul de seară, mâncăm dacă ne permit valurile
şi starea mării, ne uităm la telefonul mobil şi îl aşezăm bine aşteptând
o altă zi cu semnal, ne grăbim să prindem apa caldă şi câteva ore de
somn, înainte să apară vreo situaţie neprevăzută care să ne scurteze
din această ultimă bucurie. Ne întindem în hamac şi ne aruncăm ochii
pe o carte sau pe o fotografie din telefon, evadăm în lumea noastră,
departe de Mircea – cu siguranţă mai puţin trepidantă -, şi uităm cât de
încărcată şi de dificilă a fost ziua. Iar dimineaţă, o vom lua de la capăt.
La bordul lui Mircea, pe acest mic oraş plutitor, în acest univers în
care comunicarea şi încrederea sunt două elemente importante, învăţăm
să lucrăm în echipă, o echipă care presupune însă existenţa unei relaţii
de încredere între membrii ei, învăţăm cum să fim camarazi, cum să
devenim ofiţeri sau maiştri militari de marină, învăţăm să facem artă din
lucrările de matelotaj, iar, în lipsa semnalului la telefonul mobil învăţăm
importanţa comunicării interne, învăţăm să ne ascundem stările proaste,
fugim de noi în zilele mai puţin reuşite, ne mascăm dezamăgirile pentru a
nu fi văzuţi de ceilalţi, învăţăm să fim colegi, să iubim şi să urâm împreună.
Acesta este unul dintre paradoxurile de pe Mircea – indiferent când sau
de câte ori îl descoperim, îl urâm şi îl iubim cu aceeaşi intensitate.
Mircea reprezintă un simbol, un motiv de mândrie pentru Forţele
Navale Române şi dincolo de orice, Mircea reprezintă o parte de
Românie pe care studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ de marină,
o duc cu ei pe mări şi oceane, pentru a o prezenta şi altora.
La mulţi ani marinari, prin profesie, pasiuni sau aspiraţii!

Fregata Regele Ferdinand tranzitând Canalul de Suez.
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Şeful Statului Major al Forţelor Navale decorând
drapelul Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale.

Aspect din timpul participării Navei Şcoală Mircea
la SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014.
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Elevii Colegiului Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza”, la festivitatea de reînfiinţare a colegiului.

Grupul de Elicoptere
al Forţelor Navale....în aer!

Scafandrii militari în timpul unui exerciţiu specific.

Jocuri marinăreşti la exerciţiul FNR 18.

Anunţarea carturilor...la bordul Navei Şcoală Mircea.
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Învâţând navigaţia astronomică pe NŞ Mircea.

CATARGE ÎNNOBILATE,
PE VALURI PREUMBLATE
Comandor (r) dr. Marian MOŞNEAGU
Din gabia tradiţiilor noastre mari
năreşti de aproape un secol şi jumătate,
Mircea s-a văzut dintotdeauna suplu,
elegant şi maiestuos. Dacă navaliştii
germani din Hamburg i-au suflat
peste clopot şi alămuri elixirul tinereţii
fără bătrâneţe, echipajele autohtone
s-au întrecut în a-l revigora ori de
câte ori „Voievodul” a avut nevoie de
cosmetizări, toaletări sau implanturi
revigorante, în şantierele noastre cu
meşteri la fel de maeştri, precum cei de
la Constanţa sau Brăila.

O cazarmă balansoar
Întotdeauna
am
crezut
în
predestinare - aşa cum vântul este
încrezător în vibraţia sa tenebroasă,
aşa cum valul se-ncumetă să înfrunte
ţărmul dantelat. Dar pentru ei, oamenii
mării, predestinarea ţine mai degrabă
de şcoală şi mai puţin de un destin
hărăzit. Şi, ca să-nveţi să pluteşti deadevăratelea, să păşeşti cu ochiinchişi peste talazuri, trebuie să treci
neapărat pe la Mircea. Pentru că el,
Mircea, supremul lider al velelor şi al
miilor de mile parcurse în cele patru
zări, înseamnă totul, simbolizează
chintesenţa unui echilibru constant,
fragil dar garantat.
Amarinizarea celor botezaţi întru
cele patru puncte cardinale este,
deopotrivă, şi poveste şi test de
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Examene în cazarma studenţilor de pe NŞ Mircea.

anduranţă şi probă de virtuozitate.
Acolo, la puntea centru, mişcarea
sincronizată are ritm, are sens, are
forţă. Este efectul cumulat menit să
subjuge vântul şi să umilească valul.
Călcându-i pe creştet, spintecându-l cu
chila. Un lanţ uman, o opintire sacadată
şi braţele vânjoase strunesc caii putere
ai mării, mânând herghelia lui Neptun
spre azimuturile speranţei.
Un Cap al Bunei Speranţe există în
fiecare eliberare din gaşa parâmelor
sechestrate de babale. Să-ţi învingi
limitele, să-ţi maschezi frica, să-ţi
asumi riscul de a pleca solitar, pe un
drum mişcător, spre mereu alte şi alte
orizonturi.
Dar ca să cutezi trebuie să suferi. Şi
suferinţa nu-nseamnă numai sacrificii,

nu se rezumă doar la doruri – de casă,
de familie, de iubită, de pământul natal;
ea mai are, adesea, efect de călire, de
îndârjire până la încăpăţânare.
Spun aceasta prin prisma uceniciei
trăite ca un mister, ca o pedeapsă şi
ca o victorie, prin anii ‘70, la bordul lui
Mircea. În cazarma suspinelor. Acest
compartiment are cea mai sumbră şi
statornică amintire în viaţa oricărui
cadet. Acolo te naşti ca marinar, acolo
înveţi să trăieşti intens şi să gândeşti
profund.
Cazarma cu pricina e ca o scenă
multifuncţională: e amfiteatrul atâtor
cursuri atipice şi neortodoxe, sală de
mese improvizată şi, noaptea, sală de
dans şi loc de reculegere. Dacă mai ai
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forţă şi chef, rememorezi, cronologic,
momentele importante ale zilei, de la
micul dejun, la şmotru, o corvoadă
cotidiană, cu bricuitul punţii şi
nelipsitul furbişat al alămurilor, baletul
cu sextantele aţintite spre aştrii
dătători de drepte de înălţime, lecţiile
de navigaţie astronomică sub cerul
presărat cu călăuzitoarele noastre
constelaţii. Şi, obsedantul start în
arboradă. O dată, şi încă o dată, şi
încă o dată, aproape de plus infinitul
măiastru al deprinderilor fără cusur...
Dacă multe dintre aceste activităţi
de rutină creau, fără tăgadă, auto
matisme, abilităţi, exista una care,
dacă nu ar fi predestinată tihnei
nocturne, cu siguranţă ar fi degenerat
în obsesie. Plimbatul hamacului, în
fiece dimineaţă, când somnul dulce
ţi-e curmat de isteria soneriilor, din
cazarmă la bastingaj şi graţierea lor, la
ceas de seară, pentru a face cât mai
reconfortant disconfortul somnului
suspendat de tavan, iată ceea ce mi
s-a părut cel mai enervant ritual din
viaţa mea de cadet L.M.M. -ist.
Dar disciplina face casă bună
cu coerciţia. Un astfel de reflex te
marchează dacă nu te şochează. Şi
chiar dacă somnul de după „Stingere”
prevestea vise deşarte, hamacul era
mai marele haremului! Oricât de
ostenit erai peste zi, urcuşul în braţele
sale era o probă de gimnastică
acrobatică, soldată cu reuşita finală,
după mai multe încercări eşuate.
Apoi cuibăritul în coaja aceea de
monoxilă căptuşită cu umplutura
amorfă, bătucită de atâtea şi atâtea
încorsetate trupuri de adolescenţi...
Şi, în cele din urmă, îmbrăţişarea
mult visată a propriei imaginaţii,
www.navy.ro

care, deşi îţi juca feste după feste, îţi
înaripa episodic speranţa...
Şi când ţi-era lumea mai dragă,
te trezeai într-o mână, în cap sau
în orice altă ipostază, pe podea, ca
urmare a unei glume proaste. Dar...
colegiale. Distracţia era generală,
larma pe măsură, umilinţa de
neiertat. Până când şi-o luau toţi,
unul câte unul. Blestemul hamacului,
cu saulele de legătură tăiate, umbrea
dansul ritual, în cele două borduri,
al acestei plapume de tortură. Deşi
era o practică neacademică şi
periculoasă, o complicitate tacită
funcţiona imperturbabil între şefi şi
subalterni, între soldaţi şi gradaţi.
Şi când nu-ţi mai ardea de un alt
şoc al complotului celorlalţi confraţi
întru ancoră, luai hamacul la subbraţ
şi, ochind un locşor cât mai ferit de
alte imprevizibile şotii, te piteai pe
sub o barcă sau oriunde în altă parte,
unde balansul era preferat căderii
libere în abisul atâtor glume nesărate.
Dar ce-ar fi fost cadeţia noastră
fără antipaticul hamac? Cu ce am fi
compesat monotonia atâtor carturi de
îndelung aşteptată evadare la uscat,
în portul Tomis, la „Victoria”, în Piaţa
Ovidiu sau la simigeria din Piaţa
Unirii, la o bragă, un covrig, o porţie
de plăcintă dobrogeană sau o bere?
Şi cum să nu-l iubeşti pe Mircea,
când tocmai lui îi atribui vina marilor
succese de mai târziu! Dacă aspiri
la o cuşetă, musai trebuie să te
împrieteneşti cu hamacul. El te ajută
să faci echilibristica pretutindeni - pe
punte, în arboradă, în viaţă.
O artă poetică a valurilor tran
şate de chila emblematicului nostru
velier, regăsită în lirica americanului

NŞ Mircea în portul Wilhelmshaven, 2017.
Nava Şcoală Mircea
navigând prin Marea Mediterana,
spre strâmtoarea Gibraltar.
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Palancuri, pe NŞ Mircea.

Archibald MacLeish, i se potriveşte de minune: „Învaţă,
călător, să umbli pe valul care dansează,/ Înălţându-se şi
căzând ca norii pe cer călăreţi,/ Care leagănă stelele pesteaceşti copaci/ Care răsfrânge razele soarelui pe pereţi./
Şi-nvaţă-n aceste hamacuri şi paturi înguste/ Să rabzi ca o
piatră pe marea-agitată de vânt;/ În ciuda zarvei făcute pe
planeta grăbită,/ Învaţă s-adormi cu faţa către pământ”.

Trei catarge etalon

N.Ş. Mircea în marşul din 1939.

De câte ori Mircea apare la orizont sau dispare dincolo
de zări e semn că aventura este perpetuă. Şi nu ai cum să
te afiliezi breslei marinarilor români, de bună voie şi nesilit
de nimeni, dacă în vine nu-ţi curge sânge albastru de cadet
mircist. După ce ai trecut testul amarinizării şi ai deja la activ
câteva mile de ascensiuni în arboradă şi reluări a contactului
biped cu puntea, poţi spune că ai trecut la iniţiaţi.
Profesioniştii au în sacul lor doldora de tradiţii şi cutume
marinăreşti acest cult sacru al copilăriei pe Mircea. Adultul
are de-a lungul întregii cariere nostalgii, iar bătrânii lupi de
mare, înghiţitori de ancore, o cambuză plină cu poveşti. Din
care se vor hrăni, la rându-le, noile generaţii de strapazani...
De opt decenii, făţarnicul Mircea vinde iluzia unor aventuri
imaginare, la pachet cu compania carcalacilor, cu deziluzia
răului de mare, cu statul la ancoră, pe o hulă blestemată
până şi de ultimul guvide. Vorba aceea: Un hamac şi-un
carcalac, Ne-au venit la toţi de hac! Dar cum să treci testul
marilor croaziere fără să înveţi să treci peste acest tandem
de pomină?
La cei 80 de ani împliniţi anul acesta, Mircea s-a reîntors
acasă. Nu la Constanţa, unde este deopotrivă amfiteatru
itinerant, mai marele velierelor şi ambasador neacreditat
încă de ministerul de resort (acreditat de Ministerul Apărării
Naţionale în acest an, la Hamburg, n.n.), ci la origine, în
Hamburg, portul în care a fost slobozit de pe cala Şantierului
constructor „Blohm und Voss”, în albele Elbei, pentru a
deveni vedeta mărilor şi oceanelor lumii.

Bricuitul punţii NŞ Mircea, 2017.

Mi-l imaginez pe Mircea în cele mai diverse şi
dramatice ipostaze: primit triumfal, ca un suveran, de
către mai marii Marinei Regale, la Constanţa, pe 17
mai 1939; arestat de ruşi ca pe o pradă şi retrocedat,
cu atâta mărinimie, pe 27 mai 1946, la Constanţa, în
prezenţa regelui Mihai I al României; în furtunile din
Marea Neagră din anii 1948, 1951 şi 1953; în teribila
furtună din Biscaya (25 - 27 noiembrie 1965), căreia
i-a supravieţuit miraculos; abandonat ca o epavă, la
Mangalia, pe post de cazarmă plutitoare, între anii 1959
şi 1964; revigorat la Hamburg, între 10 decembrie 1965
şi 6 octombrie 1966; acostând fastuos, dând „salutul lui
Ispas”, cu cadeţii în picioare pe vergi, la Amsterdam, pe
15 august 1975; cucerind Atlanticul, în 1976, pentru a
reprezenta România la bicentenarul Statelor Unite ale
Americii; lâncezând aproape opt ani (1994 - 2002) în
Şantierul Naval Brăila pentru a-şi (re)dobândi tinereţea
fără de bătrâneţe; cutreierând din nou Mediterana, Marea
Nordului şi Atlanticul pentru încă alte două traversade, în
2004 şi 2009.
Şi în toate cele 46 de voiaje iniţiatice de până acum,
etalând şi conservând starea de spirit şi exuberanţa
românească. Cu echipaje armonioase şi sincronizate,

Bricuitul punţii NŞ Mircea.
Zâmbete la bordul NŞ Mircea în marşul din 2017.

Cadeţi români şi germani la bordul N.Ş. Mircea, 2018.
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Odihnă în hamace
la bordul N.Ş. Mircea, 2007.
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cu oameni determinaţi şi pasionaţi, şi
comandanţi pe măsură - comandori
şi amirali unul şi unul, unii intraţi deja
în legendă: August Roman, Gheorghe
Drimba, Ion Stoian, Constantin
Chiriac, Iosif Biaciu, Nicolae Milu,
Ioan Gheorghe, Vladimir Cosmiceanu,
Costică Ciocoiu, Alexandru Hârjan,
Eugen Ispas, Dan Stăiculescu, DinuSorin Pamparău, Gabriel Moise şi
Mircea Târhoacă.
Salut, mă bucur şi mă înclin în faţa
octogenarului nostru velier-şcoală;
chiar suntem norocoşi, noi, cei care am
învăţat valsul pe valuri şi-am încătuşat
vântul în freamătul velelor, că România
are, nu numai ieşire oficială la mare din
1878, ci şi vocaţie marinărească nativă.
... Închid ochii pentru a retrăi
cinematografic prima mea aventură de
amarinizare. Mă văd tăbârcind plictisit
un hamac nou-nouţ, căutându-mi locul
predestinat. Mă împiedic călcând peste
Schimb de generaţii
între doi şefi de echipaj de la NŞ Mircea.
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ceva ce seamănă a prag – poate o creastă de val! şi îmi dau
seama că fabulez. Luat de val, am uitat că locul meu este
demult ocupat. Şi astăzi, şi mâine, şi mulţi ani de aici înainte.

Galionul temerar

Nava Şcoală Mircea în timpul traversadei Oceanului Atlantic, 2004.

Strângerea velelor în timpul marşului Navei Şcoală Mircea din 2019.

Lucrări de matelotaj, în practica pe NŞ Mircea: tendaleţi.
Înviorare la bordul NŞ Mircea.
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Pe puntea acestei nave-etalon, cazarmă itinerantă şi
amfiteatru rebel, am urcat noi, toţi cei pentru care Marina a
însemnat şi înseamnă, pentru tot restul vieţii, predestinare,
profesie, rost sau pur şi simplu, o pasiune eternă. Dar,
deopotrivă, de pe schela sa oscilantă, Mircea le-a răspuns
la salut, în triluri de siflee, multor şefi de state şi de guverne,
ambasadori, ataşaţi militari, consuli, miniştri şi oficialităţi
autohtone sau de oriunde aevea, unde a făcut escale ca
mesager al României.
În cele opt decenii de neastâmpăr şi preumblare pe
creste de valuri, mări de smarald, l-au pus la grea încercare
vânturile şi valurile. În furtuni precum cele din anii 1948, 1951,
1953 şi 1965, galionul nefermecat de sirene a supravieţuit
graţie orgoliului nostru de marinari, de nici prea lungă dar
nici prea infimă tradiţie. Mircea este mult prea încrezător în
destinul său ca să dea greş. Şi nu ne-a înşelat aşteptările.
De aceea, chiar şi octogenar fiind, el ne inspiră încredere,
forţă, jovialitate. Precum „salutul lui Ispas”, alt mentor sacru
al bordului de onoare, care de câteva decenii încântă lumea
şi culege ropote de aplauze.
Căci oriunde bate bandula şi-şi aruncă ancora, Mircea
este primit ca un rege. Cei care şi-au scăldat privirile,
la crepuscul, înspre orizonturile necuprinse ale Pontului
Euxin, ale Mării Marmara, Egee, Ligurică sau Tireniană, ori
dincolo de Gibraltar, în Marea Nordului, Baltică, adulmecând
Oceanul, cunosc şi recunosc metamorfoza siajelor sale. Aşa
s-a scris istoria celor 46 de de marşuri de instrucţie şi astfel
s-a înnobilat istoria Marinei Române, cu noi şi noi recorduri
de navigaţie costieră, estimată, astronomică, cu motor sau
cu vele, atunci când vântul i-a dat ghes.
O stare constant euforică şi tendenţios obsedantă te
provoacă să visezi şi să te visezi dincolo de orice orizont al
aşteptărilor noastre intrinseci. Tentaţia de a trăi şi retrăi la
infinit visările cadetului de odinioară pare cel mai amplu, mai
profund şi mai imprevizil imbold al revederii fantomaticului
său Galion.
În imaginarul unei melancolice retrospective a clipelor
trăite intens şi irepetabil pe puntea acestei controversate
nave – când mumă când ciumă, şi şcoală, şi de reprezentare
dar, mai ales, o (pseudo) platformă de iniţiere şi amarinizare
totală -, percepţia realităţii are, în accepţiunea mea, o tuşă
de curcubeu. Forma şi noima ideilor mele de atunci, când
chila părea sechestrată de abis iar mărul pironit pe Everest,
îmi reapar astăzi înceţoşat, estompate în vârtejul unei vâltori
deluviene, în care roiesc ca-ntr-un malaxor, miliarde şi
miliarde de particule electrizate de spectrul astrului zilei ori
de argintul lunatic al nopţilor de veghe. Aud, parcă şi-acum,
trepidanta respiraţie a motoarelor, întretăiată spiralat de
palmele elicelor feliind talazuri.
Profetica supremaţie a atotputerniciei suveranului Neptun
m-a uluit multă vreme. Mitologie sau magie, superstiţie sau
subiectivism, accesul spre puntea de comandă părea aidoma
unui labirint.
O axiomatică lecţie domină însă orice stare de reverie:
dincolo de miraj sau cromatică, marea triumfă de fiecare
dată. Şi oricât de iluzoriu pare drumul deşirat în mii de mile
marine pe sub chilă, în marea sa trecere peste mări şi ţări,
doar noi îmbătrânim pe zi ce trece. Căci vârsta lui Mircea nu
se cuantifică doar în cotidiene file de Jurnal de bord; sute
şi mii de destine îi plătesc, drept tribut, elixirul tinereţii sale.
Marina Română nr. 3
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Cu prova spre orizonturi din cele
patru puncte cardinale, la cele 80
de primăveri ale sale, Mircea nu
trebuie nicicând ridiculizat. Nu-i
subestimaţi menirea. Întreatâtea
şi atâtea peripluri marine şi
incursiuni diplomatice, Mircea este
mai tenace ca oricând. De aceea,
să nu ne mire decizia Amiralităţii
de a-i face cadou, de ziua lui, cea
mai frumoasă şi tentantă profeţie:
un posibil ocol al lumii, în perioada
martie 2021 – ianuarie 2022.

Un dor
devenit ambasador
Experimentat, imprevizibil dar
energic, Mircea este în stare de
orice. Când auzi că pleacă într-un
asemenea voiaj, nu poţi decât
să te bucuri. Este, cred, singura
despărţire care nu doare. Care
ne bucură pe toţi deopotrivă –
echipaj, rude, spectatori sau simpli
simpatizanţi ai Marinei. O insulă
din inima României se desprinde
de Magna Terra şi pluteşte întru
cunoaştere. Fără nicio urmă de
regret!
Dar cel mai recent marş al
său mai are o semnificaţie aparte:
cea a întoarcerii la Hamburg, în
apele Elbei, unde a fost lansat şi
botezat pe 22 septembrie 1938.
Rememorarea drumului între două
porturi identitare – cel al naşterii
şi renaşterii sale, în 1966, şi cel
al consacrării universale, este
nu numai o probă de curtoazie
ci un eveniment nautic unicat
în istoria navigaţiei. Un omagiu
adus inginerilor şi constructorilor
de la Şantierele „,Blohm und
Voss”, dar şi o paradă a măiestriei
dintotdeauna recunoscute a echi
pajelor noastre, întru longevivă şi
benefică navigare.
...Închid albumul cu atâtea
imagini înceţoşate de dorul de
ducă dar nu şi de uitare. Aş da
orice pentru încă o noapte în
hamacul de pe Mircea, într-o
Circumterra imaginară pentru
mine dar previzibilă, deja, în ’21‘22, pentru viitorime! Singura care
încă-i mai lipseşte din palmares.
Dar cine se mai cocoaţă acolo,
sus, în intimitatea lui abisală? Şi
cine oare, să mai dea, precum
odinioară, cu strapazanul de mine
de podea?
La mulţi ani, Mircea! Ţie şi
chiriaşilor hamacelor tale. Pe cât
de antipatice, pe atât de râvnite de
noi toţi!
www.navy.ro

Elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale salutând populaţia din Halmstad.

Nava Şcoală Mircea la SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014.
Salutul cadeţilor de pe NŞ Mircea la finalul paradei desfăşurate la Tall Ships Race 2017, în Kotka.
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moral şi material, cu toată obstrucţia
administraţiei constănţene, a întrecut
aşteptările cele mai optimiste.
[…] Etajul Cazinoului comunal,
ruinat din timpul războiului, a fost
transformat în cel mai elegant salon,
iar jocurile, distracţiile, cursele de înot
şi de bărci, au procurat asistenţei
câteva ore din cele mai plăcute”.

Restituiri

… şi în 1969
Au mai trecut cinci decenii şi
marinarii – care au adăugat pe altarele
recunoştinţei numele a 20 de ofiţeri şi
293 de maiştri militari, subofiţeri,elevi
şi marinari care s-au jertfit în cel de-al
Doilea Război Mondial – au revenit la
tradiţie.
Reluată în anul 1954, Ziua Forţelor
Maritime Militare a fost disociată de
semnificaţia sa profund religioasă,
consacrată omagierii Sfintei Fecioare
Maria, ocrotitoarea marinarilor.

ZIUA MARINEI ROMÂNE,
SĂRBĂTOAREA COMUNITĂŢILOR PORTUARE
Nava scoala Mircea
la Ziua Marinei, 1969.

Comandor (r) dr. Marian MOŞNEAGU
Dincolo de ritualul specific, de
slujba religioasă de pomenire a
eroilor şi de binecuvântare a navelor
şi echipajelor, de competiţiile mari
năreşti şi parada navală, Ziua Marinei
a fost şi rămâne expresia cea mai
elocventă a conştiinţei mândriei
de sine a comunităţilor din oraşele
noastre porturi maritime şi fluviale.
Pentru că aici marinăria este asociată
şi vibrează la unison cu o aspiraţie, un
cult şi o admiraţie profundă pentru cei
ce sunt predestinaţi a călători pe ape.

Ziua Marinei Române,
în 1919...
În urmă cu un secol, când naţia
română trăia bucuria întregirii în
graniţele României Mari, Ziua Marinei
a avut un caracter sobru, impus de
rănile încă nevindecate ale Primului
Război Mondial. Aşa se explică
faptul că atât conducerea Marinei
Militare şi Civile cât şi oficialităţile
locale şi-au îndreptat atenţia şi
grija creştinească spre orfanii din
război. Astfel, din paginile ziarului
36

NŞ Mircea la Ziua Marinei Române.

„Dobrogea Jună” din 4 septembrie
1919, aflăm că „Regatele de Sfânta
Maria care făceau în fiecare an, până
la izbucnirea războiului Unirii, deliciile
sezoniştilor din Constanţa, au fost

suplinite în acest an de o serbare
organizată de Societatea „Ocrotirea”
a orfanilor de război din Constanţa,
de sub preşedinţia domnului dr. G.
Bârzănescu, serbare al cărei produs
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Astfel, conform informaţiilor con
semnate de gazeta ostăşească „Flota
Patriei” în ediţia de joi, 7 august 1969,
pe 3 august 1969, în prima duminică
a lunii lui Gustar, la Mangalia „La
ora 10.00, generalul colonel Ion
Gheorghe, membru al C.C. al P.C.R.,
prim adjunct al ministrului Forţelor
Armate şi şef al Marelui Stat Major,
primeşte raportul de la comandantul
Marinei Militare, viceamiralul ing.
Grigore Marteş.
La bordul navei-comandant se
aflau Petre Ionescu, prim-secretar al
Comitetului Judeţean al P.C.R. Cons
tanţa, Petre Nicolae, prim-secretar al
Comitetului Municipal Constanţa ş.a.
De asemenea, la festivităţi a participat
mareşalul U.R.S.S. M.V. Zaharov,
prim-locţiitor al ministrului Apărării al
U.R.S.S. şi şef al Marelui Stat Major.
La bordul unei şalupe, coman
dantul Marinei Militare a trecut în
revistă navele ancorate în port. La

bordul navei-comandant s-a dat citire
Ordinului ministrului Forţelor Armate
ale R.S.R., s-a intonat Imnul de Stat
şi s-au tras 21 salve de artilerie. Apoi
pionierii au înmânat oficialităţilor
buchete de flori.
Însoţit de o escortă de ambarcaţiuni
marinăreşti şi de elicoptere, în sunete
de sirene şi explozii de petarde, pe o
uriaşă balenă şi-a făcut apariţia zeul
Neptun. Acesta patronează simbolic
serbarea marinărească.
După impresionanta defilare a na
velor alegorice (şalupa «Rândunica»,
crucişătorul «Elisabeta», monitorul
«Lahovary», bricul «Mircea»), au
evoluat marinarii (concursul de tras la
rame, ştafeta marinărească, purcelul
la şcondru, hora raţelor, sărituri la
trambulină). Marinarii înotători înscriu
cu trupurile lor vânjoase, pe suprafaţa
apei, iniţialele atât de dragi nouă,
R.S.R. şi P.C.R., precum şi cifra XXV împlinirea sfertului de veac de la
eliberarea patriei.
În suita de manifestări demons
trative s-a înscris şi defilarea plat
formei alegorice cu ostaşi care au
prezentat momente din timpul des
făşurării unor activităţi de pregătire
de luptă caracteristice specialităţilor
de marină (semnalizatori, radiotele
grafişti, artilerişti, rachetişti, minori
dragori şi torpilori, scafandri). În înche
ierea programului a evoluat pe o
platformă cunoscuta formaţie artistică
«Albatrosul».
Seara, aprinderea marelui pavoaz,
jocurile de artificii, retragerea cu
torţe şi programul fanfarei militare
au completat festivităţile consacrate
sărbătoririi Zilei Marinei R.S.R.”.
La trecerea în revistă a nave
lor din dispozitiv, echipajul Navei
Şcoală Mircea a răspuns la salutul
comandantului Marinei Militare, urcaţi
în arboradă în formaţia de salut pe
vergi.
De remarcat este faptul că la
invitaţia comandantului Marinei Mili
tare, viceamiralul ing. Grigore Marteş,
cu prilejul Zilei Marinei Române,
la bordul Navei Şcoală Mircea au
participat ca oaspeţi de onoare şi au
fost cazaţi amiralul Petre Bărbuneanu,
contraamiralii August Roman, Ale
xandru Bardescu şi Iacob Bălan,
căpitanul de rangul 1 Petre Ţacu şi
căpitanul de rangul 2 Ion Stoian, toţi
ofiţeri în rezervă.
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Comandanţii Marinei Militare Române
Colonel
Constantin
PETRESCU
(27.12.1863 –
Colonel
Nicolae STERIADE
(22.10.1860 – 27.12.1863)

11.02.1866)

Maior
Scarlat MURGULEŢ
(11.02.1866 –
17.03.1867)

General de brigadă
Emanoil BOTEANU
(17.03.1867 –
30.04.1867)

Colonel
Anton BARBIERI
(30.04.1867 –
01.01.1874)

Comandor
Eugeniu SĂVULESCU
(10.12.1946 – 01.11.1948)

Comandor
Ioan CRISTESCU
(15.12.1948 – 25.08.1949)

Viceamiral
Emil GRECESCU
(25.08.1949 – 20.09.1952)

Viceamiral Florea DIACONU
(20.09.1952 – 13.04.1954;
30.03.1959 – 19.04.1961)

Contraamiral
Nicolae DUMITRESCU-MAICAN
(01.01.1874 – 10.12.1874;
01.04.1877 – 01.12.1877;
08.04.1879 – 10.05.1888)

Viceamiral Ioan MURGESCU
(10.12.1874 – 01.04.1877;
01.12.1877 – 08.04.1879;
10.05.1888 – 01.04.1901)

Contraamiral
Emanoil KOSLINSKI
(01.04.1901 – 01.04.1909)

Contraamiral
Sebastian EUSTAŢIU
(01.04.1909 – 09.01.1917)

Contraamiral
Mihai NICOLAE
(13.04.1954 – 18.03.1959)

Viceamiral comandor
Gheorghe SANDU
(19.04.1961 – 29.11.1963)

Viceamiral
ing. Grigore MARTEŞ
(29.11.1963 – 04.07.1973)

Contraamiral
Sebastian ULMEANU
(13.12.1973 – 21.03.1979)

Contraamiral
Nicolae NEGRU
(09.01.1917 – 01.06.1918)

Viceamiral
Constantin BĂLESCU
(01.06.1918 – 03.11.1920)

Viceamiral
Constantin NICULESCU-RIZEA
(03.11.1920 – 30.10.1925)

Viceamiral
Vasile SCODREA
(07.11.1925 – 13.01.1934)

Viceamiral
Ioan MUŞAT
(21.03.1979 – 30.12.1989)

Amiral
Mihai ARON
(30.12.1989 – 12.04.1990)

Amiral
Gheorghe ANGHELESCU
(26.04.1990 – 01.05.1997)

Amiral
dr. Traian ATANASIU
(01.05.1997 – 01.01.2002)

Viceamiral
Ioan BĂLĂNESCU
(13.01.1934 – 02.11.1937)

Amiral Petre Barbuneanu
(02.11.1937 – 06.09.1940;
27.03.1945 – 10.12.1946)

Viceamiral
ing. Eugeniu Roşca
(21.09.1940 – 16.06.1942)

Viceamiral
Ioan GEORGESCU
(16.06.1942 – 27.03.1945)

Amiral
Corneliu RUDENCU
(01.01.2002 –
31.03.2004)
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Amiral
dr. Gheorghe MARIN
(01.04.2004 –
13.09.2006)

Viceamiral
Dorin DĂNILĂ
(03.11.2006 –
30.06.2010)

Amiral
dr. Aurel POPA
(01.07.2010 –
18.12.2013)

Viceamiral
dr. Alexandru MÎRŞU
(18.12.2013 - prezent)
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Î
t 21 iunie 2019,
Scheveningen,
Liberty Tall Ships
Regatta.
Cadeţii de pe
NŞ Mircea la
parada organizată
la Liberty Tall
Ships Regatta,
Olanda.
Foto: Bogdan
DINU

FOR}ELE NAVALE
ROMÂNE

31 mai 2019, Nava Şcoală Mircea,
Oceanul Atlantic.
Prima navigaţie cu vele în Oceanul
Atlantic, în marşul de instrucţie din 2019.
Foto: Bogdan DINU
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31 mai 2019, Nava Şcoală
Mircea, Oceanul Atlantic.
Întinderea velelor şi orientarea
vergilor la bordul NŞ Mircea.
Foto: Bogdan DINU
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29 mai 2019, Lacul Razelm.
Militarii Regimentului 307 Infanterie
Marină în timpul unui exerciţiu
specific de acţiune în zonă lagunară.
Foto: Ionuţ FELEA

p 6 martie 2019, Marea Neagră,
exerciţiul MCM POSEIDON 19.
Scafandrii EOD în timpul
unei misiuni specifice.
Foto: Ionuţ FELEA
p 26 septembrie 2018, Nava
Şcoală Mircea, Marea Adriatică.
Nava Şcoală Mircea, la ancoră,
înaintea intrării în Portul Durres,
Albania.
Foto: Bogdan DINU

t 11 mai 2018, Marea Neagră.
Instantaneu din timpul exerciţiului
SEA SHIELD 18. În prim-plan,
fregata Mărăşeşti.
Foto: Ionuţ FELEA
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t 29 mai 2019,
Lacul Razelm.
Militarii Regimentului
307 Infanterie Marină,
acţionând pe bărci, în
timpul unui exerciţiu
specific în zonă
lagunară.
Foto: Ionuţ FELEA

u 12 aprilie 2019,
fregata Regele Ferdinand,
Portul Militar Constanţa.
Jurnaliştii români şi străini
ambarcaţi pe fregata Regele
Ferdinand la exerciţiul SEA
SHIELD 19, urmărind manevra
de intrare în port.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

q 19 iunie 2019, Nava Purtătoare de Rachete Zborul,
Marea Neagră.
Trageri navale executate de NPR Zborul (NPR 188),
în cadrul exerciţiului „Tomis 19“.
Foto: Ionuţ FELEA
q 28 mai 2019, Nava Şcoală Mircea, Oceanul Atlantic.
Cadeţii de la bordul NŞ Mircea instruindu-se
în urcarea în arboradă.

u 6 martie 2019, Portul Militar Constanţa.
Scafandrii pregătind AUV-ul, pentru misiuni la exerciţiul
MCM POSEIDON 2019.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Bogdan DINU
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t 7 iulie 2019,
Nava Şcoală
Mircea, Golful
Biscaya.
Cadeţii de la bordul
NŞ Mircea învăţând
semnalizarea
cu pavilioane braţe.
Foto: Bogdan DINU

u 26 iulie2019,
Academia Navală
„Mircea cel Bătrân” .
Family Photo:
Comandanţii
unităţilor militare
din Forţele Navale.
Foto: Cristian
VLĂSCEANU

q 29 mai 2019, Tabără de instrucţie, Lacul Razelm.
Camuflarea militarilor Regimentului 307
Infanterie Marină, în timpul pregătirii unui exerciţiu
specific în zonă lagunară.
Foto: Ionuţ FELEA
u 5 iunie 2019,
Dunăre.
Exerciţii specifice de
apărare a proximităţii
malurilor fluviului
Dunărea, executate
de navele Divizionului 67
Nave Purtătoare
de Artilerie în cadrul
exerciţiului „Danube
Protector 19.08“.
Foto: Ionuţ FELEA
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Ochiul Flotei
q 10 iulie 2008,
Nava Şcoală Mircea,
Oceanul Atlantic.
Nava Şcoală Mircea
în timpul manevrei
de intrare în portul Brest.
Foto: Bogdan DINU

p 7 octombrie 2018, fregata Regele
Ferdinand, Portul Augusta, Italia.
Echipajul fregatei Regele Ferdinand
salutând comanda navei USNS Carson City,
pe timpul manevrei de acostare
în port. În prim-plan, locotenent Ştefana Farcaş,
navigatorul navei.
Foto: Mihai EGOROV

q 26 iulie 2019,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” .
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful
SMFN, înmânând Emblema de Merit Ştiinţă
Militară clasa a II-a aspirantei ing. Alexandra
Chiriţă, şefa promoţiei 2019 a Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân“.
Foto: Cristian VLĂSCEANU
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