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Ochiul Flotei

p 12 iulie 2019, fregata „Regina Maria”,
Marea Neagră.
Elevii Colegiului Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza” ambarcaţi
la bordul fregatei pe timpul exerciţiului
SHIELD PROTECTOR 19.

p 24 octombrie 2019, Portul Constanţa.
Media Day la exerciţiul NAPLES BLUEPRINT 2019;
Family Photo.
Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

u 29 mai 2019, Zona Lagunară Babadag.
Pregătirea infanteriştilor marini pentru executarea
unui exerciţiu de antrenament specific pe apă.
Foto: Ionuţ FELEA

t 12 iulie 2019,
Nava Purtătoare
de Rachete
„Lăstunul”,
Portul Militar
Odessa.
Family Photo
la finalul
participării
la exerciţiul
SEA BREEZE 19.
Foto:
Ionuţ FELEA
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u 5 noiembrie 2019, Patriarhia Ierusalimului.
Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea,
prezentând şapca primită de la delegaţia fregatei
Regele Ferdinand, la finalul vizitei efectuate
de marinari la Patriarhie.
Foto: Andrei PAP, F111
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Nava Şcoală Mircea,
intrând în Portul Tulcea.
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Prin Decretull
Prezidenţial
nr. 958 din
28 noiembrie,
contraamiralul
de flotilă
Mihai Panait,
comandantul
Flotei,
a fost înaintat
la gradul de
contraamiral.

Prin Decretul
Prezidenţial
nr. 977 din
28 noiembrie,
comandorul
Victor Gîdiuţă,
comandantul
Bazei Logistice
Navale
„Pontica”,
a fost înaintat
la gradul
de contraamiral
de flotilă.
Marina Română nr. 4-7
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Şeful Statului Major al Forţelor Navale Române, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, a primit vizita oficială a omologului său ucrainean,
viceamiralului Ihor Voronchenko, miercuri, 6 noiembrie, la sediul
instituţiei din Bucureşti. În marja discuţiilor oficiale, viceamiralul
dr. Alexandru Mîrşu i-a prezentat viceamiralului Ihor Voronchenko
contribuţia Forţelor Navale Române la consolidarea iniţiativelor
regionale din zona Mării Negre şi a subliniat importanţa continuării
colaborării dintre cele două forţe navale în domeniile operaţii,
instrucţie şi învăţământ militar de marină. Cei doi oficiali militari au
analizat stadiul cooperării bilaterale şi au accentuat necesitatea
continuării şi dezvoltării activităţilor de instrucţie comune în
mediile maritim şi fluvial, fiind menţionate exerciţiile multinaţionale
anuale SEA SHIELD, organizat de Forţele Navale Române, şi
SEA BREEZE, organizat de Forţele Navale Ucrainene, precum şi
exerciţiul bilateral anual RIVERINE, desfăşurat pe fluviul Dunărea,
organizat şi condus, prin rotaţie, de cele două marine militare.
După vizita la Statul Major al Forţelor Navale, oficialul ucrainean
s-a întâlnit miercuri, 6 noiembrie, cu locţiitorul şefului Statului Major
al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu; discuţiile au
vizat aspecte ale securităţii din regiunea Mării Negre şi din Marea
Azov. Joi, 7 noiembrie, oficialul ucrainean s-a aflat la Constanţa.
Însoţit de şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Ihor
Voronchenko, a vizitat Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,
Centrul de Scafandri, Portul Militar şi a avut o întrevedere oficială
cu contraamiralul de flotilă Mihai Panait, comandantul Flotei. Vizita
oficialului militar ucrainean în România a contribuit la consolidarea
parteneriatului dintre Forţele Navale Române şi Forţele Navale
Ucrainene, precum şi la implementarea măsurilor adoptate la
Summit-ul NATO de la Bruxelles, din luna iulie 2018, referitoare
la sprijinul acordat Ucrainei şi la reducerea riscurilor la adresa
securităţii, în proximitatea estică a Alianţei. (SMFN)
Vizită pe fregata Regina Maria.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Prin Decretul
Prezidenţial nr. 957
din 28 noiembrie,
contraamiralul
de flotilă Daniel
Căpăţînă,
comandantul
Componentei
Operaţionale Navale
şi locţiitor al şefului
Statului Major al
Forţelor Navale, a
fost înaintat la gradul
de contraamiral.

Semnarea în Cartea de Onoare a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

relaţiilor bilaterale de la nivelul academiilor navale din România
şi Bulgaria, prin continuarea schimburilor de studenţi şi profesori,
un exemplu fiind participarea studenţilor bulgari la marşul de
instrucţie al Navei Şcoală Mircea. (M.E.)

Cooperare militară româno-ucraineană
în domeniul naval

Family Photo la Statul Major al Apărării.
Vizită la bordul NS Mircea.

Foto: Ionuţ FELEA

În perioada 14-16 august, a avut loc vizita unei delegaţii
bulgare condusă de contraamiralul Kiril Mihaylov, comandantul
Forţelor Navale ale Bulgariei. La Constanţa, oficialul bulgar a
fost primit de viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului
Major al Forţelor Navale. Subiectele analizate au vizat aspecte
referitoare la misiunile şi activităţile comune ale celor două
marine militare, în contextul creşterii cooperării, încrederii şi
stabilităţii în zona Mării Negre şi, de asemenea, la contribuţia
Forţelor Navale din cele două state la activităţile organizate de
NATO şi la iniţiativele regionale. În marja acestei activităţi, cei
doi oficiali au efectuat o vizită la Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”. În cadrul discuţiilor privind cooperarea fructuoasă în
domeniul educaţiei şi instruirii ofiţerilor din Forţele Navale din
Bulgaria şi România s-au evidenţiat bunele rezultate obţinute şi
proiectele comune de viitor. Vizitarea infrastructurii campusului
academiei navale a confirmat capabilităţile de instruire moderne.
Cele două delegaţii au identificat noi posibilităţi de colaborare
în domeniul învăţământului militar de marină, care vor permite
participarea la activităţi comune de pregătire, dar şi la întărirea

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Dialog româno-bulgar
la Constanţa

Ştiri
din flotă
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Foto: Cristian VLĂSCEANU

Primul reprezentant al ACT la Ziua Marinei Române

Foto: Ionuţ FELEA
Foto: Ionuţ FELEA

Discuţii oficiale la sediul SMFN

Schimb de cadouri simbolice între şefii marinelor din România şi Pakistan.

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, a primit joi, 14 noiembrie, vizita unei
delegaţii condusă de amiralul Zafar Mahmood Abbasi, şeful
Statului Major al Forţelor Navale din Republica Islamică
Pakistan. În marja acestei întâlniri, reprezentanţii Forţelor
Navale Române i-au prezentat oficialului pakistanez stadiul
cooperării bilaterale dintre forţele navale ale celor două
ţări, iar discuţiile au vizat îmbunătăţirea activităţilor comune
privind exerciţiile navale la care marinarii militari români şi
pakistanezi vor participa în următoarea perioadă, precum
şi proiectele de interes comun. Pe parcursul discuţiilor
bilaterale, au fost subliniate domeniile cooperării românopakistaneze, la nivelul celor două marine militare, precum
cel al învăţământului militar de marină şi, în special, al
cooperării dintre academiile navale ale celor două ţări, prin
intermediul căreia studenţii militari români şi pakistanezi se
vor instrui pentru aprofundarea procedurilor şi deprinderilor
viitorilor ofiţeri de marină, precum şi cel al pregătirii în
comun a scafandrilor EOD şi a scafandrilor de mare
adâncime. După vizita la sediul Statului Major al Forţelor
Navale, delegaţia pakistaneză s-a deplasat la Statul Major
al Apărării, unde s-a întâlnit cu generalul-locotenent Daniel
Petrescu, locţiitorul şefului Statul Major al Apărării.
În cadrul discuţiilor au fost analizate modalităţile prin
care forţele armate ale celor două state pot creşte nivelul
cooperării militare prin participarea la exerciţii în comun
sau întărirea relaţiilor bilaterale în domeniul învăţământului
de marină. (SMFN)

Schimbări în echipa de comandă a Forţelor Navale

Discuţii între delegaţiile oficiale, la Statul Major al Apărării.

Foto: Ionuţ FELEA

Family Photo la Statul Major al Forţelor Navale.
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bilităţi de luptă ale NATO. Am privit cu
admiraţie exerciţiile navale de astăzi,
de Ziua Marinei; le mulţumesc tuturor
celor care îşi desfăşoară activitatea în
această frumoasă armă. Forţele Navale
Române au un rol deosebit în această
regiune, în asigurarea securităţii pe
flancul de est al NATO. NATO este
prezentă aici cu multe activităţi, prin
exerciţii şi dislocările grupărilor navale
permanente SNMG-2 şi SNMCMG-2
în Marea Neagră, pentru a lucra alături
de parteneri şi pentru a demonstra că
niciunul dintre statele din zonă nu este
singur. De fiecare dată când lucrăm
împreună, învăţăm ceva în plus şi cred
că pe măsură ce lucrăm şi dezvoltăm
exerciţiile, ne va fi mai uşor să operăm
împreună, când vom fi nevoiţi să o
facem.” (M.E.)

regională şi internaţională. De ase
menea, au fost analizate direcţiile
de acţiune pe viitor pentru creşterea
stabilităţii în zona Mării Negre. În acest
context, a fost subliniată necesitatea
intensificării măsurilor de consolidare
a flancului estic al NATO privind
gestionarea riscurilor şi ameninţărilor
din regiunea extinsă a Mării Negre.
Generalul Paolo Ruggiero: „A fost o
adevarată onoare să mă aflu în România
şi să reprezint NATO şi Comandamentul
ACT la această zi deosebită pentru
Forţele Navale Române, Ziua Marinei
Române, fiind primul reprezentant al
ACT care a participat la festivităţile
organizate aici, de Ziua Marinei.
Suntem al doilea comandament al
NATO ca şi importanţă, după SHAPE
şi ne mândrim cu asta; suntem res
ponsabili de dezvoltarea noilor capa

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA

Vizita şefului Statului Major
al Forţelor Navale ale Republicii
Islamice Pakistan în România

În perioada 14-16 august, o dele
gaţie condusă de generalul Paolo
Ruggiero, locţiitorul comandantului
Comandamentului Aliat pentru Trans
formare (DSACT), a efectuat o vizită
în garnizoana Constanţa. Din delegaţie
a făcut parte şi comandorul Lucian
Grigorescu, reprezentantul militar al
şefului Statului Major al Apărării la
Comandamentul Aliat pentru Trans
formare. Pe timpul vizitei, generalul
Paolo Ruggiero a avut întâlniri cu
generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului
Major al Apărării şi cu viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major
al Forţelor Navale. În cadrul discuţiilor
au fost abordate subiecte referitoare
la securitatea din regiune, participarea
la proiectele şi iniţiativele aliate, cât
şi dezvoltarea de proiecte noi care să
contribuie la securitatea şi stabilitatea
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Joi, 22 august, în Portul Militar
Constanţa a avut loc ceremonia
militară de schimbare a comenzii
Flotei. În prezenţa şefului Statului
Major al Forţelor Navale, viceamiralul
dr. Alexandru Mîrşu, a comandanţilor
unităţilor de marină, a personalului
unităţilor din compunerea Flotei,
contraamiralul de flotilă Daniel
Căpăţînă a predat Drapelul de Luptă
şi comanda Flotei contraamiralului
de flotilă Mihai Panait. Prin ordin
al ministrului apărării naţionale,
contraamiralul de flotilă Daniel
Căpăţînă a fost numit comandant al
Componentei Operaţionale Navale
şi locţiitor al şefului Statului Major
al Forţelor Navale. Anterior numirii
în funcţia de comandant al Flotei,
contraamiralul de flotilă Mihai Panait
a îndeplinit funcţia de locţiitor pentru
Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului
Major al Forţelor Navale. (M.E.)
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Discuţii de stat major

La Sediul Statului Major al Forţelor
Navale s-a desfăşurat luni, 20 mai,
întâlnirea maiştrilor militari şi subofiţerilor
de comandă din Forţele Navale cu
subofiţerii de comandă ai Gărzii
Naţionale din Alabama – U.S. Army.
La discuţiile purtate între cele două
părţi, conducerea Forţelor Navale a fost
reprezentată de contraamiralul de flotilă
Mihai Panait, locţiitorul pentru Operaţii
şi Instrucţie al şefului Statului Major.
Dezbaterile au avut loc sub egida bunei
colaborări, la nivelul corpurilor maiştrilor
militari şi subofiţerilor. (SMFN)

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Foto: ANMB

În perioada 1 – 5 iulie, o delegaţie a
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
condusă de comandorul conf.univ.dr.ing.
Octavian Tărăbuţă, rectorul instituţiei, a
efectuat o vizită de lucru şi informare la
Naval University of Engineering (NUEPLA), Wuhan din China, la invitaţia
partenerilor chinezi. Vizita a fost rezultatul
a cinci ani de colaborare interinstituţională
centrată pe stagiile de practică la bordul
Navei Şcoală Mircea, părţile fiind inte
resate cu privire la schimbul de bune
practici educaţionale şi la dezvoltarea
programului de cooperare academică pe
bază de proiecte şi programe comune. Pe
parcursul activităţilor planificate, delegaţia
română a avut oportunitatea vizitării
infrastructurii de educaţie, instruire şi
cercetare a partenerilor chinezi, bunele
practici la nivelul managementului

universitar fiind diseminate, ulterior, în
cadrul seminarului comun „Parteneriat
în dezvoltarea tehnicilor de educaţie şi
instruire a cadeţilor militari”. În ultima zi
a vizitei, delegaţia română a fost invitată
să participe la festivitatea dedicată
absolvenţilor NUE, gazdele marcând
astfel o premieră în ceea ce priveşte
prezenţa internaţională la acest gen

de activităţi şi reconfirmând interesul
deosebit manifestat în dezvoltarea
relaţiilor de cooperare în viitor. În cadrul
vizitei au fost identificate noi
puncte de interes comun pentru
lărgirea spectrului de activităţi
de cooperare interinstituţională,
inclusiv în cadrul programului
Erasmus+, KA107. (SMFN)

Foto: SMFN

Vizita directorului adjunct al CJOS COE
la Statul Major al Forţelor Navale
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Miercuri, 25 septembrie, contraamiralul
de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul
Componentei Operaţionale Navale şi
locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor
Navale a primit, la sediul instituţiei, o
delegaţie formată din commodore Tom Guy,
directorul adjunct al Centrului de Excelenţă
pentru Operaţii Multinaţionale Întrunite
conduse de pe mare (CJOS COE)
şi comandorul Lucian Grigorescu,
reprezentantul militar al şefului Statului
Major al Apărării la Comandamentul Aliat
pentru Transformare (ACT). Vizita a avut
ca scop prezentarea programului de lucru
al centrului şi discutarea proiectelor şi
activităţilor comune cu Forţele Navale

Române. Totodată, reprezentantul străin
a adus în discuţii intenţiile de colaborare
cu NATO, prin ACT, în ceea ce priveşte
dezvoltarea noului comandament NATO,
Joint Force Command Norfolk (JFCNF).
În cadrul discuţiilor au fost abordate
subiecte referitoare la securitatea din
regiune, participarea la proiectele şi
iniţiativele aliate, cât şi dezvoltarea
de proiecte noi care să contribuie la
securitatea şi stabilitatea regională şi
internaţională. Conducerea Statului Major
al Forţelor Navale a asigurat partenerul
străin de sprijinul continuu pe care
Forţele Navale Române îl oferă
centrului de excelenţă. (M.E.)
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Forţele Navale Române au primit joi,
26 septembrie, vizita unei delegaţii a
Republicii Populare Bangladesh, condusă de
preşedintele Inter Services Selection Board
(ISSB), generalul de brigadă Mohammad
Abdul Alim Tarafdar, şi însoţită de psihologii
militari ai Centrului Naţional Militar de
Psihologie şi Sănătate Comportamentală.
Delegaţia străină a vizitat facilităţile de
pregătire oferite de Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”, Centrul de Medicină
Navală şi Centrul de Scafandri. Pe timpul
vizitei, au fost identificate posibilităţi de
cooperare în domenii precum învăţământul
militar universitar şi scafandreria. De
asemenea, pe agenda discuţiilor s-au
aflat subiecte referitoare la modalitatea
de selecţie psihologică în Forţele Navale
Române, atât pentru admiterea în instituţiile
de învăţământ de marină, modalitatea de
selecţie psihologică a scafandrilor, dar şi
verificarea continuă din punct de vedere
psihologic a personalului din Forţele
Navale. Vizita s-a înscris în seria acţiunilor
diplomatice desfăşurate pentru dezvoltarea
relaţiilor cu partenerii străini. (SMFN)

Vizita unei delegaţii
din Republica Populară Bangladesh

Discuţii de stat major
cu Forţele Navale Ucrainene
www.navy.ro

Foto: Daniel STOENCIU, Centrul de Scafandri

O delegaţie a ANMB a vizitat
Naval University of Engineering din Wuhan

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: SMFN

Vizita unei delegaţii
a Gărzii Naţionale din Alabama

În perioada 24-26 septembrie,
a avut loc sesiunea comitetului
tehnic privind cooperarea în
domeniul instruirii şi discuţii de
stat major între reprezentanţii
Forţelor Navale Române şi Forţelor
Navale din Republica Islamică
Pakistan. Discuţiile au avut ca scop
consolidarea relaţiilor de cooperare
bilaterală dintre cele două Marine
Militare şi stabilirea domeniilor
de cooperare în viitor. Delegaţiile
participante au vizitat unităţi ale
Forţelor Navale – Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”, Centrul de
Scafandri, NS Mircea şi Grupul
de Elicoptere – şi au identificat
posibilităţi de cooperare în domenii
precum învăţământul militar sau
scafandreria. (M.E.)

În perioada 9-10 octombrie, s-a aflat la Constanţa o
delegaţie ucraineană, condusă de contraamiralul de flotilă
Oleksii Neizhpapa, locţiitorul pentru instrucţie al comandantului
Forţelor Navale ale Ucrainei. Cu acest prilej, au fost purtate
discuţii de stat major între reprezentanţii Forţelor Navale
Române şi Forţelor Navale din Ucraina. Discuţiile au avut ca
scop stabilirea domeniilor de cooperare pe termen mediu şi
lung, precum şi consolidarea relaţiilor de cooperare bilaterală.
Specialiştii au avut posibilitatea să analizeze stadiul cooperării
dintre cele două marine militare, precum şi participarea
cu nave şi personal la exerciţiile multinaţionale navale.
Participarea la această activitate a contribuit la menţinerea
dialogului militar la nivel înalt şi consolidarea cooperării militare
bilaterale în bazinul Mării Negre. Delegaţia ucraineană a vizitat
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Nava Şcoală Mircea,
Centrul 39 Scafandri şi Muzeul Naţional al Marinei, iar cele
două părţi au identificat posibilităţi de cooperare în domenii
precum învăţământul militar şi cel al scafandreriei. (M.E.)
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Foto: Cristian VLĂSCEANU

Pavilion
NATO

finalul anului. Astfel, în perioada 16-18
decembrie, distrugătorul american USS
Ross (DDG-71) a făcut o escală în
portul Constanţa; pe parcursul escalei,
comanda navei a avut întâlniri oficiale
cu conducerea Comandamentului
Flotei şi cu autorităţile publice locale
constănţene. De asemenea, la
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
s-au desfăşurat întreceri sportive.
Prezenţa distrugătorului USS Ross
în Marea Neagră s-a înscris în sfera
măsurilor NATO de asigurare a
securităţii membrilor Alianţei de pe
flancul estic, conform angajamentelor
de apărare colectivă şi a făcut
parte din planul de cooperare dintre
forţele navale ale României şi SUA,
contribuind la dezvoltarea relaţiilor
bilaterale. (M.E.)

10
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,
Muzeul Naţional al Marinei Române şi
la diverse obiective istorice şi turistice
din oraşul Constanţa. În cadrul discuţiilor
dintre reprezentanţii conducerii
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
şi reprezentanţii Academiei Navale
din Odessa, Ucraina, au fost abordate
subiecte referitoare la practicile de

instruire şi formare a cadeţilor militari,
fiind identificate şi diseminate domeniile
concrete de cooperare între instituţiile
militare de învăţământ de marină
partenere, respectiv strategiile
de dezvoltare a activităţilor
comune în cadrul programului
DEEP-NATO (Defence Education
Enhancement Programme). (M.E.)
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maritime şi a vulnerabilităţii lor fizice şi cibernetice. Participanţii
la CHENS au fost de accord cu necesitatea cooperării
intensificate a tuturor instituţiilor pentru dezvoltarea şi aplicarea
noilor tehnologii, orientate spre salvgardarea intereselor
comune în protejarea securităţii maritime şi a mediului maritim.
Reuniunea a arătat multitudinea de provocări la care marinele
europene sunt chemate să acţioneze. Au fost prezentate soluţii
constructive pentru ca marinele militare să se reformeze astfel
încât să devină mai atractive şi competitive în actualul proces
de globalizare. De asemenea, reuniunea a constituit un cadru
propice pentru continuarea unor subiecte de interes pentru
Forţele Navale Române şi a deschis calea spre abordarea
unor aspecte de interes reciproc, la nivel bilateral sau regional,
privind securitatea maritimă, asumarea angajamentelor în
cadrul alianţei şi iniţiativelor regionale etc. (M.E.)

PESCO MAS MCM

Foto: Matei GHIOC

Foto: Ionuţ FELEA

Navele şcoală Cigirin, Smila şi Nova Kakhovka
au acostat în portul Constanţa
În perioada 20 – 22 august, navele
şcoală Cigirin, Smila şi Nova Kakhovka,
aparţinând Forţelor Navale din Ucraina,
au efectuat o escală în portul Constanţa.
La bordul celor trei nave s-au aflat
79 de cadeţi din instituţiile militare de
învăţământ aparţinând Forţelor Navale
din Ucraina. Programul echipajelor
celor trei nave şcoală a cuprins vizite la

Reuniunea Comitetului Comandanţilor
Marinelor Militare din Europa 2019
În perioada 9-10 mai, contraamiralul de flotilă Mihai Panait,
locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului Statului Major
al Forţelor Navale, a participat la Reuniunea Comitetului
Comandanţilor Marinelor Militare din Europa (CHENS).
Reuniunea CHENS 2019 a fost găzduită de Marina Militară
Portugheză, care deţine preşedinţia acestui for şi s-a desfăşurat
la Lisabona. Tema generală a Reuniunii Comandanţilor
Marinelor din Europa CHENS 19 a fost referitoare la: rolul
„sistemelor fără pilot în viitoarele operaţii navale”. Discuţiile
au fost deschise de ministrul portughez al apărării, Joao
Gomes Cravinho, în prezenţa amiralului Antonio Mendes
Calado, şeful Statului Major al Forţelor Navale Portugheze.
În cadrul conferinţei au fost susţinute prezentări referitoare la
rolul sistemelor fără echipaj şi al altor tehnologii moderne în
operaţiunile navale, asupra utilizării duble civil-militare în mediile

Foto: Ionuţ FELEA

Luni, 12 august, contraamiralul de
flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul
Flotei, a primit vizita comandantului
distrugătorului USS Porter, căpitancomandorul Craig Trent. Întrevederea,
de la sediul Comandamentului Flotei
din Constanţa, a cuprins un dialog pe
tema sărbătoririi Zilei Marinei Române,
precum şi pe cea a relaţiilor bilaterale
dintre Marina Militară Română şi cea a
partenerilor americani. De Ziua Marinei
Române, distrugătorul american a fost
prezent pe mare, ca parte a formaţiunii
de nave implicate în exerciţiul
demonstrativ „Forţele Navale
Române 19” şi a părăsit Portul
Constanţa în dimineaţa zilei
de vineri, 16 august.
Dialogul româno-american de la
Constanţa a avut o nouă rundă la

Foto: www.morh.hr

Dialog româno-american
la Comandamentul Flotei

La mijlocul lunii mai a avut loc la Cercul Militar Naţional
Bucureşti, prima întâlnire din acest an a membrilor Grupului
de lucru din cadrul proiectului PESCO (Permanent Structured
cooperation), MAS MCM. Proiectul este coordonat de
marina belgiană şi îşi propune dezvoltarea unei capabilităţi
autonome de luptă contra minelor. La întâlnire au participat
reprezentanţi ai Forţelor Navale din România, Belgia, Grecia,
www.navy.ro

Letonia, Olanda, Franţa, Spania, dar şi reprezentanţi din
diferite structuri ale Ministerului Apărării Naţionale implicate în
programele PESCO. În cadrul discuţiilor a fost analizat stadiul
realizării imaginii comprehensive asupra modului de planificare,
coordonare şi alocare a resurselor naţionale respectiv UE,
pentru proiectele PESCO şi au fost identificate modalităţi de
cooperare pe domeniul luptei împotriva minelor. (M.E.)
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Exerciţiul multinaţional
SABER GUARDIAN 2019

Exerciţii de antenament
între nava de desant TCG Sançaktar
şi corveta Contraamiral Horia Macellariu.
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Foto: Ionuþ FELEA

Discuţii oficiale între comandantul Flotei şi comandantul navei TCG Sançaktar.

Foto: Cosmin COSTEA

Navele-şcoală TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) şi
TCG Osman Gazi (NL-125) au efectuat, în perioada 12-15
mai, o escală în portul Constanţa. Pe timpul staţionării, atât
comanda navei, cât şi cadeţii aflaţi la bord au efectuat vizite
la Comandamentul Flotei, Centrul 39 Scafandri, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, precum şi la autorităţile
locale constănţene. Miercuri, 15 mai, după plecarea din portul
Constanţa, cele două nave turceşti au desfăşurat un exerciţiu
în comun, pe mare, cu fregata Mărăşeşti, în scopul creşterii
nivelului de interoperabilitate şi pregătirii pentru luptă.
În perioada 3-6 septembrie, nava de desant TCG Sançaktar
(L-403) din Turcia a făcut o escală, în premieră, în portul
Constanţa. Nava a desfăşurat un marş de instrucţie în Marea
Neagră şi a avut la bord 262 de studenţi militari de la Academia
Navală din Tuzla, Turcia. Pe parcursul escalei în România,
comanda navei a efectuat vizite oficiale în unităţi ale Forţelor
Navale Române, la Consulatul General al Republicii Turcia de la
Constanţa, precum şi la autorităţile publice locale constănţene.
Miercuri, 4 septembrie, militarii turci au depus coroane de
flori la Cimitirul Turcesc din Slobozia, iar vineri, 6 septembrie,
nava turcească TCG Sançaktar şi corveta Contraamiral Horia
Macellariu au executat o serie de activităţi de instruire
comune pe mare, cu scopul de a consolida nivelul
de interoperabilitate la nivel tactic.
Vizitele navelor din Turcia au contribuit la consolidarea relaţiilor
bilaterale dintre Forţele Navale Române şi Forţele Navale ale
Turciei, la creşterea încrederii între aliaţi şi întărirea securităţii
în zona Mării Negre, precum şi la dezvoltarea cooperării în
domeniul învăţământului militar de marină din cele două ţări.
(SMFN; M.E.)

Foto: Cosmin COSTEA

Exerciţii comune cu nave din Turcia

În perioada 3-24 iunie, în poligoanele de instruire Cincu,
Babadag, Smârdan, precum şi în raioanele Boboc şi
Borduşani, s-a desfăşurat exerciţiul multinaţional SABER
GUARDIAN 2019. SABER GUARDIAN s-a desfăşurat pe
teritoriile Bulgariei, României şi Ungariei; el a fost conexat
cu o serie de alte exerciţii naţionale şi multinaţionale,
numărul total de participanţi fiind de aproximativ 13.500 de
militari din 14 ţări aliate şi partenere, dintre care 7.600 au
fost militari români. SABER GUARDIAN a avut ca principal
obiectiv evidenţierea coeziunii, unităţii şi solidarităţii statelor
partenere şi aliate, în vederea apărării împotriva oricărei
agresiuni, în special prin posibilitatea de mobilizare rapidă
şi concentrarea forţelor în timp scurt, oriunde în Europa.
Forţele Navale au participat la SABER GUARDIAN,
precum şi la exerciţiile cu care a fost conexat, cu nave
maritime şi fluviale, infanterişti marini, precum şi personal
în structurile de comandă. Nu au fost momente de pauză
pe timpul celor trei săptămâni ale exerciţiului SABER
GUARDIAN, iar secvenţele desfăşurate în diferite
poligoane s-au suprapus.
În poligonul Babadag, infanteriştii marini, alături de
colegii lor din unităţi aparţinând Forţelor Terestre şi de
militari americani, au fost angrenaţi în exerciţiul tactic cu
trageri de luptă MĂRĂŞEŞTI 19. Joi, 20 iunie, la exerciţiul
MĂRĂŞEŞTI 19 au asistat reprezentanţi ai instituţiilor
judeţului Tulcea, cu rol în apărarea şi siguranţa naţională.
Conducerea în câmp tactic, mascarea şi tragerile de
instrucţie au făcut parte din scenariul exerciţiului.
www.navy.ro
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Testarea podului de pontoane.

Transportul tehnicii pe CEAM.

Foto: Ionuþ FELEA

Lansare de rachete în Poligonul Midia!

În perioada 8-21 iunie, marinarii militari şi infanteriştii
marini din unităţile aparţinând Flotilei Fluviale „Mihail
Kogălniceanu”, precum şi scafandri de luptă, au
executat antrenamente secvenţiale în cadrul exerciţiului
SCORPIONS FURY 2019, în poligonul instalat în comuna
Borduşani. Activităţile de instruire în comun au inclus
exerciţii tactice de stat major şi cu trageri de luptă, forţări
ale cursurilor de apă, precum şi activităţi cu specific
medical. Sâmbătă, 22 iunie, în poligonul instalat în
comuna Borduşani, a avut loc Ziua Distinşilor Vizitatori,
eveniment care a reprezentat ultima secvenţă a Exerciţiului
Multinaţional SABER GUARDIAN 2019. Activităţile s-au
subsumat programului desfăşurat în cadrul Exerciţiului
SCORPIONS FURY 2019 şi au inclus forţarea cursului de
apă pe unul din braţele Dunării. Activităţile de instruire au
inclus exerciţii tactice de stat major şi cu trageri de luptă,
forţări ale cursurilor de apă, precum şi activităţi cu specific
medical. La această secvenţă au participat peste 1800 de
militari, dintre care 1200 români şi 600 străini cu 600 de
mijloace tehnice din Brigada Multinaţională Sud-Est, Flotila
Fluvială „Mihail Kogălniceanu”, Brigada 10 Geniu „Dunărea
de Jos”, Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”,
Forţele Navale pentru Operaţii Speciale, Forţele Aeriene
Române şi trupe din Forţele Terestre ale Statelor Unite ale
Americii din Europa (USAREUR): 1st Infantry Division, 116
Infantry Battalion şi 141 Maneuver Enhancement Brigade.
SABER GUARDIAN 2019 a avut ca obiectiv principal
evidenţierea coeziunii, unităţii şi solidarităţii statelor
partenere şi aliate, în vederea apărării împotriva oricărei
agresiuni, în special prin posibilitatea de mobilizare
rapidă şi concentrarea forţelor în timp scurt, oriunde în
Europa. (M.E.)

Sprijinul cu foc al acţiunilor de la Borduşani, asigurat de monitorul Lascăr Catargiu.

Foto: Ionuþ FELEA

Foto: Ionuþ FELEA

Timp de patru zile, pe mare, şapte nave militare şi
un elicopter Puma Naval au desfăşurat misiuni de foc
în raioane maritime ale Mării Negre cuprinse între Capu
Midia şi Mangalia în cadrul exerciţiului tactic TOMIS 19, un
exerciţiu conectat la exerciţiul multinaţional întrunit SABER
GUARDIAN 2019. Conform scenariului, marinarii militari
au executat trageri cu sistemele de artilerie de la bordul
navelor. De asemenea, Forţele Navale au fost implicate
şi în exerciţiul ISTRIA 19, marinarii militari executând
misiuni de monitorizare şi interzicere a navigaţiei în timpul
lansărilor de rachete sol-aer de la Centrul Naţional de
Instruire pentru Apărare Antiaeriană – capu Midia. Joi,
20 iunie, în cadrul exerciţiului ISTRIA 19, la Centrul
Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană - Capu
Midia au avut loc trageri cu rachete sol-aer cu diferite
sisteme, printre care în premieră şi sistemele Patriot.

Avioane F16 executând misiuni la exerciţiul SABER GUARDIAN.

Vedeta fluvială Lt. Constantin Beiu, acţionând în raionul Borduşani.

Foto: Ionuþ FELEA

Acţiunea infanteriştilor marini....pe bărci!

Evacuarea răniţilor de către scafandri.

Acţiunea infanteriştilor marini pe bărci.
Infanteriştii marini regrupându-se la finalul DVDay-ului de la exerciţiul SABER GUARDIAN 19.

Foto: Ionuþ FELEA

Foto: Ionuþ FELEA

Convoi militar trecând pe podul de pontoane construit în raionul Borduşani.
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soldatul Lucian Gheorghiu a fost premiat pentru câştigarea locului
al II-lea la Concursul „Iron Man”, iar soldatul (sanitar) Alin Tudor
a primit „Medalia de Onoare” pentru intervenţia sa, rapidă şi
profesionistă, prin care a acordat ajutorul medical de urgenţă unui
militar bulgar care s-a accidentat în timpul antrenamentelor. (M.E.)

Foto: Gabara Gheorghe

Acţiuni în Poligonul Babadag
în cadrul Platinum Eagle 19.2

16

În perioada 9 - 20 septembrie, 30 de infanterişti
marini din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină
s-au instruit în comun alături de colegi din Batalionul
341 Infanterie „Constanţa” şi aproximativ 200 de
militari din Bulgaria, Georgia, Republica Moldova,
Statele Unite ale Americii şi Ucraina, la Centrul
secundar de instruire pentru luptă al Forţelor Terestre
Române, din Babadag, judeţul Tulcea, în cadrul
modulului de pregătire „Platinum Eagle 19.2”, parte
a exerciţiului multinaţional „Black Sea Rotational
Force 19 2”. „Platinum Eagle 19.2” a avut ca obiective
creşterea interoperabilităţii forţelor armate ale ţărilor
partenere participante la exerciţiu, menţinerea
capabilităţii de dislocare şi instruire în comun prin
exersarea sprijinului logistic în comun, dezvoltarea
unui mediu regional favorabil cooperării militare
multinaţionale şi creşterea nivelului de pregătire al
militarilor din ţările participante. În cadrul acţiunilor
de pregătire comună au fost planificate şi executate
acţiuni tactice ce au inclus trageri cu armamentul din
dotare, acordarea primului ajutor în zonele de operaţii,
precum şi exersarea procedurilor de comandă şi
control la nivel subunitate. (M.E.)
Marina Română nr. 4-7
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Exerciţiul bilateral româno-ucrainean

RIVERINE 2019

Forţele Navale Române au
organizat, în perioada 3-7 septembrie,
exerciţiul bilateral româno-ucrainean
RIVERINE 2019. A doua ediţie a
exerciţiului RIVERINE a avut loc pe
fluviul Dunărea, în zona cuprinsă
între oraşele Izmail din Ucraina şi
Tulcea. Au participat aproximativ
300 de marinari militari din Ucraina
şi România. Deschiderea exerciţiului
a avut loc miercuri, 4 septembrie, pe
faleza Dunării din municipiul Tulcea,
în zona căpităniei portului, în prezenţa
viceamiralului dr. Alexandru Mîrşu,
şeful Statului Major al Forţelor Navale,
şi a viceamiralului Ihor Voronchenko,
şeful Statului Major al Forţelor Navale
Ucrainene.
Viceamiral dr. Alexandru Mîrşu:
„Provocările şi ameninţările mediului
de
securitate
şi
operaţional,
terorismul,
migraţia
ilegală,
asigurarea siguranţei navigaţiei,
fenomenele
meteo
periculoase,

ne obligă să acţionăm împreună.
Alături de exerciţiile SEA SHIELD,
SEA BREEZE şi celelalte exerciţii
desfăşurate împreună, acest exerciţiu
este încă o ocazie de a ne pregăti
împreună, de această dată în raioane
şi sectoare fluviale”. Viceamiral Ihor
Voronchenko: „Având în vedere cadrul
organizatoric, modul de desfăşurare
a exerciţiului, precum şi nivelul ridicat
de profesionalism demonstrat de
planificatori în etapele de pregătire
a exerciţiului, am convingerea că
acesta va fi un succes de ambele
părţi. Sunt planificate vizite reciproce
la bordul navelor participante şi, de
asemenea, marinarilor români li se
oferă posibilitatea deosebită de a
vizita şi de a se bucura de farmecul
şi pitorescul celor două oraşe port
ucrainene Ismail şi Vâlkovo”.
Exerciţiul RIVERINE 2019 a fost
condus de Flotila Fluvială „Mihail
Kogălniceanu” şi a urmărit conso

Foto: Cosmin COSTEA

Exerciţiul multinaţional
Platinum Lion

lidarea cooperării transfrontaliere
româno-ucrainene în domeniul naval,
pe fluviul Dunărea. La activităţile de
instruire au participat două vedete
blindate ale Divizionului 67 Nave

Aspect de la ceremonia de deschidere a exerciţiului RIVERINE 2019.

Navele fluviale părăsind Portul Tulcea pentru a desfăşura acţiuni în cadrul RIVERINE 2019.

Foto: Cosmin COSTEA

În perioada 8-19 iulie, la Novo Selo, Bulgaria, a avut loc exerciţiul
multinaţional PLATINUM LION 19. La acest exerciţiu, care face
parte din iniţiativa „Black Sea Rotational Force 19”, Forţele Navale
au fost reprezentate de un pluton de la Regimentul 307 Infanterie
Marină din Babadag. Exerciţiul multinaţional PLATINUM LION 19
s-a bazat pe un scenariu complex de antrenamente în teren. Cei
30 de infanterişti români au executat activităţi de instruire specifice,
precum şi trageri cu armamentul din dotare împreună cu infanterişti
marini din Albania, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Serbia
şi SUA, în baza de instrucţie Novo Selo, a Brigăzii 1 Mecanizată a
Armatei Bulgariei. Plutonul de infanterişti marini români a exersat
marţi, 9 iulie, procedurile standard de acţiune ale militarilor NATO
pentru operaţiile aeropurtate într-un teatru terestru de operaţiuni.
Obiectivele principale ale exerciţiului au fost integrarea puşcaşilor
marini aliaţi într-o forţă multinaţională de reacţie şi consolidarea
interoperabilităţii dintre structurile de infanterie marină şi structurile
de sprijin aerian. Integrarea plutonului de infanterişti marini într-o
forţă multinaţională terestră a urmărit consolidarea interoperabilităţii
forţelor partenere din regiunea Mării Negre, menţinerea capabilităţii
Flotilei Fluviale a României de dislocare şi de instruire în comun
cu partenerii străini, precum şi dezvoltarea cooperării militare
multinaţionale în plan regional. Vineri, 19 iulie, a avut loc
festivitatea de închidere a exerciţiului, în cadrul căreia infanteriştii
marini au primit mulţumiri pentru activitatea depusă. Totodată,

Foto: Cosmin COSTEA

Joi, 6 iunie, un detaşament din cadrul Regimentului 307
Infanterie Marină, condus de maiorul Geanin Stoian, a plecat
la exerciţiul multinaţional BALTOPS 19 ce a avut ca obiectiv
asigurarea stabilităţii şi siguranţei în zona Mării Baltice. Timp de

Foto: RIM

Foto: RIM

Infanteriştii marini la
BALTOPS 2019

două săptămâni, infanteriştii marini români s-au antrenat împreună
cu forţe de desant din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Spania, Portugalia şi Polonia. La exerciţiul din acest an, desfăşurat
în Kiel (Germania), Insula Saaremaa (Estonia), Klapeida (Lituania),
Ravlunda (Suedia) şi în apele internaţionale ale Mării Baltice,
accentul a fost pus pe acţiunile de patrulare într-un teritoriu ostil
şi pe reacţia la contactul cu inamicul, pe modalităţile de operare
pentru ieşire dintr-o ambuscadă, pe executarea asaltului amfibiu
şi a unui raid în teritoriul inamicului. De asemenea, infanteriştii
marini au executat trageri de luptă cu toate categoriile de armament
şi au realizat schimburi de experienţă cu privire la tehnicile,
tacticile şi procedurile specifice de la bordul navelor de desant
participante la exerciţiu. BALTOPS este un exerciţiu multinaţional
anual al NATO, organizat de EUCOM (United States European
Command), ce are ca obiectiv asigurarea stabilităţii şi siguranţei în
zona Mării Baltice. Acest exerciţiu vizează, în special, componenta
amfibie a operaţiunilor de interdicţie maritimă şi de luptă împotriva
ameninţărilor asimetrice, dar este, totodată, şi un exerciţiu întrunit,
care cuprinde secvenţe de luptă împotriva ameninţărilor aeriene,
terestre şi subacvatice. La BALTOPS 19, infanteriştii marini
şi-au îndeplinit misiunile, şi-au îmbunătăţit nivelul de instruire şi au
reprezentat cu cinste Forţele Navale Române. (M.E.; SMFN)
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Aspect din timpul exerciţiului RIVERINE 19; secvenţa de PHOTEX.

Foto: Ionuţ FELEA

Purtătoare de Artilerie, două vedete fluviale ale Divizionului
88 Vedete Fluviale şi un remorcher fluvial de la Divizionul
131 Nave Sprijin Logistic care au executat, împreună cu
structurile navale fluviale ucrainene, precum şi cu navele
pazei de coastă din Ucraina şi din România, manevre
tactice, exerciţii de inspecţie şi control la ambarcaţiuni
suspecte, exerciţii de remorcaj, precum şi antrenamente
de punere în aplicare a procedurilor de acţiune pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă. Cooperarea dintre
Forţele Navale ale României şi Ucrainei a căpătat, în
ultimii ani, o dezvoltare intensă în domeniul instrucţiei pe
mare, prin desfăşurarea de exerciţii comune, în mediul
de acţiune terestru şi lagunar din zona Deltei Dunării,
precum şi în domeniul învăţământului militar de marină,
prin dezvoltarea unor parteneriate educaţionale, care
cuprind schimburi de studenţi şi elevi militari din cele
două ţări. (SMFN; M.E.)

Foto: Ionuţ FELEA

Aspect din timpul exerciţiului RIVERINE 2019; secvenţa de PHOTEX.
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Exerciţiu de salvare a unui submarin

75 de ani de la „Ziua Z“

O delegaţie a Divizionului 175 Nave Scafandri a participat, în
perioada 27-31 mai, alături de militari din alte 17 state partenere,
la Exerciţiul multinaţional KURTARAN 19, organizat de Forţele
Navale ale Turciei. Misiunea scafandrilor militari români de mare
adâncime a fost aceea de a identifica poziţia unui submarin
aflat în adâncurile Mării Mediterane din zona staţiunii Marmaris,
Turcia, care îndeplinea scenariul unui submarin avariat, şi de
a salva echipajul acestuia. Utilizarea procedurilor NATO şi a
echipamentelor de ultimă generaţie a avut rolul de a dezvolta
nivelul de interoperabilitate între militarii statelor participante
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul scafandreriei.

În perioada 5-10 iunie, o grupă de scafandri militari de la Divizionul
175 Nave Scafandri a participat, în Normandia, Franţa, la festivităţile
organizate cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la desfăşurarea celei
mai mari operaţii aeropurtate, cunoscută sub denumirea de „Ziua Z”.
Alături de militarii paraşutişti din Belgia, Franţa, Germania, Olanda,
Marea Britanie şi SUA, reprezentanţii Centrului de Scafandri din
Constanţa, au adus un omagiu soldaţilor care au luptat în Bătălia
din Normandia, din perioada iunie-august 1944, în timpul celui deal Doilea Război Mondial. Participarea scafandrilor militari români la
evenimentele dedicate cinstirii memoriei milioanelor de oameni care
au plătit tributul suprem pentru libertatea Europei a reprezentat o
premieră pentru Forţele Navale Române. (SMFN; M.E.)

În perioada 22-26 iulie, s-a desfăşurat,
la Constanţa şi în raioanele maritime din
proximitatea litoralului românesc al Mării
Negre, cea de-a X-a ediţie a exerciţiului
multinaţional „Eurasian Partnership MCM
Dive”. Au participat scafandri militari din
România, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia
şi SUA. Deschiderea exerciţiului a avut
loc luni, 22 iulie, la Comandamentul
Flotei, structura care a condus exerciţiul.
Au fost prezentate obiectivele exerciţiului
şi planificarea secvenţelor de pe mare.
Din partea Forţelor Navale Române,
la secvenţele de pe mare au participat
cinci nave - corveta Contraamiral Horia
Macelariu, dragorul maritim Locotenent
Lupu Dinescu, nava maritimă hidrografică
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu,
remorcherul maritim de salvare Grozavul,
nava rapidă de scafandri Venus -, patru
ambarcaţiuni rapide, două detaşamente
de scafandri EOD şi un detaşament de
scafandri de mare adâncime.
Timp de o săptămână, scafandrii
militari din cele cinci ţări participante s-au
antrenat şi au pus în aplicare proceduri
operaţionale de căutare şi de identificare
a dispozitivelor explozive marine, au
www.navy.ro

A X-a ediţie a exerciţiului multinaţional
„EURASIAN PARTNERSHIP MCM DIVE“

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Centrul de Scafandri

Foto: Centrul de Scafandri

Misiuni ale scafandrilor militari

executat activităţi de scufundare cu circuit
deschis, semi-închis şi cu alimentare de la
suprafaţă, precum şi activităţi de căutare
a ţintelor aflate în imersiune, folosind
roboţi subacvatici. Exerciţiul a cuprins
workshop-uri pe teme despre siguranţa
scufundărilor, asigurarea medicală pentru
incidentele de scufundare, planificarea
decompresiilor şi a tratamentelor medi
cale, precum şi activităţi de căutare sub

acvatică a minelor marine, de filmare şi
fotografiere subacvatică şi de neutra
lizare a dispozitivelor explozive impro
vizate subacvatice. „Eurasian Partnership
MCM Dive 19” este singurul exerciţiu
multinaţional anual, organizat în bazinul
vestic al Mării Negre destinat consolidării
instruirii scafandrilor militari din ţări NATO
şi din ţări semnatare ale Parteneriatului
pentru Pace. (SMFN; M.E.)
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Foto: Ionuţ FELEA
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Exerciţiul
NEPTUNE STRIKE 19

Trei nave militare româneşti
la exerciţiul SEA BREEZE 19
a fost consolidarea stabilităţii regionale în Marea Neagră, iar
toate activităţile planificate au urmărit acest lucru.
În prima etapa a exerciţiului SEA BREEZE 19, acţiunile
s-au desfăşurat concomitent, atât pe mare, cât şi în aer sau
poligoane terestre, la ele participând peste 3000 de militari.
Forţele Navale Române au participat cu scafandri de luptă,
personal în conducerea exerciţiului şi cele două nave, corveta
Contraamiral Eustaţiu Sebastian şi nava purtătoare de rachete
Lăstunul. Începând de joi, 4 iulie, s-a alăturat participanţilor
şi gruparea navală permanentă a NATO, SNMG2, din care a
făcut parte şi fregata Regele Ferdinand. Joi, 4 iulie, s-a încheiat
prima etapă din cadrul exerciţiului SEA BREEZE 19.

Acţiunea scafandrilor DNFOS la exerciţiul NEPTUNE STRIKE 19.

În perioada 16 – 26 septembrie, în
facilităţi de instrucţie ale Armatei, în zona
aerodromului Tuzla şi în Portul Militar
Mangalia a avut loc exerciţiul Forţelor
pentru Operaţii Speciale „NEPTUNE
STRIKE 19” „(NEST 19)”. La exerciţiu
au participat peste 100 de militari, cu
aproximativ 20 de mijloace tehnice, din
Bulgaria, Grecia, România şi Serbia. „NEST
19” s-a desfăşurat pe baza unui scenariu
fictiv, asociat războiului hibrid, care a
permis testarea nivelului de pregătire atins
de personalul structurilor de forţe pentru

operaţii speciale aflate în subordinea
Comandamentului Forţelor pentru Operaţii
Speciale. Miercuri, 25 septembrie, în Portul
Militar Mangalia a avut loc Ziua Distinşilor
Vizitatori, în cadrul exerciţiului „NEPTUNE
STRIKE 19”. Exerciţiul a avut drept scop
dezvoltarea interoperabilităţii în rândul
structurilor participante - prin planificarea
şi executarea de misiuni întrunite specifice
forţelor navale pentru operaţii speciale
şi armonizarea procedurilor de lucru în
mediul multinaţional - în vederea asigurării
securităţii regionale. (M.E.)

Eliberarea ostatecilor de pe remorcherul maritim Viteazul (RM 101)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Inserţia scafandrilor la obiectiv, prin rapel.

Acţiuni de luptă urbană
executate de scafandrii DNFOS.
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În perioada 1-12 iulie, nava purtătoare de rachete Lăstunul
şi corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian au participat la exer
ciţiul multinaţional SEA BREEZE 19, organizat de Forţele Navale
Ucrainene, în colaborare cu partenerii americani. Cele două nave
au părăsit Portul Militar Mangalia, sâmbătă 29 iunie, luând cap
compas portul Odessa, acolo unde aveau să ajungă duminică
30 iunie.
SEA BREEZE 19 a făcut parte din planul de măsuri de
consolidare a securităţii pe flancul estic al NATO şi UE, prin
dezvoltarea unor exerciţii comune cu statele partenere, având
ca obiective principale consolidarea cooperării militare şi a inter
operabilităţii dintre forţele navale participante. Au fost implicate
32 de nave, 24 de aeronave, şi peste 3000 de militari din 19 ţări.
Deschiderea exerciţiului a avut loc luni, 1 iulie, la Odessa,
în prezenţa comandantului Forţelor Navale Ucrainiene,
viceamiralul Ihor Voronchenko, a codirectorilor exerciţiului din
partea SUA şi a Ucrainei, a reprezentanţilor autorităţilor oraşului
şi regiunii Odessa, precum şi a membrilor echipajelor navelor
implicate în exerciţiu. Viceamiral Ihor Voronchenko: „În acest
an, la exerciţiul SEA BREEZE participă 19 ţări. Am parcurs cu
succes toate etapele de pregătire ale exerciţiului. Vom începe
partea de LIVEX, acţionând concomitent pe apă, sub apă, pe
pământ şi în aer. Toate unităţie şi trupele sunt pregătite să
acţioneze şi să conducă misiuni în zona de operaţii.”
Marţi, 2 iulie, navele româneşti au părăsit portul Odessa
şi au acţionat pe mare în cadrul a două grupări navale. Timp
de trei zile, pe o mare care nu a fost întotdeauna foarte
„prietenoasă”, s-au desfăşurat exerciţii de comunicaţii, de
respingere a atacurilor ambarcaţiunilor uşoare şi aviaţiei,
exerciţii de interdicţie maritimă, sau trageri. Nu lipsite de interes
au fost exerciţiile de luptă internă de la bordul navelor - lupta
cu apa şi focul, precum şi modul de acţiune în cazul oamenilor
căzuţi în apă.
După cum s-a precizat şi la ceremonia de deschidere, Forţele
Navale Române au primit felicitări pentru buna cooperare
dezvoltată cu marina ucraineană şi pentru faptul că au dislocat
trei nave la acest exerciţiu. Scopul principal al SEA BREEZE19
www.navy.ro

Patru echipaje române[ti la Odessa
Sâmbătă, 6 iulie, personalul românesc al reprezentanţei
diplomatice a României de la Kiev şi Odessa, s-a întâlnit
la bordul fregatei Regele Ferdinand cu membrii echipajelor
navelor româneşti participante la exerciţiul SEA BREEZE 19.
Astfel, E.S. domnul Cristian Leon Ţurcanu, ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al României în Ucraina, dr. Emil
Rapcea, consulul general al României la Odessa, AndreiMarius Sîrbulescu, viceconsul şi căpitanul Ionuţ-Răzvan Bucur,
ataşat adjunct al apărării, militar, aero şi naval în Ucraina, s-au
aflat, preţ de câteva ore, la bordul fregatei Regele Ferdinand.
Oficialilor români le-au fost prezentate caracteristicile şi
misiunile executate de către navă şi au vizitat principalele
compartimente ale fregatei.
Manevra de acostare a corvetei Contraamiral Eustaţiu Sebastian în Portul Militar Odessa.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Căpitan-comandor Mihai EGOROV
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O nou` etap` de misiuni pe mare
În perioada 8-11 iulie, navele au acţionat din nou pe mare.
Cele trei nave româneşti au făcut parte din grupări navale
diferite, sub comanda navelor ucrainene, ale SUA sau Canadei.
Interdicţie maritimă, lupta în cele trei medii (fiecare grupare
navală a avut misiuni diferite, dar, navele participante au
executat în ansamblu, toată gama de misiuni planificate), formaţii
şi evoluţii, au fost doar câteva dintre secvenţele executate la
SEA BREEZE 19. Secvenţe care au fost monitorizate de către
navele Federaţiei Ruse, implicate întâmplător şi ele într-un
exerciţiu în zonă. Joi, 11 iulie, activităţile desfăşurate pe mare în
a treia etapă a exerciţiului s-au încheiat cu un serial PHOTEX,
la care au participat nave, drone, avioane şi elicoptere din
Ucraina, SUA, Marea Britanie, România, Canada, Turcia,
Bulgaria şi Georgia. A fost şi ultima secvenţă din exerciţiu la
care a participat fregata Regele Ferdinand, care apoi, împreună
cu navele din Gruparea navală permanentă a NATO, SNMG2,
a luat drum spre portul Varna, pentru a participa la exerciţiul
BREEZE, organizat de Forţele Navale ale Bulgariei. Celelalte
două nave româneşti participante la exerciţiul SEA BREEZE, au
revenit în portul Odessa, pentru analiza secvenţelor desfăşurate
la exerciţiu.

SEA BREEZE 19 – Misiune îndeplinit`
Ceremonia de închidere a exerciţiului SEA BREEZE 19
a avut loc vineri, 12 iulie, la Clubul Ofiţerilor din Odessa, în
prezenţa conducerii Forţelor Navale Ucrainene, a statului major
al exerciţiului şi a comandanţilor de nave. În discursul său,
viceamiralul Ihor Voronchenko, comandantul Forţelor Navale
Ucrainene, a mulţumit încă o dată tuturor marinelor care şi-au
trimis nave sau reprezentanţi la exerciţiu şi a subliniat importanţa
acestuia pentru asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre,
pentru întărirea cooperării între marinele statelor riverane.
De asemenea, a fost reiterată ideea, necesităţii continuării şi
dezvoltării unor astfel de exerciţii în Marea Neagră. Navele
PHOTEX la exerciţiul SEA BREEZE 19.
Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Mihai EGOROV

Intrarea fregatei Regele Ferdinand în Portul Odessa.
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Nava Purtătoare de Rachete Lăstunul, în marş spre Portul Mangalia.

Forţelor Navale Române s-au ridicat la exigenţele exerciţiului,
iar marinarii români - de pe cele trei nave, scanfandrii sau ofiţerii
din statul major - au participat la toate secvenţele planificate,
lucru apreciat de partea ucraineană. Discursurile oficiale au fost
urmate de înmânarea unor medalii, plachete, insigne şi diplome
participanţilor şi de invitaţia de a participa şi la ediţia de anul
viitor a exerciţiului SEA BREEZE.
Fotografia de grup în care protagonişti au fost factorii de
conducere din Forţele Navale Ucrainene, comanda exerciţiului
şi marinarii români participanţi la festivitatea de închidere, a fost
de fapt şi ultimul moment oficial al exerciţiului SEA BREEZE 19.
După ceremonia de închidere a exerciţiului, echipajele
Navei Purtătoare de Rachete Lăstunul şi corvetei Contraamiral
Eustaţiu Sebastian, au părăsit portul Odessa îndreptându-se
spre casă, acolo unde au ajuns, sâmbătă, 13 iulie.
Pentru marinarii români SEA BREEZE 19 a fost un exerciţiu
provocator, un exerciţiu de anduranţă pentru Nava purtătoare
de Rachete Lăstunul – dacă ne gândim doar la distanţa pe
care a parcurs-o până la Odessa -, un exerciţiu de „reamintire”
pentru marinarii ambarcaţi pe corveta Contraamiral Eustaţiu
Sebastian a misiunilor executate în anii anteriori în această
zonă, o nouă întâlnire a fregatei Regele Ferdinand cu navele
grupării SNMG2, o îmbinare între procedurile NATO învăţate
şi exersate atât de mult în ultimii ani şi „engleza ucraineană”
vorbită de colegii de antrenament, o probă de dăruire pentru
marinarii români. De asemenea, SEA BREEZE a însemnat şi
acţiuni de diplomaţie navală, deoarece au fost multe activităţi
oficiale, la care marinarii români au participat alături de

Mecanicii...la datorie în punctul comandă maşini al NPR Lăstunul.

Foto: Ionuţ FELEA

reprezintă cu onoare în orice port”, reprezintă poate chintesenţa
activităţilor desfăşurate de marinarii români prezenţi la Odessa.
Au fost patru echipaje româneşti la Odessa... care au
lucrat împreună. „Onoare şi patrie”, mesajul scris pe comanda
navelor, reprezintă de fapt motto-ul care le ghidează activitatea
de fiecare zi a marinarilor şi reprezentanţilor diplomatici ai
României.

Family Photo – echipajul corvetei Contraamiral Eustaţiu Sebastian
la finalul exerciţiului SEA BREEZE 19.

reprezentanţii diplomatici ai României în Ucraina şi au primit
aprecieri de la colegi din NATO.
Marinăria are un limbaj special, înţeles de toţi cei din domeniu,
chiar dacă altfel, nu vorbesc aceeaşi limbă; am avut ocazia
să vedem asta în special la manevrele de acostare ale NPR
Lăstunul, executate în Portul Militar din Odessa, când marinarii
ucraineni din grupa de manevră, înţelegeau prin semne, cum să
pună parâmele etc.
La SEA BREEZE 19, marinarii români au demonstrat o dată
în plus că au un nivel ridicat de pregătire, că pot face misiuni
în cadrul unor grupări navale alături de aliaţi şi parteneri şi că
pot reprezenta cu cinste şi onoare, Forţele Navale Române şi
România. Misiune îndeplinită!

Family Photo – marinarii români împreună cu conducerea exerciţiului SEA BREEZE 19.
Foto: Ionuţ FELEA

Adresându-se marinarilor români (alături de echipajul
fregatei Regele Ferdinand s-au aflat militari de la corveta
Contraamiral Eustaţiu Sebastian şi Nava purtătoare de
rachete Lăstunul), E.S. domnul Cristian Leon Ţurcanu le-a
mulţumit pentru onoarea pe care i-au făcut-o invitându-l la
bord, pentru modul în care reprezintă Forţele Navale Române
şi România la acest exerciţiu, accentuând faptul că marinarii
sunt adevăraţi ambasadori ai României acolo unde ajung cu
navele. De asemenea, a subliniat faptul că reuşita misiunilor
de pe mare nu implică acţiuni solitare, ci doar lucru în echipă
şi a evidenţiat importanţa participării navelor Forţelor Navale
Române la activităţi în comun cu navele NATO, dar şi cu navele
din Ucraina, demonstrând, astfel, că România este un partener
de încredere în această zonă nu foarte liniştită a Mării Negre.
Căldură şi emoţie - ar putea fi elementele definitorii ale vizitei;
marinarii şi diplomaţii au aceeaşi misiune, deopotrivă au făcut un
legământ de credinţă din reprezentarea ţării, sunt oameni care
vibrează la tricolor şi lăcrimează la imn şi pentru care a fi o parte de
Românie, reprezintă, de fapt, un sens în viaţă. Diplomaţia română
a fost, încă o dată, la înălţimea momentului şi a fost o dovadă
şi un exemplu că atunci când diplomaţia navală este exercitată
împreună de reprezentanţii militari şi diplomatici ai României în
porturile de escală, vizibilitatea Forţelor Navale şi a României
este mai mare. Acest lucru s-a văzut pe toată perioada staţionării
navelor în portul Odessa când, la diferitele momente oficiale –
vizite, recepţii, Ziua Marinei Ucrainene – marinarii şi diplomaţii
români au reprezentat împreună România, iar aprecierile primite
au confirmat că s-au ridicat la standardele cerute.
În marja prezenţei oficialilor români la bordul fregatei, au
vizitat nava şi cadeţii Universităţii Maritime din Odessa.
Duminică, 7 iulie, marinarii români împreună cu diplomaţii
români din Ucraina, au continuat misiunile de reprezentare a
Forţelor Navale şi a ţării, participând la activităţile organizate
cu ocazia Zilei Marinei Ucrainene. De asemenea, personalul
Consulatului General al României din Odessa a vizitat corveta
Contraamiral Eustaţiu Sebastian şi Nava purtătoare de rachete
Lăstunul; prin modul în care a fost organizată vizita, prin modul
în care şi-au prezentat misiunile, tehnica şi aparatura de la
bord, marinarii au indus vizitatorilor sentimentul că pe pământul
românesc reprezentat de nave, s-au aflat acasă. Concluzia
exprimată de unul dintre oficialii prezenţi la finalul vizitei, „dacă
după ce am vizitat două nave, am urcat şi am coborât atâtea
scări, am văzut atâtea compartimente, sunt curat pe mâini,
demonstrează că navele sunt bine întreţinute şi marinarii ne

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Guka Nachkepiani (Georgia)

Foto: Ionuţ FELEA

E.S. domnul Cristian Leon Ţurcanu, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar
al României în Ucraina, adresându-se marinarilor români prezenţi la Odessa.

Aspect din comanda NPR Lăstunul, la exerciţiul SEA BREEZE 19.

Foto: Andrei PAP, F111
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Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, salutându-l pe comandorul Ioan Marian,
comandantul fregatei Regele Ferdinand.
Pregătirea unui exerciţiu pe mare.

Marina Română nr. 4-7

mai – decembrie 2019

www.navy.ro

Foto: Antonia SUIUGAN, SAFN

Comandantul grupării navale SNMG-2, commodore Josée Kurtz,
în mijlocul ofiţerilor de pe fregata Regele Ferdinand.

În perioada 11-31 iulie, dragorul maritim Locotenent Dimitrie
Nicolescu a participat la misiuni în Marea Neagră, în cadrul
grupării SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures
Group 2) dar şi la exerciţiul BREEZE 19, organizat de Forţele
Navale Bulgare.
Misiunea a debutat cu marşul Constanţa-Varna, acolo unde
nava românească s-a alăturat grupării NATO. În Varna, ofiţerii
militari au participat la briefingurile specifice pentru misiunile ce
le-au executat împreună cu partenerii din Alianţa Nord-Atlantică.
Totodată, dragorul Maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu a
primit vizita comandantului grupării SNMCMG-2, comandorul
Alessandro Falcone. În zilele ce au urmat, dragorul maritim
Locotenent Dimitrie Nicolescu a executat cu profesionalism
misiunile încredinţate, astfel, prima provocare a fost un exerciţiu
de tip Leadtrought (tranzitare canal dragat) executat împreună
cu fregata turcească Turgutreis (F 241). La exerciţiul BREEZE
19 dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu, comandat
de căpitanul Cosmin Damache, a desfăşurat exerciţii de salvare
a unui om căzut în apă, respingerea unui atac aerian, trageri
cu instalaţiile artileristice de la bordul navei, marş în formaţie,
manevre şi evoluţii, precum şi antrenamente de realimentare
pe mare. În premieră, pentru nava românească, s-a executat
un exerciţiu de tip Vertrep, care a presupus transferul de
documente şi materiale de la nava comandant a grupării, Vesuvio
(Italia), la cea românească, prin intermediul elicopterului.
O altă premieră a avut loc în Portul Eregli din Turcia, unde
comandantul grupării NATO, comandorul Alessandro Falcone s-a
îmbarcat la bordul dragorului maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu.
Astfel, nava românească a arborat pavilionul comandantului
grupării, iar operaţiunile SNMCMG-2 au fost coordonate de la
bordul dragorului. Comandorul Alessandro Falcone a urmărit
atent manevrele de plecare a navelor grupării din port, după care
a asistat la un exerciţiu de dragaj maritim executat de marinarii
militari români. Participarea militarilor din Forţele Navale Române la

Aspect din timpul serialelor desfăşurate la exerciţiul BREEZE 19.

Foto: Antonia SUIUGAN, SAFN

Foto: Andrei PAP, F111

Sublocotenent Antonia SUIUGAN
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
Ofiţer de relaţii publice
al dragorului maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu

Foto: Andrei PAP, F111

În perioada 3-22 iulie, fregata Regele Ferdinand a
desfăşurat misiuni în Marea Neagră în cadrul Grupării Navale
Permanente a NATO (Standing NATO Maritime Group Two),
SNMG-2. Astfel, Forţele Navale Române au demonstrat încă
o dată contribuţia la îndeplinirea angajamentelor asumate
de ţara noastră faţă de partenerii din Alianţa Nord-Atlantică,
referitoare la asigurarea securităţii statelor membre NATO
pe flancul estic.
Plecată din Portul Militar Constanţa, miercuri, 3 iulie,
fregata Regele Ferdinand a primit, în largul Mării Negre,
vizita comandantului grupării navale SNMG-2, doamna
commodore Josée Kurtz. Oficialul canadian, a vizitat nava,
s-a întâlnit cu echipajul căruia i-a transmis un mesaj de bun
venit în gruparea navală NATO şi a prezentat principalele
misiuni pe care echipajul fregatei româneşti le va executa,
împreună cu celelalte echipaje ale navelor care fac parte
din SNMG-2, respectiv HMCS Toronto (Canada), HMS
Duncan (Marea Britanie) şi TCG Turgutreis (Turcia). Joi, 4
iulie, gruparea navală SNMG2 a intrat în portul Odessa din
Ucraina, pentru o escală de câteva zile.
Sâmbătă, nava românească a fost vizitată de E.S. domnul
Cristian Leon Ţurcanu, ambasadorul extraordinar şi pleni
potenţiar al României în Ucraina, iar duminică, 7 iulie, mari
narii români, împreună cu diplomaţii români din Ucraina, au
participat la activităţile organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei
Marinei Ucrainene, la care a fost prezent şi preşedintele
Ucrainei, domnul Volodymyr Zelensky. Preşedintele ucrainean
a avut o întâlnire cu comandanţii navelor din gruparea navală
SNMG-2 printre care şi comandantul fregatei Regele
Ferdinand, comandorul Ioan Marian.
După escala din portul Odessa, fregata Regele Ferdinand
a participat la exerciţiul SEA BREEZE 19, organizat de
Forţele Navale ale Ucrainei şi la exerciţiul BREEZE 2019,
organizat de Forţele Navale ale Bulgariei. Exerciţiile au
cuprins secvenţe de luptă în toate mediile, secvenţele de
luptă împotriva ameninţărilor aeriene şi maritime. Prezenţa
grupărilor navale NATO în Marea Neagră, la exerciţiile
organizate de statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice
sau de statele partenere, contribuie la întărirea relaţiilor
dintre aliaţi, precum şi la descurajarea ameninţărilor la
adresa securităţii pe flancul estic al NATO.
Echipajul fregatei Regele Ferdinand şi-a încheiat vineri,
19 iulie, misiunile desfăşurate în cadrul grupării navale
SNMG-2, un preambul al misiunilor din perioada octombrienoiembrie a acestui an. (M.E.; SMFN)
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Foto: Andrei PAP, F111

Fregata Regele Ferdinand în gruparea SNMG-2

Misiunile dragorului maritim
Locotenent Dimitrie Nicolescu în Marea Neagră

Comandorul Alessandro Falcone, comandantul SNMCMG2,
în mijlocul marinarilor de pe dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu.

misiunile şi exerciţiile organizate de Alianţa Nord-Atlantică în zona
Mării Negre contribuie la implementarea măsurilor de securitate
pe flancul estic al NATO, precum şi la consolidarea deprinderilor
marinarilor români de a executa o gamă largă de misiuni în
cadrul operaţiilor militare aliate. Astfel, Armata Română îşi
îndeplineşte angajamentele asumate faţă de partenerii din
Alianţa Nord-Atlantică.
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NMH Cătuneanu
a acţionat în Golful Saros

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Marinarii români la cel mai mare exerciţiu de luptă
împotriva minelor organizat de Turcia

De la stânga la dreapta: căpitan-comandorul Rogers Casian, comandantul NMH
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, căpitan-comandorul Cătălin Gherghinescu
şi căpitanul Gabriel Mîndreanu, ofiţeri în statul major al exerciţiului NUSRET 19.

Aspect din timpul şedinţelor de planificare pentru serialele desfăşurate la NUSRET 19.

sportive, meciul de fotbal cu o selecţionată a navelor turceşti
participante la exerciţiu, suscitând un real interes.

observatori din 5 state şi 5 ofiţeri de stat major printre care s-au
regăsit şi 2 ofiţeri români – aceasta a fost distribuţia participanţilor
la cel mai mare exerciţiu naval de luptă împotriva minelor
organizat de Forţele Navale Turce în acest an. Nava comandant
a întregii grupări a fost TCG Bayraktar (L-402), o navă soră cu
TCG Sançaktar (L-403), care a făcut o escală în portul Constanţa,
în luna septembrie având la bord cadeţi turci.
Exerciţiul NUSRET 2019 a avut mai multe etape; şedinţe
de instruire şi coordonare pe diferite domenii de activitate,
urmate apoi de un exerciţiu simulat şi, începând cu data de
8 octombrie, secvenţele s-au desfăşurat pe mare, incluzând
acţiuni de căutarea şi descoperire a minelor precum şi
neutralizarea acestora.

În c^utarea minelor marine

Etapa a doua a exerciţiului NUSRET 19 şi-a consumat marţi,
8 octombrie, ultimele secvenţe constând în instruirea prin simulare
şi stabilirea detaliilor pentru etapa de pe mare. Duminică şi luni,
au avut loc şedinţele de instruire şi coordonare pe diferite domenii
de activitate, la care au participat şi ofiţerii de pe NMH Căpitancomandor Alexandru Cătuneanu. S-au prezentat activităţile
planificate pentru etapa pe mare şi s-au stabilit proceduri de
lucru comune pentru eficientizarea activităţilor ce urmează a fi
desfăşurate.
Luni, la primele ore ale dimineţii, cei 12 scafandri EOD, sub
comanda căpitan-comandorului Mihai Iordache, şi-au debarcat
materialele şi echipamentele, inclusiv AUV-ul, le-au urcat în
camion şi au plecat spre tabăra de la Mecidiye. Acolo, scafandrii
români s-au antrenat alături de colegii din Belgia, SUA şi Turcia
şi au lucrat apoi împreună în Golful Saros pentru descoperirea şi
neutralizarea minelor.
Printre şedinţele de coordonare, lucrările de întreţinere a
tehnicii şi activităţile de refacere a capacităţii de luptă în Portul
Canakkale – călcând pe urmele istoriei de la Troia, Kilitbahir
sau Canakkale -, echipajul navei a fost angrenat şi în activităţi

Nava maritimă hidrografică Căpitan-comandor Alexandru
Cătuneanu a ridicat ancora marţi, 8 octombrie, la orele serii,
traversând în siguranţă ultima parte din Dardanele – foarte
aglomerată la acea oră – şi ocupându-şi locul stabilit în Golful
Saros. NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a făcut
parte dintr-o grupare de vânătoare de mine din Turcia, nava
comandant a grupării fiind TCG Akçay (M 270), o navă din clasa
Aydin.
Pentru nava românească, singura platformă navală
participantă la NUSRET, specializată în cercetarea hidrografică
subacvatică şi în realizarea suportului informaţional integrat,
necesare ducerii luptei împotriva minelor marine, a fost a doua
participare la acest exerciţiu, după cea din 2018, din portul Izmir.
Locotenent-comandorul Laurenţiu Toma, ofiţerul secund al NMH
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu: „Misiunea navei la
acest exerciţiu nu s-a modificat faţă de cel de anul trecut dar,
probabil, datorită faptului că anul trecut am descoperit contacte,
ni s-a mărit raionul de acţiune, ceea ce face mai dificilă analizarea
şi descoperirea contactelor.”
Căutarea minelor este departe de a fi considerată o misiune
dinamică, dar precizia şi acurateţea executării misiunii este
foarte importantă. În Golful Saros, aproape de Insula Gökçeada,
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a primit un raion
în care să execute această misiune. A fost rândul specialiştilor
în hidrografie de la bord să determine prin calcule distanţa şi
lungimea paselor, astfel încât nava să acopere întreaga suprafaţă
a raionului în timpul dat, fără a interfera cu celelalte nave care
executau aceeaşi misiune în raioane apropiate. După executarea
calculelor şi validarea de către comandantul navei a soluţiei
găsite, sonarul tractat a fost lăsat la apă, la adâncimea stabilită. A
fost, apoi, rândul echipei de pe puntea de navigaţie să ţină nava

Elemente de plan trecute în comanda de navigaţie a NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Aspect din timpul secvenţei de PHOTEX desfăşurată la NUSRET 19.

Activit^]i în Portul Nara

„Onor la babord!”
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Luarea relevmentului la diferite repere.
Family Photo, la ceremonia de deschidere a exerciţiului NUSRET 19.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Sâmbătă, 5 octombrie, pe nava muzeu TCG Nusret aflată în
incinta Muzeului Marinei din Canakkale, a avut loc deschiderea
exerciţiului multinaţional de luptă împotriva minelor, NUSRET
2019. Nu a fost o ceremonie de deschidere propriu-zisă, ci o
prezentare a exerciţiului pentru presă, comandanţii navelor şi
detaşamentelor implicate, precum şi pentru personalul care va
încadra statul major. Forţele Navale Române au fost reprezentate
la această activitate de căpitan-comandorul Rogers Casian,
comandantul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu,
căpitan-comandorul Cătălin Gherghinescu şi căpitanul Gabriel
Mîndreanu, ofiţeri în statul major al exerciţiului.
Obiectivul principal al exerciţiului a fost dezvoltarea nivelului
de interoperabilitate dintre forţele specializate în lupta împotriva
ameninţărilor subacvatice din Italia, Grecia, România, Spania,
SUA şi Turcia. 5 vânătoare de mine din gruparea navală NATO
SNMCMG-2, o navă hidrografică – NMH Cătuneanu -, 11 nave
din Turcia, avioane şi elicoptere, 4 detaşamente EOD – printre
care s-a aflat şi cel românesc, care a avut şi un AUV -, 67 de

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Deschiderea exerci]iului NUSRET 19

Foto: Cristian VLĂSCEANU

În perioada 2-22 octombrie, Nava maritimă hidrografică
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, a participat la exerciţiul
multinaţional NUSRET 19, organizat şi coordonat de Forţele
Navale ale Turciei, în raionul maritim Çanakkale din Strâmtoarea
Dardanele şi în Golful Saros.
După două zile de marş prin Marea Neagră şi Marea Marmara,
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a acostat vineri,
4 octombrie, în Baza Navală Nara Canakkale. Pentru navă, a
fost a doua participare la acest exerciţiu. La bordul navei, s-a
aflat şi un detaşament de scafandri de luptă EOD dar şi doi ofiţeri
români cu rol în statul major al exerciţiului. Obiectivul principal al
NUSRET 19 a fost antrenarea forţelor specializate în lupta contra
minelor pentru asigurarea raioanelor de navigaţie şi a căilor de
comunicaţii într-un cadru internaţional, întrunit.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Căpitan-comandor Mihai EGOROV
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Aspect din bucătăria NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Instantaneu din comanda de marş a navei.

Directorul exerciţiului NUSRET 19 în mijlocul scafandrilor aflaţi în tabăra de la Mecidiye.

Foto: EOD

Acţiunea scafandrilor EOD în raionul de lângă Mecidiye.
Mecanicii....la datorie!

Foto: EOD

Foto: Cristian VLĂSCEANU

astfel încât la momentul primirii aprobării pentru acţiunea în apă,
operaţiunile de lansare a RHIB-ului la apă şi a scafandrilor să se
deruleze foarte rapid. Specializaţi în descoperirea, analizarea şi
distrugerea minelor marine, scafandrii EOD de la bord folosesc
AUV-ul din dotare - Remus -, pentru verificarea mai amănunţită
a contactelor descoperite de navă. Două dintre contacte se
confirmă a fi mine marine de exerciţiu, „plantate” de planificatorii
NUSRET 19. Se marchează locul, se notează coordonatele
punctelor, pentru o intervenţie ulterioară apoi împreună cu nava
pentru recuperarea acestora. Scenariul nu presupune de această
dată şi distrugerea lor după descoperire.
Activităţile de la bord, îşi reiau ritmul normal, sonarul tractat
al navei continuând scanarea la adâncimea stabilită, pentru
identificarea altor posibile contacte suspecte. Raionul de analizat

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Scafandrii EOD la finalul unei misiuni desfăşurate la exerciţiul NUSRET 19.

O dimineaţă obişnuită de octombrie: nici urmă încă de soare,
valurile se sparg liniştite de ţărmul dantelat dintre Danişment şi
Mecidiye, la orizont se disting câteva siluete de nave militare.
Liniştea este tulburată de anunţul „Deşteptarea, pregătirea navei
pentru marş”; după doar câteva minute se aude „Manevra prova
la post”, urmată aproape instantaneu de deplasarea oamenilor
la posturi. Fiecare ştie ce are de făcut şi acţionează întocmai.
Odată ridicată ancora, nava se pune în mişcare, iar „agitaţia”
se mută în comandă. Se verifică calculele, se pun punctele de
interes pe harta electronică, se trasează pasele, se ţine cont de
curentul care ne derivează şi cu mai mult de 10 grade şi nava ia
drum pentru a intra pe prima pasă.
„Manevra pupa la post”, se aude apoi, iar sonarul cu scanare
laterală (side scan sonar) este lăsat la apă (este un sonar tractat),
la adâncimea calculată pentru ca informaţiile culese de acesta să
aibă acurateţea cât mai mare. Toate operaţiunile se desfăşoară
la lumina proiectorului de la pupa. Nava începe deplasarea
pe prima pasă şi continuă acest ritm până la epuizarea liniilor
trasate în raion. În acest timp, echipa de pe puntea de comandă
verifică anumite contacte catalogate ca suspecte, la trecerile
anterioare, pentru a fi siguri că nu există mine marine în raionul
analizat. Aceleaşi contacte mai apar o dată pe imaginea
analizată pe laptop, confirmând existenţa unor posibile mine. Se
informează nava comandant a grupării din care face parte Nava
maritimă hidrografică Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu,
concomitent cu începerea pregătirii grupei de scafandri EOD,

„NMH C^tuneanu” a descoperit mine marine
în Golful Saros

Foto: EOD

Foto: Cristian VLĂSCEANU
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Echipa de scafandri EOD de la bordul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu lângă mina marină descoperită.

pe acele pase, compensând permanent efectul curentului destul
de ciudat al golfului, dar şi priceperea mecanicilor să menţină
motoarele în stare de funcţionare, în pofida deselor schimbări
a regimurilor de funcţionare sau a trecerii de pe un motor pe
altul. În acest timp, echipa specializată în utilizarea sonarului şi
a interpretării datelor obţinute, s-a aflat în permanenţă în faţa
laptopului, pe care era afişat imaginea de la sonar, analizând
imaginile.
Tot acest ritual s-a repetat în fiecare zi de pe mare şi atunci
când s-a schimbat raionul de căutare. Joi, 10 octombrie, a fost
descoperit un contact, raportat conform procedurilor la nava
comandant.
În toată această perioadă, cei 12 scafandri EOD, aflaţi sub
comanda căpitan-comandorului Mihai Iordache s-au aflat în
tabăra de la Mecidiye şi au acţionat în nordul Golfului Saros
pentru descoperirea şi neutralizarea minelor marine. Ei au revenit
la bordul navei la finalul exerciţiului, înainte de marşul spre ţară.
„Departe de ţărm – în universul de mistere şi de surprize ale
largului – camarazii legaţi prin fraternitatea bordului, redescoperă
întreg dramaticul sens al legământului de «echipă»”, afirma
în perioada interbelică, amiralul Alexandru Gheorghiu. Iar la
bordul Navei maritime hidrografice Căpitan-comandor Alexandru
Cătuneanu, spiritul de echipă a fost un element fundamental în
desfăşurarea tuturor misiunilor.
Vineri, 11 octombrie, a fost ultima zi din prima etapă a
exerciţiului NUSRET 19, care s-a desfăşurat pe mare, urmând ca
pentru aproape două zile, toate navele participante, să revină în
Portul Nara, pentru refacerea capacităţii de luptă.

Meci de fotbal româno-turc în Portul Nara.
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Mina marină descoperită de echipajul NMH Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu, adusă la bordul navei.

Lansarea sonarului în mare.

Pregătirea sonarului pentru căutarea minelor.
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NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu în Portul Nara.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

NUSRET 19 – misiune îndeplinit^
Obiectivul principal al exerciţiului a fost acela de a dezvolta
nivelul de interoperabilitate dintre forţele specializate în lupta
împotriva ameninţărilor subacvatice din Italia, Grecia, România,
Spania, SUA şi Turcia. Cu navele din SNMCMG-2, participante la
exerciţiu, ne-am întâlnit din nou, duminică 20 octombrie, în Marea
Marmara şi în dimineaţa zilei următoare, pe tranzitul Bosforului,
în marş spre Portul Constanţa.

Foto: Cosmin COSTEA

Instrucţie multinaţională, pe mare

Exerciţiul multinaţional
întrunit FALL STORM 2019
În perioada 21-27 octombrie, pe teritoriul Dobrogei, la Centrul
Naţional de instruire pentru Apărare Antiaeriană (CNIApAA)
de la Capu Midia, în apele teritoriale şi internaţionale ale Mării
Negre, s-a desfăşurat exerciţiul multinaţional întrunit FALL
STORM 2019. Au participat şase nave ale Forţelor Navale
Române, trei nave străine din Gruparea Navală Permanentă
a NATO de Luptă Împotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing
NATO Maritime Counter Measures Group 2) şi aproximativ
1000 de militari români şi străini, o companie de infanterie
marină din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină şi un
detaşament de scafandri. Exerciţiul FALL STORM 19 a avut ca
scop creşterea interoperabilităţii, perfecţionarea capacităţii de
planificare şi conducere a forţelor de nivel întrunit, multinaţional
şi interinstituţional. Au fost implicate toate categoriile de forţe
ale Armatei României, care au colaborat cu elemente ale unor
structuri din Sistemul Naţional de Apărare (Garda de Coastă şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă). Scenariul exerciţiului

Specialiştii DHM, urmărind datele furnizate de sonar, pentru descoperirea posibilelor mine.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Echipajul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, la finalul participării la exerciţiul NUSRET 19.

Black Sea and Balkans
Security Forum
În perioada 12 - 14 iunie, s-a desfăşurat la Constanţa, cea
de-a treia ediţie a „Black Sea and Balkans Security Forum”, unul
dintre cele mai mari evenimente din România pe tema securităţii
Mării Negre şi a Balcanilor. Evenimentul a fost organizat de
Asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Ministerul
Apărării Naţionale, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Zona
Metropolitană Constanţa. Forţele Navale au fost prezente la acest
forum, cu personal şi factori de decizie de la diferite niveluri, dar
şi cu studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
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În perioada 15-17 octombrie, corveta
Contraamiral Horia Macellariu (265) a
participat la un exerciţiu naval, în zona
Insulei Şerpilor şi în apele internaţionale ale
Mării Negre, împreună cu nava purtătoare
de rachete Pryluky (P 153) din Ucraina şi cu
distrugătorul american USS Porter
(DDG 78). Exerciţiul a contribuit la
consolidarea parteneriatului dintre Ucraina
şi statele membre NATO, în domeniul
forţelor navale, şi a avut ca obiectiv principal,
realizarea interoperabilităţii echipajelor la nivel
tactic, prin aplicarea procedurilor de operare
la standarde NATO, în domeniul luptei
împotriva ameninţărilor la adresa securităţii.
Contribuţia Forţelor Navale Române la
implementarea prezenţei aliate adaptate din
zona Mării Negre şi participarea la exerciţiile,
operaţiile şi misiunile NATO demonstrează
faptul că ţara noastră îşi îndeplineşte, fără
ezitare, angajamentele asumate în cadrul
Alianţei Nord-Atlantice. (SMFN)
Foto: www.navy.ro

Vineri, 18 octombrie, în ultima zi de activităţi planificate pe
mare în cadrul exerciţiului NUSRET 19, nava maritimă hidrografică
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a executat manevre
de formaţii şi evoluţii şi a participat la secvenţa de PHOTEX.
12 nave din Italia, Grecia, Spania, Turcia şi România au exersat
comunicaţii navale şi au executat manevrele de apropiere şi de
menţinere a diferitelor formaţii navale. Au fost şi ultimele exerciţii
comune pentru toate navele implicate la exerciţiul multinaţional
NUSRET 19; antrenamentele pe mare au continuat însă, pe tot
parcursul zilei, în cadrul Task-grupurilor stabilite. Nava maritimă
hidrografică Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu s-a
îndreptat apoi spre Portul Nara, unde a predat mina de exerciţiu
recuperată şi a ambarcat la bord echipa de scafandri EOD care a
acţionat în Golful Saros, în raionul Mecidiye.
În Portul Nara, s-a desfăşurat şedinţa post-acţiune la
exerciţiul NUSRET 19, acolo unde au fost analizate activităţile
desfăşurate pe mare şi punctele raportate de fiecare navă ca
fiind mine marine, pentru a se verifica datele cu cele existente la
nava comandant.
Duminică, 20 septembrie, s-a încheiat oficial exerciţiul
NUSRET 19, la care Forţele Navale Române au participat
cu succes cu nava maritimă hidrografică Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu şi un detaşament de scafandri EOD; nava
românească a părăsit apoi portul din Turcia luând drum spre
Portul Constanţa.

a avut la bază elementele unei operaţii de apărare colectivă,
conform Articolului 5 al Alianţei Nord-Atlantice, iar cadrul tactic a
presupus un raid amfibiu, desfăşurat în condiţiile unei ameninţări
hibride cu forţe convenţionale şi paramilitare. Exerciţiul
multinaţional FALL STORM 2019 a fost planificat, organizat şi
condus de Componenta Operaţională Navală din subordinea
Statului Major al Forţelor Navale şi s-a înscris în sfera planului
de măsuri de asigurare imediată al NATO. (M.E.; SMFN)
Foto: Ionuţ FELEA

Secven]^ de PHOTEX la exerci]iul NUSRET 19

Marinarii români participanţi la NUSRET 19 au descoperit şi
identificat mai multe mine marine din care au adus la suprafaţă
şapte mine marine – şase mine descoperite de scafandrii EOD
şi una de către navă – primind aprecieri din partea conducerii
exerciţiului.
Pentru NMH Alexandru Cătuneanu a fost a treia participare
la un exerciţiu multinaţional de luptă contra minelor, după
NUSRET 18, desfăşurat la Izmir şi ARIADNE 19, desfăşurat în
Insula Creta. Nava românească a fost, de asemenea, singura
platformă navală participantă la NUSRET, specializată în
cercetarea hidrografică subacvatică şi în realizarea suportului
informaţional integrat, necesare ducerii luptei împotriva minelor
marine. Marinarii români au demonstrat o dată în plus că au un
nivel ridicat de pregătire, că pot executa misiuni în cadrul unor
grupări navale alături de aliaţi şi parteneri şi că pot reprezenta cu
mândrie, Forţele Navale Române şi România.
La NUSRET 19, misiunea a fost îndeplinită!

Foto: Cristian VLĂSCEANU

este pur şi simplu periat de navă, pentru a se asigura că pe
el, se poate naviga în siguranţă. Nava maritimă hidrografică
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu nu este specializată
pentru căutarea minelor marine, dar descoperirea lor a adus un
sentiment de mândrie fiecărui membru al echipajului.
În Golful Saros, militarii români de la bordul NMH Căpitancomandor Alexandru Cătuneanu dar şi scafandrii EOD, au
acţionat împreună, au descoperit şi au adus la bord o mină
marină de exerciţiu; ei au demonstrat o dată în plus nivelul bun
de pregătire avut.

www.navy.ro

În cadrul Forumului regional de securitate, invitaţii au
discutat despre provocările de securitate din zona Mării Negre
şi regiunea Balcanilor, printre temele abordate numărându-se:
ameninţările de tip clasic, militar, dar şi hibrid, aspecte privind
războiul informaţional, riscurile şi ameninţările în domeniul
cibernetic, modul în care schimbările climatice afectează
regiunea, dar şi impactul factorului religios din perspectiva
reconcilierii şi a radicalizării. Una dintre cele mai importante
dezvoltări din cadrul „Foii de parcurs pentru mobilitatea militară”
este reprezentată de dezvoltarea proiectelor de infrastructură
care vizează sporirea mobilităţii militare în statele membre”,
aspect subliniat de generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major
al Apărării, în cadrul panelului dedicat mobilităţii militare.
Prezent la conferinţă, ministrul apărării naţionale Gabriel Leş
a prezentat o evaluare a situaţiei de securitate din zona
Mării Negre, subliniind şi importanţa programelor de
modernizare pentru Forţele Navale.
Conferinţa „Black Sea and Balkans Security Forum”,
a adus în România invitaţi cu o vastă experienţă profesională,
pentru a dezbate provocările clasice şi emergente de securitate
din zona Mării Negre şi regiunea Balcanilor, cooperarea
industrială în domeniul apărării şi provocările războiului
de nouă generaţie.(M.E.)
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A treia participare a fregatei
Regele Ferdinand la Operaţia Sea Guardian

Români la bordul fregatei Regele Ferdinand
în portul Alexandria, Egipt.

Fregata Regele Ferdinand - cu un elicopter Puma Naval
şi o grupă de Forţe Navale pentru Operaţii Speciale (FNOS)
ambarcate la bord - a plecat vineri, 18 octombrie, din Portul Militar
Constanţa în Marea Mediterană pentru a participa, în perioada 18
octombrie-7 noiembrie, la Operaţia NATO SEA GUARDIAN 19
(OSG) şi, în perioada 9-20 noiembrie, la exerciţiul multinaţional
DOGU AKDENIZ, organizat de Turcia. Obiectivul principal al
Operaţiei SEA GUARDIAN din Marea Mediterană a constat în
descurajarea activităţilor ilegale pe flancul sudic al NATO şi UE,
prin acţiuni de monitorizare a traficului maritim.
În a doua zi de misiune, fregata Regele Ferdinand a tranzitat,
în ciuda unor condiţii meteorologice mai puţin prietenoase,
strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Chiar şi aşa, ceaţa nu a
reprezentat un impediment, iar vremea ne-a permis să admirăm
anumite locuri reprezentative pentru Bosfor. În acelaşi timp,
la bordul navei a fost începută seria exerciţiilor de vitalitate şi
a antrenamentelor privind stările de pregătire pentru luptă.
Fregata Regele Ferdinand a acostat în dimineaţa zilei de luni,
21 octombrie, în baza militară din Aksaz, Turcia.
După escala de trei zile din Aksaz, unde comanda navei a
participat la numeroase activităţi cu partenerii străini, fregata
Regele Ferdinand şi-a început misiunea de furnizare a securităţii în
Marea Mediterană în cadrul Operaţiei NATO SEA GUARDIAN 19.
Misiunea principală a fost aceea de a furniza securitatea maritimă
în estul Mării Mediterane, consolidând postura de descurajare a
ameninţărilor, pe flancul sudic al Alianţei Nord-Atlantice. Fregata
Regele Ferdinand (F 221) a executat misiuni de patrulare în
bazinul estic al Mediteranei alături de fregatele Navarinon (F 461)
din Grecia şi Verni (42) din Bulgaria.
Aflat la mii de mile marine de casă, echipajul navei a sărbătorit
vineri, 25 octombrie, Ziua Armatei României. Comandorul Ioan
Marian, comandantul fregatei Regele Ferdinand a mulţumit
echipajului şi a transmis un mesaj camarazilor din armată:
„Transmit, în numele întregului echipaj al fregatei «Regele
Ferdinand», gândurile noastre bune, să aveţi parte numai de
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reuşite, atât pe plan profesional, cât şi personal, multe bucurii
alături de cei dragi, precum şi un sincer «La mulţi ani!». Noi,
de aici, din Marea Mediterană, vă asigurăm de implicarea
noastră continuă la consolidarea sentimentului de încredere a
partenerilor noştri în capacitatea Armatei României de a contribui
la securitatea colectivă”.
Printre antrenamentele echipei de boarding şi cele ale Forţelor
Navale pentru Operaţii Speciale, executate atât pe punte, cât
şi cu ambarcaţiunile rapide ale navei, elicopterul Puma Naval,
element care oferă un sprijin remarcabil fregatei, în misiunea sa
de monitorizare a traficului maritim şi aerian, a continuat orele de
zbor şi de patrulare aeriană. LA OSG, nava a parcurs zilnic, fără
oprire, sute de mile marine, orele de zbor şi de antrenament fiind
executate conform planificării bine stabilite, iar atenţia îndreptată
către funcţionarea la capacitate maximă a tehnicii a fost intensă
şi constantă, 24 de ore din 24.

Alexandria şi de către oficialii Forţelor Navale Egiptene, iar
reprezentanţii Ambasadei României în Republica Arabă Egipt au
vizitat fregata. Forţele Navale Române, cu sprijinul Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Turismului şi cel al Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, au organizat, în premieră, marţi,
29 octombrie, la bordul fregatei Regele Ferdinand o întâlnire cu
membrii comunităţii românilor domiciliaţi în Egipt, prilej cu care
a fost prezentată o parte din activitatea culturală desfăşurată la
Cercul Militar Mangalia, prin expunerea unor picturi cu tematică
marină realizate de pictorii Niculae Găgeanu şi Alexandru
Ghinea, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum
şi a volumelor „Poveştile Mării Negre”, autor Cristian Cealera, şi
„Lotus stelar”, autor Emilia Dabu, iar copiii românilor care trăiesc
în Egipt au primit cadouri simbolice, pregătite de elevii şi studenţii
militari din Forţele Navale Române.

Escală la Alexandria
În perioada 28-29 octombrie, fregata Regele Ferdinand a
făcut o escală, în portul egiptean Alexandria. Luni, 28 octombrie,
delegaţia condusă de comandantul navei, comandorul Marian
Ioan, a fost primită de către guvernatorul municipalităţii regionale
Mmp Nicuşor Stanciu, şeful de echipaj al fregatei Regele Ferdinand.

Foto: Andrei PAP, F111

Sublocotenent Alexandru TURTURICĂ
Centrul de Scafandri
Ofiţer de relaţii publice al fregatei Regele Ferdinand

Foto: Andrei PAP, F111

Misiune de verificare a unei nave suspecte.
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Careul navei pregătit pentru întâlnirea cu membrii cumunităţii româneşti din Alexandria.
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Nava a părăsit portul Alexandria în dimineaţa zilei de miercuri, 30
octombrie continuându-şi misiunea de monitorizare a traficului maritim
şi aerian.

Foto: Andrei PAP, F111

Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei Regele Ferdinand oferind placheta navei,
viceamiralului Keith Blount, comandantul MARCOM.

Echipajul fregatei Regele Ferdinand sărbătorind Ziua Armatei în Marea Mediterană.

Exerciţiu de evacuare medicală
în Marea Mediterană
Joi, 31 octombrie, fregata Regele Ferdinand a participat, cu o
echipă complexă, formată din personalul medical, aeronautic şi
echipa de boarding, la exerciţiul CRYSTAL SEA 19, organizat ca
parte a Operaţiei NATO SEA GUARDIAN 19. Conform serialului
specific, victima a fost transportată la Spitalul Rambam din oraşul
israelian Haifa. Activitatea de tip MEDEVAC s-a desfăşurat în Marea
Mediterană, iar elicopterul IAR-330 Puma Naval a asigurat transferul
personalului implicat. Situaţia simulată de militarii români - o plagă
împuşcată - a fost apreciată de către medicii din Israel şi de către
reprezentanţii medicali ai MARCOM, ca fiind una foarte complexă, ceea
ce a demonstrat profesionalismul echipajului românesc. Desfăşurarea
acestei activităţi a avut ca scop dezvoltarea capacităţii de reacţie a
echipajului românesc şi consolidarea cooperării cu partenerii nonNATO din zona bazinului mediteranean.

Escală în portul israelian Haifa
Pentru fregata Regele Ferdinand, portul Haifa din Israel a
reprezentat ultima escală din planul de desfăşurare a Operaţiei NATO
„Sea Guardian”. Nava a fost întâmpinată luni, 4 noiembrie, la acostare,

Românii din Israel, prezenţi la bordul fregatei pe timpul escalei acesteia în Haifa.

Porţi deschise la Limassol
După ce fregata Regele Ferdinand a îndeplinit cu succes
misiunile de monitorizare a traficului maritim în Marea Mediterană,
ca parte a Operaţiei NATO SEA GUARDIAN 19, nava a efectuat
o escală, în perioada 7-9 noiembrie, în portul cipriot Limassol. Pe
durata staţionării în Limassol, marinarii militari au primit la bord
Statul major şi comandanţii navelor participante la exerciţiul DOGU AKDENIZ 19.

Realimentare pe mare la exerciţiul DOGU AKDENIZ 19.

Foto: Andrei PAP, F111

Întâlnirea delegaţiei fregatei Regele Ferdinand cu Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea,
la sediul Patriarhiei Ierusalimului.

preotul misiunii, Nicolae Argatu -, a făcut o vizită la Reprezentanţa
Patriarhiei Române la Ierusalim, unde s-a întâlnit cu Prea
Cuviosul Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie. Întreaga delegaţie a
fost apoi primită de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al
III-lea, la sediul Patriarhiei Ierusalimului. După întâlnirea oficială,
marinarii români s-au alăturat pelerinilor şi au mers în Locurile
Sfinte, rugându-se pentru sănătate, linişte, pace şi împliniri
sufleteşti, atât personale, cât şi pentru cei dragi.
Escala fregatei Regele Ferdinand în Portul Haifa a prilejuit
organizarea unei zile a porţilor deschise pentru românii stabiliţi în
Israel. Astfel, marţi, 5 noiembrie, peste 100 de români au vizitat
nava, au discutat cu echipajul, au fost impresionaţi de expoziţia
de pictură cu tematică marină şi s-au bucurat de cadourile
simbolice primite din partea elevilor şi studenţilor din Forţele
Navale Române. Evenimentul a fost organizat de Statul Major
al Forţelor Navale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe
şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Consulul General
al României la Haifa, Ion Mihai, a susţinut demersul inedit al
echipajului fregatei şi a luat parte la vizita reprezentanţilor
comunităţii româneşti din Israel.

de Consulul General al României la Haifa, Ion Mihai, de ataşatul
militar al României în Israel, colonelul Cătălin Gâscă (cunoştinţa
celor de pe Ferdinand din 2012, pe timpul participării la operaţia
EU NAVFOR ATALANTA) şi de reprezentatul Patriarhiei Române
la Ierusalim, Cuviosul Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie. Cei trei
oficiali români au vizitat nava şi şi-au exprimat aprecierea pentru
munca pe care o depune echipajul fregatei şi modul în care
acesta reprezintă România în timpul misiunilor internaţionale.
Prima zi a escalei în portul Haifa a continuat cu participarea
comandantului navei, comandorul Ioan Marian, la şedinţa de
analiză a misiunii, organizată la bordul fregatei greceşti HS
Navarinon. La această activitate a participat şi comandantul
Comandamentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM), viceamiralul
Keith Blount. Acesta a apreciat profesionalismul de care a dat
dovadă întreaga grupare navală din care a făcut parte şi fregata
Regele Ferdinand, precum şi faptul că nava noastră a avut
pentru cel de-al treilea an consecutiv o importantă contribuţie la
realizarea obiectivelor Operaţiei SEA GUARDIAN. La Operaţia
NATO SEA GUARDIAN 19, fregata Regele Ferdinand a parcurs
2.500 de mile marine, a monitorizat peste 100 de ambarcaţiuni
civile, pentru unele dintre acestea fiind necesară intervenţia
grupei de inspecţie şi control, alcătuită din militari de la Forţele
Navale pentru Operaţii Speciale, iar elicopterul IAR-330 Puma
Naval a sprijinit monitorizarea traficului maritim, prin executarea
a zeci de ore de zbor, atât pe timp de zi, cât şi de noapte.
Marţi, 5 noiembrie, o delegaţie a fregatei Regele Ferdinad,
condusă de comandorul Marian Ioan - din care a făcut parte şi
Foto: Andrei PAP, F111

Echipajul fregatei Regele Ferdinand sărbătorind Ziua Armatei în Marea Mediterană.

PHOTEX la execiţiul DOGU AKDENIZ 19.
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vizita oficială a însărcinatului cu afaceri al Ambasadei României
în Republica Cipru, Daniela-Mariana Sezonov-Ţane. De ase
menea, aproximativ 100 de membri ai comunităţii românilor din
insula cipriotă au vizitat nava. Cu forţele refăcute, după escala
din Cipru, în timpul căreia au fost felicitaţi sărbătoriţii navei, cu
ocazia Zilei Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi cea a zilelor lor
de naştere, membrii echipajului fregatei Regele Ferdinand s-au
îndreptat spre o nouă misiune în bazinul mediteranean, exerciţiul
multinaţional DOGU AKDENIZ 19.

ieşit pentru prima dată pe mare sau care au ajuns pentru prima
dată, în apele Mării Mediterane, cu o navă de luptă.
Participarea fregatei româneşti la exerciţiul DOGU AKDENIZ 19
a contribuit la creşterea nivelului de interoperabilitate dintre
marinarii militari români şi militarii din statele partenere, precum şi
la promovarea profesionalismului militarilor din Armata României
în mediul multinaţional.

Participare la exerciţiul DOGU AKDENIZ 19

Fregata Regele Ferdinand a acostat sâmbătă, 23 noiembrie,
în Portul Militar Constanţa, după ce a desfăşurat misiuni în Marea
Mediterană, în perioada 18 octombrie - 20 noiembrie, timp în
care a parcurs aproximativ 5500 de mile marine şi a făcut escale
în porturile Aksaz (Turcia), Alexandria (Egipt), Haifa (Israel) şi
Limassol (Cipru). Nava a fost aşteptată de factorii de conducere
din Statul Major al Forţelor Navale şi Comandamentului Flotei,
comandanţi de unităţi de marină, reprezentanţi ai asociaţilor şi
ligilor cu profil de marină, familii şi rude ale militarilor aflaţi la bord.
Comandorul Marian Ion, comandantul fregatei: „A fost o misiune
de 37 de zile, cu activităţi foarte intense, în care echipajul fregatei
«Regele Ferdinand» a demonstrat nivelul de pregătire atins în
cele zece misiuni sub comanda NATO executate în ultimii trei
ani de zile.” Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, comandantul
Flotei: „Vă mulţumesc din partea mea şi a conducerii Statului
Major al Forţelor Navale pentru determinarea şi profesionalismul
prin care v-aţi îndeplinit această misiune, profesionalism ridicat
la standardele NATO.”
Prin participarea la misiunile, exerciţiile şi operaţiile NATO,
Forţele Navale Române au contribuit la efortul Alianţei de
asigurare a măsurilor colective de securitate şi au demonstrat
încă o dată că România este un partener care îşi îndeplineşte
angajamentele asumate.

Din nou acasă

Fregata Regele Ferdinand şi-a continuat misiunea în Marea
Mediterană, participând, în perioada 9-20 noiembrie, la exerciţiul
multinaţional de luptă antisubmarin DOGU AKDENIZ 19,
organizat de Forţele Navale ale Turciei.
Echipajul navei a desfăşurat activităţi de instruire specifice, în
apele teritoriale ale Turciei şi internaţionale adiacente, împreună
cu militari din Bulgaria, Canada, Grecia, Iordania, Italia, Mexic,
Pakistan, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia. La
DOGU AKDENIZ 19 au participat şi grupările navale NATO
SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group Two) şi SNMCMG-2
(Standing NATO Mine Countermeasures Group Two), iar
Azerbaidjan, Georgia, Brazilia, Kuweit, Liban, Mexic, Qatar au
trimis observatori militari în statul major al exerciţiului. La DOGU
AKDENIZ au participat peste 4700 de militari, 48 de nave,
submarine şi aeronave.
Luni, 11 noiembrie, marinarii de pe Ferdinand au organizat
o ceremonie militară şi religioasă cu prilejul Zilei Veteranilor din
Teatrele de Operaţii. Adunarea de pe puntea heliport, organizată
pentru a-i omagia pe veteranii teatrelor de operaţii şi a-i comemora
pe cei care şi-au pierdut viaţa la datorie, a fost încheiată cu
acordarea certificatelor de botez marinăresc, militarilor care au
Emoţii în Portul Militar Constanţa la revenirea navei din misiune.

Comandorul Ioan Marian, comandantul fregatei Regele Ferdinand raportând
despre îndeplinirea misiunii, contraamiralului de flotilă Mihai Panait, comandantul Flotei.

Vizita secretarului general adjunct
al NATO la bordul dragorului maritim
Lt. Lupu Dinescu
Aflată în escală în portul din Odessa în cadrul misiunilor
executate împreună cu Gruparea Navală Permanentă a NATO de
Luptă Împotriva Minelor SNMCMG-2, dragorul maritim Lt. Lupu
Dinescu a primit, miercuri, 30 octombrie, vizita secretarului general
adjunct al NATO, Mircea Geoană.
Acesta a efectuat, împreună cu o delegaţie formată din
ambasadori ai Consiliului Nord-Atlantic, o vizită la bordul navei
româneşti. Membrii delegaţiei au purtat discuţii cu echipajul românesc
despre misiunile pe care Forţele Navale Române le desfăşoară în
Marea Neagră alături de parteneri, şi despre contribuţia ţării noastre
la asigurarea măsurilor de securitate pe flancul estic al NATO.
Mircea Geoană: „Suntem onoraţi că ne-aţi primit la bordul acestei
nave româneşti. Vă felicit, în numele meu şi al colegilor mei, pentru
curajul, devotamentul şi patriotismul de care daţi dovadă participând
la această misiune. Vă asigur de faptul că întreaga Alianţă este
mândră de voi. Sunt convins că veţi avea cariere frumoase pentru
că văd în voi, bărbaţi şi femei, viitori lideri ai Armatei României şi ai
Alianţei. Vă urez succes în misiunea dumneavoastră”.
Contribuţiile ţărilor din NATO pentru flancul estic, în mediile
terestru, aerian şi maritim, sunt manifestarea concretă a solidarităţii
aliate, iar aceste măsuri vizează atât dimensiunea de consolidare a
posturii de descurajare şi de apărare, precum şi proiectarea stabilităţii
dincolo de graniţele aliate. (M.E.; SMFN)

Media Day la exerciţiul
NAPLES BLUEPRINT 2019

În perioada 21-24 octombrie, în locaţii din România şi Bulgaria
s-a desfăşurat exerciţiul NAPLES BLUEPRINT 2019 (NABL 19).
Exerciţiul, planificat de Comandamentul Aliat Suprem din Europa
(SHAPE) şi condus de către Comandamentul Aliat Întrunit din
Napoli (JFC NAPOLI), a avut ca scop oferirea unei înţelegeri
clare a capacităţilor operaţionale naţionale combinate, precum şi
întărirea coordonării şi cooperării între JFC NAPOLI, comandanţii
de componente (LANDCOM, AIRCOM, MARCOM, JLSG, NSHQ)
şi Comandamentele Forţelor Întrunite din România şi Bulgaria.
Joi, 24 octombrie, în Portul Constanţa a avut loc Media Day
la exerciţiul NAPLES BLUEPRINT 2019. Au participat locţiitorul
şefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel
Petrescu şi comandantul JFC Napoli, amiralul James Foggo III,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor
Navale, comandanţi de structuri din NATO, comandanţi de mari
unităţi din Forţele Armate Române.
Amiralul James Foggo III: „În ultimele trei zile, echipa mea
din cadrul JFC Napoli alcătuită din generali şi amirali s-a aflat
aici pentru a asigura securitatea şi stabilitatea din regiune, ca
aliaţi NATO. Marea Neagră este o cale de transport maritim vitală
pentru navigaţie şi comerţ, prezenţa NATO este foarte importantă
aici şi la fel de important este ceea ce faceţi aici, la Constanţa,
pentru apărarea colectivă a naţiunilor noastre. Avem la un loc:
Forţele Terestre, Forţele Navale şi Forţele Aeriene şi o mare
concentrare de nave sub forma Grupării Navale Permanente
a NATO de Luptă Împotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing
NATO Maritime Counter Measures Group 2). Este important să
menţinem căile de comunicare şi navigaţie maritimă deschise în
Marea Neagră şi să înlăturăm orice posibilă ameninţare de minare
sau alte ameninţări subacvatice. Suntem aici pentru a ajuta şi a
menţine stabilitatea securităţii aliaţior NATO. Marea Neagră este
o rută vitală pentru comerţ şi de asemenea cum am fost informat
de secunzii mei că marina este bine reprezentată în NATO. Deci
puteţi vedea că prezenţa navală este foarte importantă, ceea ce
faceţi aici în Constanţa este foarte important pentru apărarea
colectivă a naţiunii.”
Generalul-locotenent Daniel Petrescu, locţiitorul şefului
Statului Major al Apărării: „Dacă ne uităm numai la seria de
exerciţii desfăşurate în acest an în regiune, vreau să evidenţiez
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, generalul-locotenent Daniel Petrescu
şi amiralul James Foggo III la bordul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu.
Foto: Ionuţ FELEA

Echipajul fregatei Regele Ferdinand participant la misiuni în Marea Mediterană.

În perioada 21 octombrie – 6 noiembrie, dragorul maritim
Locotenent Lupu Dinescu (DM 25) a executat misiuni, în cadrul
Grupării Navale Permanente a NATO de Luptă Împotriva Minelor
SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group),
în Marea Neagră. Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu a avut un
echipaj alcătuit din 70 de militari, comandat de către locotenentcomandorul Ionuţ Diaconu. Misiunile grupării SNMCMG-2 în Marea
Neagră au vizat creşterea nivelului de interoperabilitate între
forţele participante, în domeniul debarcării trupelor de desant şi a
luptei contra minelor marine. În perioada 24-28 octombrie, nava
românească alături de vânătorul de mine ESPS SELLA (M 32) din
Spania, dragorul maritim BGS Shkval (61)din Bulgaria şi vânătorul
de mine ITS Numana (M 5557) din Italia, au efectuat o escală
în portul Constanţa, fiind vizitate de populaţia civilă.
Joi 24 octombrie, navele grupării au participat la Media Day-ul
exerciţiului NAPLES BLUEPRINT 2019, care s-a desfăşurat
în Portul Constanţa.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Andrei PAP, F111

Navă militară românească integrată
în Gruparea Navală NATO, SNMCMG2

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, la bordul dragorului maritim
Lt. Lupu Dinescu, pe timpul escalei navei la Odessa.
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Foto: Cristian VLĂSCEANU

Miercuri, 4 decembrie, corveta Contraamiral Horia Macellariu
(Cvt 265) a desfăşurat exerciţii pe mare în comun cu nava franceză
Commandant Birot (F 796). Pe o mare capricioasă, au fost exersate
procedurile de apropiere pentru transfer de materiale uşoare şi
remorcaj; de asemenea, s-au desfăşurat exerciţii de comunicaţii şi de
formaţii şi evoluţii. La finalul acestor exerciţii, nava franceză a acostat
în portul Constanţa, pentru o escală de trei zile. Conceput iniţial
pentru lupta împotriva submarinelor, Commandant Birot este astăzi o
navă multirol capabilă să îndeplinească diverse misiuni. Nava a luat
parte la operaţiunile HARMATTAN şi UNIFIED PROTECTOR în largul
coastei Libiei, în 2011 şi a desfăşurat numeroase misiuni operaţionale
atât în Mediterana (FRONTEX/TRITON, SOPHIA),
cât şi în Marea Neagră sau în largul coastei Africii de Vest
şi în Oceanul Atlantic (misiunea CORYMBE).
Pe timpul escalei, marinarii francezi au participat la o serie de
activităţi în garnizoana Constanţa. Comanda navei a efectuat joi,
5 decembrie, vizite oficiale la Comandamentul Flotei şi la autorităţile
locale constănţene, iar vineri, 6 decembrie, a depus coroane de flori
la monumentul francez din Cimitirul Central, în cadrul unui ceremonial
de omagiere a eroilor francezi căzuţi în cel De-al Doilea Război
Mondial. Ultima activitate oficială desfăşurată pe timpul escalei în
Portul Constanţa a fost conferinţa de presă organizată la bordul navei
şi susţinută de locotenent-comandorul Maxime Leroy şi doamna
Michele Ramis, Ambasadorul Franţei în România.
Escala navei franceze în portul Constanţa s-a înscris în planul de
cooperare dintre forţele navale ale celor două ţări,
care permite dezvoltarea relaţiilor bilaterale între Forţele Navale
Române şi Forţele Navale ale Franţei, precum
şi realizarea de acţiuni comune şi în viitor. (M.E.)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA
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Istorie pe Nava Şcoală Mircea

Marş aniversar
la împlinirea a 80 de ani
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Nava Şcoală Mircea, cel mai longeviv
ambasador al României pe mările şi
oceanele lumii, a plecat duminică,
5 mai, în tradiţionalul marş internaţional
de instrucţie. Anul acesta, marşul a avut
o însemnătate aparte. Velierul, simbol
al învăţământului românesc de marină,
împlinind la 17 mai, 80 de ani de când
a intrat în serviciul Marinei Militare
Române. Pentru a marca acest moment
istoric, nava a ajuns în Hamburg
portul unde a fost construită, iar la
întoarcerea în portul Constanţa a urmat
traseul efectuat în urmă cu opt decenii.
Comandantul navei a fost comandorul
Mircea Tîrhoacă, iar comandantul
marşului a fost comandorul Gabriel
Moise.
La bordul navei, alături de echipajul
permanent s-au ambarcat 56 de studenţi
de anul II ai Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, 32 de elevi din anul I de
la Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”,
şi 8 cadeţi străini de la academiile
navale din Albania, Bulgaria, China şi
Ucraina. Lor, li s-a alăturat pe parcursul
marşului încă opt cadeţi străini din
Franţa, Portugalia, Polonia şi Turcia.
La ceremonia de plecare, au fost alături
www.navy.ro

de cadeţi, contraamiralul de flotilă
Mihai Panait, locţiitorul pentru operaţii
şi instrucţie al şefului Statului Major
al Forţelor Navale, cadre militare în
activitate, rezervă şi retragere, membri
ai Clubului Amiralilor, foşti membri ai
echipajului navei, rude şi prieteni.
Antrenament de urcare în arboradă.

Foto: Bogdan DINU

Family Photo la bordul NS Mircea: Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului
Major al Forţelor Navale, amiralul James Foggo III, comandantul JFC Napoli
şi generalul-locotenent Daniel Petrescu, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării.

importanţa lor din punctul de vedere al consolidării
posturii de apărare comună. Cu puţin timp în urmă am
încheiat o conferinţă importantă la Bucureşti, găzduită
de Comandamentul Diviziei Multinaţionale Sud-Est, la
care au fost prezenţi toţi comandanţii corpurilor de reacţie
rapidă NATO. Iar astăzi sunt onorat să salut prezenţa
în ţara noastră nu doar a reprezentanţilor JFC NATO,
de la Napoli, cât şi a reprezentanţilor comandamentelor
terestre (LANDCOM), maritime (MARCOM), aeriene
(AIRCOM), precum şi a comandamentelor forţelor
întrunite din România şi Bulgaria ce au contribuit la
organizarea exerciţiului. Este o misiune fundamentală
a NATO şi toţi am constatat că începând cu anul 2014
regiunea în care ne aflăm, a Mării Negre, a căpătat o
relevanţă aparte în consolidarea posturii de apărare a
Alianţei la flancul estic. Ca atare, această stare necesită
o atenţie sporită, iar prin acţiunile pe care le planificăm
şi le desfăşurăm dovedim că Armata României şi militarii
noştri constituie o ancoră pentru valorile transatlantice
şi un pilon de stabilitate în regiune, un contributor net la
postura de securitate din Marea Neagră. De asemenea,
desfăşurarea acestor tipuri de exerciţii şi lecţiile pe
care le învăţăm arată şi maturizarea comandamentelor
şi a structurilor pe care le-am constituit sub forma de
comandamente multinaţionale, pe teritoriul României.
Aici doresc să evidenţiez rolul Comandamentului de
Divizie Multinaţională Sud-Est, a Brigăzii Multinaţionale
Sud-Est, a structurilor care acţionează în cadrul posturilor
de prezenţă aliată consolidată din România, precum
şi contribuţiile pe care Armata Română le are în cadrul
Grupului de Luptă al SUA din Polonia şi modul în care
contribuie la realizarea interoperabilităţii şi a poziţiei
pe care ne-o dorim. Şi pentru că suntem în ajunul Zilei
Armatei Române, vreau să reconfirm faptul că aceasta
este în măsura de a-şi îndeplini toate angajamentele luate
în cadrul Alianţei!”

Eveniment

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA

Commandant Birot
a acostat la Constanţa

Pe parcursul celor trei luni de
pregătire a viitorilor marinari militari
români şi străini, Nava Şcoală Mircea
a parcurs peste 8.500 mile marine şi a
acostat în 12 porturi - Siracusa (Italia),
Barcelona (Spania), Almeria (Spania),
Cadiz (Spania), Brest (Franţa), Rouen
(Franţa), Haga (Olanda), Hamburg
(Germania), Southampton (Marea
Britanie), Lisabona (Portugalia), Valleta
(Malta) şi Istanbul (Turcia). La bord
au urcat peste 12.000 de vizitatori.
Mircea a participat la Regata L’Armada
de Rouen 2019 şi la Liberty Tall Ships
Regatta.
Un moment special a avut loc în
portul Hamburg, acolo unde a fost
construit velierul şi de unde, în urmă
cu 80 de ani, a pornit spre România.
În ziua de 27 iunie, în prezenţa şefilor
Forţelor Navale Române şi Germane, a
ambasadorului României în Germania
şi a ataşaţilor apărării din ţările care
au avut cadeţi la bord pe parcursul
marşului, a directorului Şantierului
Blohm & Voss şi a autorităţilor civile ale
Landului Hamburg, a avut loc ceremonia
care a marcat actul de naştere a
renumitului velier românesc. De
asemenea, cu prilejul ceremoniei de la
Hamburg, Nava Şcoală Mircea a primit
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Dialog multicultural... pe NS Mircea.

Manuel Pleşa, consulul general
al României la Barcelona: „În acest
an N.S. «Mircea» împlineşte 80 de
ani de la intrarea în serviciu, o vârstă
cu adevarat impresionantă şi este

un prilej foarte bun de a prezenta
nava autorităţilor regionale şi locale,
deopotrivă catalanilor şi românilor
de aici, în perioada în care deţinem
preşedinţia rotativă a Uniunii Europene.

Cadeţii pregătiţi pentru a urca în arboradă.

Pentru dumneavoastră cred că este o
bucurie şi o mândrie aparte să navigaţi
pe marile şi oceanele lumii având tot
timpul la catarg tricolorul românesc şi
vă doresc să vă bucuraţi de acest lucru

în fiecare clipă a acestui marş istoric.
Mult succes!”
E.S. Gabriela Dancău, ambasa
dorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
României în Regatul Spaniei: „Pentru

„Toate pânzele sus!”
Foto: Bogdan DINU

NS Mircea în Portul Barcelona.
Foto: Bogdan DINU

din partea ministrului Apărării Naţionale
titlul de „Ambasador onorific în serviciul
României”. „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 redescopere 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.
Despre marşul istoric al Navei
Şcoală Mircea, puteţi citi pe larg pe
www.navy.ro, în corespondenţele tri
mise de la bord de Bogdan Dinu şi
Cristina Sîmbeteanu. Am selectat doar
câteva dintre aprecierile primite de la
diplomaţii români care au vizitat nava
pe timpul acestui marş de instrucţie
şi reprezentare şi consemnate în
corespondenţele acestui marş al
NS Mircea.
Carmen Liliana Iacob, consulul
general al României la Catania, prezentă
la bordul navei în Portul Siracusa: „Din
punctul nostru de vedere prezenta
N.S. «Mircea» aici a însemnat un lucru
deosebit datorită faptului că avem
posibilitatea să susţinem echipajul care
transmite o imagine reală a României,
în sensul că aceştia suntem noi din
punctul de vedere al Forţelor Navale.
Ideea că N.S. «Mircea» să fie vizitată
de către public a fost una foarte bună,
binevenită, iar mulţi români rezidenţi
aici în Sicilia s-au bucurat de această
oportunitate.”

Foto: Bogdan DINU

Foto: Bogdan DINU
Aranjarea manevrelor la bordul navei.
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mine este efectiv impresionant să iau
contact cu cei 80 de ani de istorie ai
N.S. «Mircea». Îmi dau seama câte zeci
de generaţii au trecut pe această punte
şi s-au desăvârşit ca marinari la bordul
acestei nave, aşa că mă încearcă
o emoţie profundă şi sunt convinsă
că fiecare român, care o să urce la
bordul navei pe timpul celor trei escale
din Spania, o să simtă acelaşi lucru.
Cu siguranţă putem spune că este o
vizită naţională pentru că este o navă
sub pavilion românesc, este teritoriu
românesc şi absolut tot ce se întâmplă
aici este rezultatul profesionalismului
Forţelor Navale Române. În acelaşi timp,
este o dovadă vie a faptului că spiritul
lui «Mircea» este la fel de puternic, fiind
transmis din generaţie în generaţie şi
sunt convinsă că fiecare cadet care este
instruit aici o să ducă mai departe cu el
acest spirit. Cred că cel mai important
lucru este să conştientizăm cu toţii că
această navă reprezintă 80 de ani de
istorie românească, de istorie a Marinei
Române. Echipajului îi doresc să aibă
cât mai multe succese şi realizări cu
această navă; ea este foarte importantă
pentru noi şi reprezintă un adevărat
ambasador onorific al României pe
mările şi oceanele lumii.”
Robert-Claudiu Hellvig, consulul
României în Almeria: „Fiţi mândri că
sunteţi români şi fiţi fericiţi că sunteţi
marinari! Prezenţa dumneavoastră
şi a navei mă fac să mă simt din nou
mândru că sunt român. Sunt bucuros
că am avut ocazia să urc pe acest
vas plin de istorie. Se simte tărâmul
românesc şi sunt mândru că am fost
printre marinarii de aici de pe navă.
Eu mă consider însă cel mai câştigat
şi am avut norocul să acostaţi la noi în
port; este a doua zi cea mai fericită din
viaţa mea, după naşterea copilului meu,
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Foto: Bogdan DINU

Foto: Bogdan DINU

Manevra de acostare a navei în Portul Hamburg.

Cursuri de navigaţie pentru studenţii aflaţi la bord.

şi cadeţilor le doresc la mulţi ani, multă
forţă şi energie pentru a continua
ceea ce fac cu succes, dăruire şi mult
profesionalism de atâţia ani în serviciul
României şi în formarea oamenilor care
vor duce mai departe tradiţia admirabilă
a meseriei de navigator, a profesiei de
marinar militar.”
E.S. Emil Hurezeanu, ambasado
rul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
României în Republica Federală Ger
mania: „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

Întâlniri oficiale în Barcelona în prezenţa E.S., Gabriela Dancău,
ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Regatul Spaniei.

avut bucuria de a se reîntoarce în oraşul
său natal, Hamburg. Acest moment
este un simbol de necontestat pentru
relaţia profundă, organică a României
şi Germaniei în Europa. Bricul «Mircea»
este cea mai bună dovadă. 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 România şi întreaga Europă,
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
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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”.
Valentin Muntean, consulul general
al României în Marea Britanie prezent
la Southampton pe timpul escalei navei:
„Este prima noastră vizită pe N.S.
«Mircea» şi este o surpriză plăcută,
ştim că marcaţi 80 de ani de la intrarea
în serviciu a navei, este grozav, nava
arată impecabil şi pur şi simplu se simte
istoria, este interesant cum cadeţii îşi
încep la bordul navei viitoarea activitate
şi carieră din Forţele Navale Române
şi ne-am bucurat foarte mult să-i

Family Photo cu oficialităţile prezente la festivităţile aniversare
organizate la bordul NS Mircea în Portul Hamburg.

Foto: Bogdan DINU

E.S. Brânduşa Ioana Predescu, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României
în Regatul Ţărilor de Jos în mijlocul studenţilor la bordul NS Mircea, la Haga.

şi a Nordului. Trăim astăzi împreună
bucuria de a fi cetăţenii unei Europe ale
cărei trăsături principale sunt pacea,
bunăstarea şi un viitor sigur. ”
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu,
şeful Statului Major al Forţelor Navale
Române: „Vorbim de o recunoaştere
oficială din partea Ministerului Apă
rării, 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 maiştri militari. 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

cunoaştem pe o parte dintre ei şi pe
membrii echipajului”.
E.S. Ioana Bivolaru, ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al
României în Portugalia: „Este o onoare
pentru noi să vă spunem bine aţi
venit din nou la Lisabona. Este un
moment special şi pentru noi şi pentru
dumneavoastră. Cred că astăzi este
vorba despre mândrie, despre bucurie şi
recunoştinţă. Îmi aduc aminte cu bucurie
şi mândrie de ultima noastră întâlnire de
acum doi ani, în august 2017 şi cred că
ne-am îndeplinit misiunea noastră. Un
ambasador al României salută în acest
moment cel mai longeviv ambasador
al României pe ape, N.S. «Mircea».
Este un moment special pentru dum
neavoastră, 80 de ani în serviciul
Forţelor Navale Române, şi pentru noi

E.S. Ioana Bivolaru, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Portugalia
împreună cu comanda NS Mircea în Lisabona.

Foto: Bogdan DINU

această prezenţă a bricului în timpul
misiunii mele diplomatice la Almería.”
E.S. Brânduşa Ioana Predescu,
ambasadorul Extraordinar şi Plenipo
tenţiar al României în Regatul Ţărilor
de Jos: „Am regăsit N.S. «Mircea» mai
tânără, mai frumoasă şi din ce în ce mai
bine întreţinută. Tinereţea N.S. «Mircea»
vine şi de la tinereţea echipajului. Faptul
că nava este, unul dintre cei mai iubiţi
ambasadori peste mările şi oceanele
lumii se datorează şi tinereţii fizice dar
şi de spirit a cadeţilor, echipajului şi
comandantului. Este o carte de vizită
pentru România, este un mesager al
prieteniei dintre popoare şi faptul că
N.S. «Mircea» se află la Haga, oraşul
internaţional al păcii şi al justiţiei, este
un mesaj extraordinar pentru noi acum
la final de preşedinţie a României la
Consiliul Uniunii Europene. Echipajului
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Foto: Bogdan DINU

Gala „Omul Anului 2018 în Forţele Navale”

Foto: Bogdan DINU

Botez marinăresc.
Foto: Bogdan DINU

este, de asemenea, un moment deosebit pentru că suntem la
capătul a trei ani foarte importanţi pentru România şi Portugalia
pentru ca în acest interval am celebrat împreună 100 de ani de
relaţii bilaterale - şi vă mulţumesc că aţi fost alături de noi, a
fost un exerciţiu admirabil de diplomaţie navală - a urmat anul
celebrării Marii Uniri şi ne reîntâlnim în acest moment aniversar
şi pentru dumneavoastră dar şi pentru noi, deoarece tocmai am
încheiat cu succes primul mandat al României la preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene. Felicitări, este un exerciţiu
remarcabil de diplomaţie navală ceea ce faceţi dumneavoastră
şi reprezentaţi excelent, cu onoare, România.”
E.S. Gabriel Şopandă, ambasadorul României în Repu
blica Turcia: „La aniversarea a 80 de ani de la intrarea în
serviciul Marinei Militare Române, Nava Şcoală «Mircea»,
nava-simbol a învăţământului românesc de marină, a acostat
pentru câteva zile la Istanbul, înainte de încheierea călătoriei
de refacere a Marşului istoric efectuat în 1939. Acreditarea,
printr-un ordin al ministrului român al apărării, drept
ambasador onorific al României pe mările şi oceanele lumii,
reprezintă o recunoaştere binemeritată a contribuţiei Navei
Şcoală «Mircea» la promovarea imaginii României în lume.
Pentru membrii echipajului şi cadeţi, fiecare deplasare a Navei
Şcoală «Mircea» este unică, prin itinerarul şi experienţele
dobândite. Sunt onorat să urez bricului «Mircea», echipajului
şi cadeţilor La mulţi ani şi «Bun Cart Înainte»!”
De 80 de ani, NS 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.
Nava Şcoală Mircea, cel mai longeviv ambasador al
României pe mările şi oceanele lumii, a acostat miercuri,
7 august, în Portul Militar Constanţa, încheind astfel marşul
istoric dedicat împlinirii a 80 de ani de la intrarea velierului în
serviciul Marinei Militare Române. Acesta a fost şi momentul
de debut a celei de-a 117-a ediţii a Festivalului Mării, eveniment
organizat în perioada 7-15 august ca prolog la Ziua Marinei
Române. (B.D.; SMFN; M.E.)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Instrucţie la pluta de salvare.

Moment de relaxare pentru cadeţii aflaţi la bordul NS Mircea.

În ultima decadă a lunii mai, la Centrul de Conferinţe
al Forţelor Navale din Constanţa, a avut loc cea de-a
IX-a ediţie a festivităţii de premiere a câştigătorilor
Concursului „Omul Anului în Forţele Navale”.
Festivitatea de premiere a fost dedicată Navei Şcoală
Mircea, cel mai longeviv ambasador al României pe
mările şi oceanele lumii.
La activitatea dedicată Navei Şcoală Mircea, au
participat şeful Statului Major al Forţelor Navale,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, reprezentanţi
ai unităţilor de marină, invitaţi şi membri ai fami
liilor finaliştilor concursului. Spectacolul a cuprins
şi momente artistice realizate de studenţi ai
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, de elevi ai
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”,
de două eleve din Constanţa, precum şi de Muzica
Militară a Forţelor Navale.
Căpitanul Costel-Denis Giubernea - „Ofiţerul Anului 2018”.

Maistrul militar principal Cornel Lupu, comandant grup de vitalitate la fregata Mărăşeşti „Maistrul Militar al Anului 2018”.

Examene la bordul NS Mircea
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale felicitând cadeţii
la revenirea din marşul internaţional de instrucţie.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Emoţia revederii după trei luni de marş cu NS Mircea.
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Au fost desemnaţi: „Ofiţerul Anului 2018” - căpitanul
Costel-Denis Giubernea, împuternicit comandant al
dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu; „Maistrul
Militar al Anului 2018”, - maistrul militar principal Cornel
Lupu, comandant grup de vitalitate la fregata Mărăşeşti;
„Soldatul profesionist al anului 2018” – caporalul clasa
a III-a Iulian Radu, motorist la dragorul maritim Lt. Lupu
Dinescu şi „Salariatul civil al anului 2018”, MarinelaLuciana Efrim, economist în cadrul Serviciului FinanciarContabil al Statului Major al Forţelor Navale.
Tot în cadrul evenimentului, au fost acordate două
premii de excelenţă. Din partea Clubului Amiralilor,
comandorul Cornel Cojocaru, şeful de Stat Major al Flotei,
a fost recompensat pentru întreaga activitate desfăşurată
în anul 2018, iar din partea Ligii Maiştrilor Militari de
Marină, maistrului militar principal Nicuşor Martin, membru
al fregatei Mărăşeşti, i-a fost acordat premiul de excelenţă.
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Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Ziua Marinei Române 2019

Marinela-Luciana Efrim - „Salariatul civil al anului 2018”.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Profesor dr. Zoia-Gabriela Bucovală, Inspectorul Şcolar General al I.S.J. Constanţa –
Premiu la Secţiunea „Alături de Forţele Navale”.

Comandorul Cornel Cojocaru - Premiu de Excelenţă, din partea Clubului Amiralilor.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Maistrul militar principal Nicuşor Martin - Premiu de Excelenţă, din partea Ligii Maiştrilor Militari de Marină.
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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 s-a desfăşurat 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.
Activităţile din acest an s-au desfăşurat în Constanţa,
Mangalia, Tulcea, Brăila, Galaţi şi Bucureşti.
La Constanţa, seria activităţilor a început miercuri,
7 august, când a fost marcată Ziua Resurselor Mării şi
a Învăţământului Militar de Marină. Scafandrii militari
au desfăşurat ateliere de scufundări recreaţionale, în
Portul Tomis, pentru cei 80 de câştigători ai concursului
organizat de Centrul 39 Scafandri, iar în Portul Militar
Constanţa, s-a desfăşurat ceremonia de sosire a Navei
Şcoală Mircea din marşul istoric de instrucţie. Ofertele
educaţionale ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral
Ion Murgescu”, Colegiului Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza”, Direcţiei Hidrografice Militare şi ale Centrului
de Scafandri, au fost prezentate pe faleza din faţa
Comandamentului Flotei.
Zeci de nave militare maritime şi fluviale, expoziţii
de armament, de tehnică şi echipamente militare, un
elicopter Puma Naval, submarinul Delfinul şi dispozitive
mobile de lansare rachete, standuri expoziţionale ale
scafandrilor, ale hidrografilor militari şi ale infanteriei
marine, au fost vizitate de un numeros public, sâmbătă,
www.navy.ro

Pregătirea pentru ridicarea Pavilionului şi a marelui Pavoaz în Portul Militar Constanţa.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Sebastian Tudor, director TNT Expo Productions Romania –
Premiu la Secţiunea „Alături de Forţele Navale”.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Ultima secţiune a Galei a fost dedicată persoanelor
din afara Ministerului Apărării Naţionale care au
contribuit la promovarea şi dezvoltarea Forţelor Navale.
Au fost premiaţi: Mirela-Elena Adomnicăi, prefectul
judeţului Suceava, pentru susţinerea campaniei de
promovare a carierei în Marina Militară, desfăşurată
anul trecut în judeţul Suceava; prof. dr. Zoia-Gabriela
Bucovală, Inspectorul Şcolar General al I.SJ. Constanţa,
pentru susţinerea demersurilor Forţelor Navale privind
reînfiinţarea Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza”, Anca Năstase, director executiv al Federaţiei
Naţionale „Volum”, pentru derularea unor programe de
voluntariat, împreună cu militarii din Forţele Navale,
în folosul comunităţii din jud. Tulcea; prof. univ. dr.
Costel-Iulian Mocanu, decanul Facultăţii de Arhitectură
Navală de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
pentru contribuţia adusă la reluarea programelor de
pregătire a studenţilor Academiei Navale în Domeniul
inginerie – Arhitectură Navală, după mai bine de 30 de
ani de întrerupere; Sebastian Tudor, director TNT Expo
Productions Romania, pentru promovarea Forţelor
Navale Române, în mediul naţional şi internaţional, cu
prilejul celei mai mari expoziţii din domeniul Securităţii şi
apărării, „Black Sea Defence & Aerospace”.
Concursul „Omul Anului în Forţele Navale”, aflat
deja la cea de-a IX-a ediţie, îşi propune ca în fiecare an
să premieze, în semn de apreciere, cei mai merituoşi
marinari militari dar şi persoanele din afara Ministerului
Apărării Naţionale care au contribuit la promovarea şi
dezvoltarea Forţelor Navale. (SMFN)

Caporalul clasa a III-a Iulian Radu – „Soldatul profesionist al anului 2018”.
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Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale,
acordând Emblema de Onoare a Forţelor Navale, personalului din Forţele Navale.

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, la Ziua Marinei Române.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA
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Contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei,
depunând coroană de flori la Monumentul Marinarilor.

Foto: Cosmin COSTEA

a Forţelor Navale, Emblema de Merit „Partener pentru
Apărare” clasa a III-a, Emblema de Merit „În Serviciul
Armatei României” clasa a III-a, Emblema de Merit Acţiuni
Umanitare clasa a III-a. Asociaţia „Clubul Nautic Român”,
reprezentată prin preşedintele său domnişoara Andreea
Mihăescu, a primit, de asemenea, Emblema de Onoare a
Forţelor Navale şi a oferit şefului Statului Major al Forţelor
Navale o distincţie.
Mii de marinari militari, zeci de nave, aeronave şi
ambarcaţiuni au prezentat joi, 15 august, cel mai mare
spectacol naval pe care Forţele Navale Române îl
organizează, an de an, în România. Partea nevăzută a
acestui spectacol înseamnă sute de ore de pregătire şi
zeci de zile de instrucţie pe mare, pe fluviu, în teren şi
în aer, pe care militarii din toate structurile participante
le execută pentru a prezenta publicului, într-un mod
ireproşabil, cartea de vizită a Marinei Militare Române.
Capitala Mării Negre a fost joi, 15 august, la Constanţa,
unde oficialităţile militare şi civile au participat la festivităţile
organizate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei.
Pentru recunoaşterea contribuţiei navei Şcoală Mircea
la promovarea imaginii ţării noastre pe meridianele
lumii, precum şi pentru rolul său în păstrarea valorilor şi
tradiţiilor marinăreşti, pavilionul navei a fost decorat cu
„Ordinul Virtutea Maritimă cu însemn de pace în grad
de Comandor”. Din programul activităţilor nu au lipsit
ridicarea pavilionului şi a marelui pavoaz, alocuţiunile
persoanelor oficiale, Zeul Neptun, valsul remorcherelor,
inserarea elementelor de cercetare-diversiune de către
elicopterul Puma Naval, riposta unei grupe de scafandri
de luptă, respingerea atacului aviaţiei inamice, atacul
asupra unui submarin, respingerea desantului maritim,
combaterea migraţiei ilegale pe mare şi a ameninţărilor
asimetrice, apuntări a elicopterului Puma Naval la bordul
fregatei „Regele Ferdinand“, defilarea navelor şi a Gărzii

Lucrări de matelotaj pentru copiii prezenţi la Ziua Porţilor Deschise în Portul Militar Constanţa.

Atelier de scufundare în Portul Tomis.

Foto: Cosmin COSTEA
Câştigătorii concursurilor de specialitate şi sportive din cadrul BREO.

10 august, în Porturile Militare din Constanţa, Mangalia,
Tulcea şi Brăila, iar gălăţenii au putut urca la bordul navelor
fluviale, duminică, 11 august. Ziua Porţilor Deschise a fost
un prilej bun pentru premierea câştigătorilor concursului
„Ofiţerul de Cart al Anului” şi concursurilor sportive de
Ziua Marinei. Muzica Militară a Forţelor Navale a susţinut
spectacole artistice.
Ca în fiecare an, pe 14 august, Forţele Navale Române
au adus un pios omagiu tuturor celor care s-au jertfit
pentru ţară şi îşi dorm somnul de veci în adâncul apelor.
Prin aceste ceremonii militare şi religioase organizate la
Constanţa, Tulcea, Mangalia şi Galaţi, militarii din Forţele
Navale Române au adus în atenţia publicului faptele de
vitejie ale marinarilor care au luptat, pe Dunăre şi pe mare,
în Războiul de Independenţă, în cele două Războaie
Mondiale, precum şi sacrificiul suprem pe care marinarii
l-au făcut, de-a lungul timpului, în toate activităţile de
instruire şi în misiunile desfăşurate pe întinderile albastre
ale apelor.
Tot în suita evenimentelor dedicate celei de-a 117-a
ediţii a Zilei Marinei Române a fost organizată miercuri, 14
august, o ceremonie de conferire de decoraţii şi distincţii
militare, pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din
Constanţa. Din partea Preşedintelui României au fost
oferite: Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler, Ordinul
„Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, Ordinul „Virtutea
Maritimă” în grad de Cavaler. Ministrul Apărării Naţionale
a oferit Emblema de Merit „În serviciul Armatei României”
clasa I, Emblema de Onoare a Armatei României. Din
partea şefului Statului Major al Apărării au fost oferite:
Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării,
Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa
a II-a, Emblema de Onoare a Logisticii şi Emblema de
Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii. Şefului Statului
Major al Forţelor Navale a oferit Emblema de Onoare

Infanteriştii marini prezentând tehnica de luptă, copiilor.
Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Salturile scafandrilor cu paraşuta, din elicopterul Puma Naval.
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Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Ionuţ FELEA

Ziua Porţilor Deschise în Portul Militar Constanţa.

Zeul Neptun şi piraţii prezenţi de Ziua Porţilor Deschise la Galaţi.

www.navy.ro
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Contraamiral de flotilă (rtr.)
Dan LEAHU

Oficialităţile prezente în tribuna oficială,
salutând defilarea Gărzii de Onoare.

Foto: Cosmin COSTEA

Elicopterul Puma Naval lansând flare-uri.
Lansarea proiectilelor reactive
de pe corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

E.S. domnul Klaus Iohannis,
Preşedintele României, decorând
pavilionul Navei Şcoală Mircea
cu „Ordinul Virtutea Maritimă
cu însemn de pace în grad de Comandor”.

de Onoare în acordurile Muzicii Militare
a Forţelor Navale. Tradiţia participării
partenerilor străini la sărbătoarea mari
narilor militari şi civili a fost continuată
şi în acest an şi la exerciţiul naval
întrunit „Forţele Navale Române 19”,
au participat nave şi aeronave militare
din Italia şi Statele Unite ale Americii.
Jocurile marinăreşti, spectacolul
Muzicii Militare a Forţelor Navale
şi retragerea cu torţe, au încheiat
festivităţile organizate de Forţele
Navale Române cu ocazia celei
de-a 117-a aniversări a Zilei Marinei
Române. (SMFN)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Nava Şcoală Mircea, la Ziua Marinei 2019.
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Defilarea Gărzii de Onoare
la finalul festivităţilor organizate
de Ziua Marinei Române la Constanţa.

Vineri, 1 noiembrie, la Centrul de
Conferinţe al Forţelor Navale Române s-a
desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie a Galei
decernării premiilor „Clubului Amiralilor”,
dedicate lucrărilor cu tematică de marină
şi din domeniile conexe, apărute între anii
2018-2019.
Aceste premii au fost înfiinţate
pentru a stimula crearea de literatură
dedicată mării, marinei şi oamenilor
care îşi desfăşoară sau şi-au desfăşurat
activitatea la bordul unor nave militare
sau comerciale.
La Gala din acest an au participat,
contraamiralul de flotilă Ion Condur,
locţiitorul Comandantului Flotei, contra
amiralul de flotilă Valentin Iacoblev,
comandantul Flotilei 56 Fregate, amiralul
(r) Aurel Popa, Preşedintele „Clubului
Amiralilor”, personal din Forţele Navale
Române, reprezentanţi ai Clubului
Amiralilor, studenţi ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”, elevi ai Şcolii Militare
de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”
şi ai Colegiului Militar „Alexandru Ioan
Cuza”, precum şi pasionaţi de cultură
marinărească. Anul acesta au fost înscrise
în concurs un număr de peste 50 lucrări.
Nu au fost acceptate pentru jurizare
5 lucrări, acestea neavând tematică de
marină.
Premiul de excelenţă Viceamiral
Horia Macellariu, la secţiunea Teorie
şi artă militară navală, a fost acordat
comandorului dr. ing. Lucian Valeriu
Scipanov pentru lucrarea „Operaţii amfibii
şi riverane: o provocare naţională”.
Premiul de excelenţă Viceamiral
dr. Constantin Preda-Fundăţeanu la
Secţiunea Legislaţie Maritimă şi fluvială
a fost acordat contraamiralului (r) dr.
Eugen Laurian pentru lucrarea „Sub lupa
destinului”.
www.navy.ro

Premiul special Viceamiral ing.
Grigore Marteş la Secţiunea Ştiinţă
şi tehnică militară de marină, a fost
acordat pentru comandor conf.univ.dr.ing.
Octavian Tărăbuţă, comandor (r) Viorel
Costache, maior Marius Costin Ignat Guy
şi conf.univ.dr.Carmen Cojocaru pentru
lucrarea „Leadership pentru comandanţii
de servicii de luptă şi subunităţi din Forţele
Navale.”
Premiul Viceamiral ing. Grigore
Marteş la Secţiunea Ştiinţă şi tehnică
militară de marină a fost câştigat de:
comandor (r) Iuliu Sâncrăian pentru
lucrarea „G.M.D.S.S. Comunicaţii navale
şi semnalizare”; Dana-Carmen Zechia
şi Edith Hilde Kaiter pentru lucrarea
Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev şi dr. Mariana
Păvăloiu primind Premiul special „Eugeniu Botez”
la Secţiunea Publicistică de marină – literatură.

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: Cristian VLĂSCEANU

O nouă ediţie a Galei
Premiilor Clubului Amiralilor

„Modele de teste grilă pentru gramatică,
vocabular, citit şi scris în limba
engleză”; Alina Balagiu pentru lucrarea
„Engleza pentru electromecanici”; Raluca
Apostol Mateş şi Alina Barbu pentru
lucrarea „Gramatica engleză – sinteză
pentru studenţi”; Manuela-Rossemary
Apetroaei şi Cosmina Andreea Marin
pentru „Lucrări practice de chimie ma
rină”; Manuela-Rossemary Apetroaei şi
Gabriel Marius Apetroaei pentru lucrarea
„Noţiuni teoretice şi aplicaţii practice în
oceanografia chimică”; Carmen Astratinei
pentru lucrarea „Dicţionar maritim fra
zeologic trilingv”; Laura Cizer, Mariana
Boeru, Delia Lungu pentru lucrarea „Teste
practice de limbă engleză”; Adriana Ligia
Sporiş, Amelia Olteanu, Dan Lascu şi
Paul Vasiliu pentru manualul „Matematică
Culegere de probleme tip grilă pentru
admiterea în Academia Navală «Mircea
Cel Bătrân»”; Petru-Sergiu Şerban
pentru lucrarea „Analiza squatului
navelor maritime la navigaţia în canale şi
zone de mică adâncime”; Ionuţ-Cristian
Scurtu şi Tiberiu Axinte pentru lucrarea
„Metode şi modele moderne de simulare
utilizate în ingineria transporturilor”;
Florin Postolache pentru „Programarea
calculatoarelor şi limbaje de programare –
îndrumar de laborator”; Ionuţ-Cristian
Scurtu pentru lucrarea „Teste: dinamica şi
construcţia navei”; Corina Sandiuc pentru
„Jocuri şi activităţi plăcute în engleza
maritimă”.
Premiul de excelenţă Viceamiral
Ioan Bălănescu la Secţiunea Istorie
navală, geografie maritimă şi fluvială
a fost câştigat de Florian Bichir pentru
lucrarea „Submarinele române în reţeaua
Sovietelor. Operaţiile militare în adâncurile
Mării Negre”; Mihaela Zabolodni, dr.
Mariana Păvăloiu şi cdor. conf. univ. dr.
ing. Octavian Tărăbuţă – pentru lucrarea
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Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

Ordinul Virtutea Maritimă în grad
de Cavaler, cu însemn pentru civili, a
fost conferit doamnei Ana-Maria Fătu.
Medalia Virtutea Maritimă clasa I,
cu însemn pentru militari, a fost
conferită maistrului militar principal
Stelică Bănică.
Medalia Virtutea Maritimă clasa I,
cu însemn pentru civili, a fost conferită
domnului Constantin Tronaru.
Medalia Virtutea Maritimă clasa a
II-a, cu însemn pentru militari a fost
conferită maistrului militar principal
Fănel Ene şi sergentului major Nicolae
Vidrighin.
Medalia Virtutea Maritimă clasa a
III-a, cu însemn pentru militari a fost
conferită maistrului militar principal
Fănel Bădără, maistrului militar
principal Cătălin-Gabriel Oancea,
maistrului militar clasa I Dumitrel Leu,
maistrului militar clasa I Ovidiu
Tămăşanu, maistrului militar clasa I
Florian Zaharencu şi maistrului militar
clasa a II-a Sorin-Mihail Ciobotaru.
Medalia Virtutea Maritimă clasa
a III-a, cu însemn pentru civili a fost
conferită doamnei Mirela Neagu şi
doamnei Elena Petrică.

Preotul SMFN, Dumitru Bostan, primind de la locţiitorul şefului SMFN,
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, „Emblema de Onoare a Forţelor Navale”.

www.navy.ro

Cu prilejul Zilei Naţionale a
României, şeful Statului Major al
Forţelor Navale a acordat Emblema
de Onoare a Forţelor Navale pentru:
comandor Gily Cocalcu, comandor
Mihai Dobrea, comandor Ovidiu-Marius
Portase, locotenent Eugen Dobre, preo
tului militar Dumitru-Lucian Bostan şi
Pcc Andrabulea Gigel. De asemenea,
pentru rezultatele deosebite obţinute
în activitatea desfăşurată în arma şi
în specialitatea militară, căpitanul
Ciprian Vilciuc a fost decorat cu
Emblema de Merit „În Serviciul Armatei
României” clasa a III-a. (M.E.)

Ordinul „Virtutea Militară” în grad de cavaler pentru militari.

Medalia „Virtutea Maritimă” cls. a III-a pentru militari.

Foto: www.presidency.ro

Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie,
Ziua Naţională a României, Preşe
dintele României a conferit mai
multe ordine şi medalii unor ofiţeri,
maiştri militari, subofiţeri, şi personal
civil contractual din Forţele Navale
Române.
Astfel, „în semn de apreciere a
rezultatelor excepţionale obţinute
în îndeplinirea misiunilor, pentru
contribuţia adusă la promovarea
imaginii Armatei României” vice
amiralul dr. Alexandru Mîrşu a primit
Ordinul Naţional Steaua României în
grad de Cavaler, cu însemn pentru
militari.
Ordinul Virtutea Maritimă în
grad de Ofiţer, cu însemn pentru
militari a fost conferit comandorului
Gheorghe-Cristian Bogdan şi căpitancomandorului Nicu Dumbravă.
Ordinul Virtutea Maritimă în grad
de Ofiţer, cu însemn pentru civili, a fost
conferit doamnei Paulina Ciobanu.
Ordinul Virtutea Maritimă în grad
de Cavaler, cu însemn pentru militari
a fost conferit generalului de brigadă
Adrian Brînză şi comandorului CornelEugen Cojocaru.

Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

Premiul Aspiranţii condeiului a
fost acordat pentru: Student sergent
Mădălina Constantinescu pentru articolul
„Jurnal de practică”, revista „Marina
Română“, nr. 3-6 (191-194)/2018;
Student sergent Andreea-Elena Radu
pentru articolul „100 de ani şi sute de
speranţe”, revista „Marina Română“, nr.
7 (195)/2018; Student Ana-Cristina Geică
pentru articolul „Poveşti din culisele Marii
Uniri”, revista „Marina Română“, nr. 7
(195)/2018; SGP Irina Buzatu pentru:
articolul „Misiuni îndeplinite”, revista
„Marina Română“, nr. 3-6 (191-194)/2018;
articolul „Centenarul Unirii – cununa unui
vis”, revista „Marina Română“, nr. 7 (195)/
2018; articolul „Dedicaţie, perseverenţă
şi devotament – bazele unei cariere de
succes”, revista „Marina Română“, nr. 7
(195)/2018; Sublocotenent Antonia-Ioana
Suiugan pentru articolul „Activităţi de
Ziua NATO”, revista „Marina Română“,
nr. 1-2 (196-197)/2019; Căpitan Roxana
Alexandru pentru articolul „Cu Cătuneanu
prin Marea Mediterană”, revista „Marina
Română“, nr. 1-2 (196-197)/2019.
Premiul de excelenţă Aspiranţii
condeiului a fost acordat studentei
Raluca Boantă pentru articolul „În culisele
unui Centru de Presă. Valuri, mare....mare
sărbătoare”, revista „Marina Română“, nr.
3-6 (191-194)/2018 şi articolul „La mulţi
ani România”, revista „Marina Română“,
nr. 7 (195)/2018.
Premiul special Aspiranţii conde
iului a fost acordat studentei MariaFlorentina Catrina pentru: articolul „Vis de
Cantemirist”, revista „Marina Română“,
nr. 3-6 (191-194)/2018; articolul „Departe
de Cantemir, aproape de Mircea”, revista
„Marina Română“, nr. 7 (195)/2018;
articolul „Rătăciri prin viaţă”, revista
„Marina Română“, nr. 7 (195)/2018.
Marele premiu al Clubului Amiralilor
în acest an a fost acordat contraamiralului
de flotilă (rtr.) dr. ing. Constantin Rusu
pentru lucrarea „Submarinul Vol. 1 Evoluţia Submarinului (Din cele mai vechi
timpuri până în anul 2010)” şi pentru
întreaga activitate desfăşurată în slujba
Marinei Române şi a României.

Foto: www.presidency.ro

Premiul special Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marină –
presa scrisă a fost acordat comandorului
dr. Marian Moşneagu pentru cele peste
100 de articole publicate în ziarul „Ziua de
Constanţa” la rubrica „Lumea marinarilor”.
Premiul Comandor şi CLC Gheorghe
Balaban la Secţiunea Navigaţie, trans
port maritim şi activităţi portuare s-a
acordat comandorului (r) Iuliu-Augustin
Sâncrăian pentru lucrarea „Dicţionarul
conducătorului de ambarcaţiune de
agrement”.
Premiul
Contraamiral
Aurel
Negulescu la Secţiunea Literatură,
memorialistică, umoristică şi mis
cellanea a fost acordat: postmortem
amiralului Alexandru Constantinescu,
pentru lucrarea „Amintirile unui amiral”;
generalului de brigadă (r) Vasile
Hermeneanu pentru lucrarea „Comisia”;
comandorului (rtr.) Mihalache Gheorghe,
coordonatorul lucrării „Cadet la marină”;
Gheorghe Stănescu şi Aurel Trană pentru
lucrarea „Spitalul Militar de urgenţă
«Dr. Alexandru Gafencu» Constanţa
la Centenar”; Mihaela Paţachia pentru
lucrarea „Călin prepeleac şi marea”.
Premiul de excelenţă Contraamiral
Aurel Negulescu la Secţiunea Lite
ratură, memorialistică, umoristică şi
miscellanea a fost acordat pentru:
comandor (r). Moşneagu Marian pentru
lucrarea „Cavalerii Mării Negre”; Ion I.
Moiceanu pentru lucrarea „Personalităţi
marcante şi evenimente memorabile din
istoria adevărată a poporului român”;
Vasilica Mitrea pentru lucrările „Antologie
jurnalistică” şi „Basarabia poduri de dor”.
Premiul special Contraamiral Aurel
Negulescu la Secţiunea Literatură, me
morialistică, umoristică şi miscella
nea s-a acordat postmortem pentru
CLC Nicolae M. Balotă pentru lucrarea
„Războiul văzut de soldaţi (1916-1919)”,
postmortem contraamiralului (rtr) ing.
Marcel Dragu pentru lucrarea „Şcoala
Militară Maiştri de marină: 1975-1994
şi eu, Marcel Dragu”; Olga Duţu pentru
lucrarea „Constanţa culturală”, Carmen
Irene Atanasiu şi Andreea AtanasiuCroitoru pentru lucrarea „Marina în pictura
şi literatura română”.

Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

Decoraţii de Ziua Naţională a României

Aspirant Andreea-Elena Radu şi SGP Irina Buzatu, câştigătoare
ale premiilor la secţiunea Aspiranţii condeiului.

Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

„Tradiţie. Profesionalism. Aventură”; lucră-
rii „Muzeul Naţional al Marinei Române
– 50 de ani de existenţă. 1969 – 2019
monografie” coordonator dr. Andreea
Atanasiu – Croitoru, autori: comandor
Marius Laurenţiu Rohart, dr. Silvia Ioniţă,
Tanţa Măndilă, Dan Dragoş Sichigea.
Premiul special Viceamiral Ioan
Bălănescu la Secţiunea Istorie navală,
geografie maritimă şi fluvială, s-a
acordat comandorului (r) Iorgu Paraschiv
pentru lucrarea „Sub zodia Delfinului”.
Premiul Viceamiral Ioan Bălănescu
la Secţiunea Istorie navală, geografie
maritimă şi fluvială, a fost acordat: dr.
Andreea Atanasiu-Croitoru pentru lucra
rea „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul
euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi
diplomatice”; Muzeului Naţional al Marinei
Române – pentru lucrarea Anuarul
Muzeului Naţional al Marinei Române
2018”.
Premiile Comandor Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marină –
literatură au fost acordate: Cornel Cornea
pentru lucrarea „Revelatorium”; Wilma
pentru lucrarea „Croazieră pe iaht”; Aurel
Lăzăroiu coordonatorul cărţii „Cenaclul
literar Mihail Sadoveanu”.
Premiul de excelenţă Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marină –
literatură a fost acordat lui Alexandru
Birou pentru lucrările „Flux şi reflux” şi
„Aproape”; comandorului (r) ing. Stelian
Melinte pentru lucrarea „Viaţa se trăieşte
înainte şi se înţelege înapoi”.
Premiul special Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marină –
literatură a fost câştigat de Garofiţa Jianu
pentru volumele de poezii „Ţărmul unui
vis” şi „Când visele prind aripi”; lucrării
„Sub semnul lui Mircea” - autori: contraamiral de flotilă Valentin Iacoblev, dr.
Mariana Păvăloiu şi Marina Samoilă.
Premiul Comandor Eugeniu Botez
la Secţiunea Publicistică de marină –
presa scrisă a fost acordat revistelor
„Marea Noastră”, „Marina Română”,
„Dobrogea Culturală” şi „Litere euxine”.
Premiul de excelenţă Eugeniu
Botez la Secţiunea Publicistică de
marină – presa scrisă a fost câştigat de
revista „Timona”.

Foto: Mihai MARTIŞ, SMFN

Foto: Cristian VLĂSCEANU
Premianţii secţiunii Publicistică de marină.

53

Foto: Ionuţ FELEA

acţionează prin militarii săi pentru asigurarea stabilităţii,
securităţii şi prosperităţii în regiune”. Timp de aproape
7 luni, infanteriştii marini care s-au aflat în Teatrul de
operaţii din Afganistan, au executat misiuni specifice
contribuind la menţinerea unui climat de securitate stabil
în zonă. (M.E.)

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale,
decorând Drapelul de luptă al Regimentului 307 Infanterie Marină cu „Emblema de Onoare a Forţelor Navale”.

Infanterişti marini.

Stabilirea ultimelor elemente de planificare a secvenţelor de exerciţiu.

Asaltul infanteriştilor marini pe bărci!

Infanterist marin, asigurând zona de acţiune.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA
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Defilarea militarilor Regimentului 307 Infaterie Marină la Babadag.

Foto: Ionuţ FELEA

În ultima decadă a lunii mai, militarii
Regimentului 307 Infanterie Marină de
la Babadag, au desfăşurat exerciţiii
de antrenament specifice, cu militarii
Regimentului ISR din Brăila. Miercuri,
29 mai, infanteriştii marini împreună cu
cercetaşii de la Brăila au executat în zona
lagunară a lacului Razelm, un raid amfibiu
pentru recuperarea unor ostateci din
rândul trupelor proprii aflaţi în captivitate.
A fost un raid amfibiu, desfăşurat în zona
de responsabilitate, scenariul misiunii
fiind unul realist. Exerciţiul a reprezentat şi
un antrenament util în vederea participării
militarilor la exerciţiile BALTOPS 19 şi
SABER GUARDIAN 19. Cu o tradiţie
de 79 de ani, infanteria marină rămâne
unica forţă specializată să execute
supravegherea şi securizarea raioanelor
de litoral, lagunare şi de deltă, precum şi
neutralizarea forţelor amfibii în zona de
responsabilitate. (M.E.)

Vineri, 6 septembrie şi respectiv sâmbătă, 7 sep
tembrie, la Galaţi şi Babadag, au avut loc ceremonii
militare organizate cu prilejul repatrierii din Afganistan a
militarilor care au participat la misiunea NATO „Resolute
Support”, din perioada ianuarie-august 2019. Forţele
Navale au participat în premieră la această misiune,
cu 60 de infanterişti marini din cadrul Regimentului 307
Infanterie Marină „Heracleea”, care au fost integraţi în
cadrul Batalionului 300 Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”.
La Babadag, şeful Statului Major al Forţelor Navale,
viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu a decorat Drapelul de
Luptă al Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” cu
Emblema de Onoare a Forţelor Navale şi a acordat distincţii
militare şi diplome de apreciere infanteriştilor marini.
Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu: „Decorarea Dra
pelului de luptă al Regimentului 307 Infanterie Marină
înseamnă o recunoaştere a rolului acestei unităţi în cadrul
Forţelor Navale Române şi a meritelor şi rezultatelor
deosebite obţinute în executarea misiunilor şi sarcinilor
specifice. Acordarea Emblemei de Onoare a Forţelor
Navale este în acelaşi timp şi o formă de mulţumire
adusă acelor oameni care şi-au făcut datoria şi au
respectat jurământul militar. Prin acţiunile Regimentului
307 Infanterie Marină şi ale oamenilor săi, Forţele Navale
Române demonstrează că este nevoie de noi, Armata
României, şi că noi ne facem datoria. Misiunile pe care le
îndeplinim, în ţară sau străinătate, arată că statul român

Foto: Ionuţ FELEA

O zi de instrucţie specifică
la Regimentul de Infanterie Marină

Infanteriştii marini
s-au întors din Afganistan

Foto: Ionuţ FELEA
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„Jur credinţă patriei mele România. Jur
să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii.
Jur să respect Constituţia, legile ţării
şi regulamentele militare. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!” Acestea au fost
cuvintele rostite cu emoţie, vineri, 23
august, de medicii militari, chemaţi în
activitate în rândul ofiţerilor în perioada
2018-2019, în faţa contraamiralului
de flotilă Mihai Panait, comandantul
Flotei, a comandanţilor de unităţi de
marină, a rudelor şi prietenilor adunaţi
pe platoul Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” din Constanţa. Jurământul
militar este un moment deosebit în
viaţa fiecărui tânăr al cărui destin este
legat de cariera militară. Ceremonia
depunerii jurământului militar a avut
loc la două zile de la aniversarea a
157 de ani de când a luat fiinţă Corpul
Ofiţerilor Sanitari ai Armatei şi Direcţia
Generală a Serviciului Sanitar Român,
prin semnarea, de către domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, a Înaltului Decret

Domnesc nr. 4629/21 august 1862, ziua
de 21 august fiind recunoscută ca Ziua
Medicinei Militare.
La „Programul de pregătire militară
generală pentru ofiţeri şi subofiţeri”, în
condiţiile aplicării Ordinului ministrului
apărării naţionale nr. M-124 din 2017,
pentru personalul chemat în activitate,
desfăşurat la Şcoala de Aplicaţie a
Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
Bălescu” au participat 23 de ofiţeri
(medici şi psihologi) şi un subofiţer.
Primul modul, Instruirea pentru formarea
deprinderilor de militar, a avut drept
scop instruirea pentru formarea şi
dezvoltarea deprinderilor de militar,
cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor
specifice domeniului militar, precum şi
a deprinderilor de bază ale instrucţiei
de front şi ale instrucţiei tragerii cu
armamentul individual de infanterie.
Joi, 24 octombrie, la Şcoala de Aplicaţie
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
Bălescu” a avut loc ceremonia de
depunere a Jurământului Militar pentru

Consultaţii oftalmologice în Delta Dunării.

Aspect de la activitatea de screening medical în Delta Dunării.

Family Photo cu personalul medical participant la activitatea de screening medical în Delta Dunării.

Aspect de la ceremonia depunerii jurământului militar
de către medicii şi psihologii din Forţele Navale, la SAFN.

Foto: Ionuţ FELEA

Medicii militari din Forţele Navale depunând jurământul militar la ANMB.

Medicii (cei care nu au depus jurământul
militar pe 23 august) şi psihologii militari
chemaţi în activitate. Ceremonia s-a
desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor
Statului Major al Forţelor Navale,
comandanţilor de unităţi, personalului
Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu”, dar
şi a părinţilor, rudelor şi prietenilor
celor ce au rostit cu emoţie cuvintele
Jurământului Militar. Programul de
pregătire a continuat apoi, cu cel de-al
doilea modul, Instruirea multidisciplinară
şi leadership, care a inclus cunoştinţe
referitoare la organizarea sistemului
militar şi noţiuni generale de apărare
a teritoriului naţional. Obiectivul
Programului de pregătire militară
generală pentru ofiţeri şi subofiţeri a
fost de a forma deprinderile individuale
necesare desfăşurării activităţilor în
mediul militar, însuşirea cunoştinţelor
teoretice şi îndeplinirea atribuţiilor
generale specifice cadrelor militare
încadrate. (M.E.; SMFN)

Foto: Andrei PAP, F111

Emoţii sub drapel

Foto: Andrei PAP, F111

Programul de pregătire militară generală pentru ofiţeri şi subofiţeri

Medici militari din Forţele Navale Române şi personal medical al Gărzii
Naţionale din statul Alabama, SUA, a oferit, în perioada 1-6 septembrie,
servicii medicale gratuite în câteva localităţi izolate din Delta Dunării.
Obiectivul principal al acestei acţiuni l-a reprezentat diversificarea
metodelor de instruire ale personalului medical şi a modalităţilor
de acţiune în sprijinul populaţiei civile.
Luni, 2 septembrie, caravana medicală a început misiunea în localitatea
C.A. Rosetti, unde au fost consultate circa 100 de persoane. Cele 23 de
cadre medicale militare au instalat un ambulatoriu care a fost împărţit
în săli de triaj, de recoltare sânge şi de consultaţii (medicină internă,
oftalmologie, medicină dentară şi pediatrie). Localnicii au beneficiat de
servicii medicale gratuite şi au primit informaţii referitoare la măsurile de
acordare a primului ajutor şi de igienă orală.
Acţiunea de la C.A. Rosetti a fost urmată de acţiuni similare desfăşurate în
localităţile Cardon, Sfiştofca, Letea şi Sulina. La Sulina, a fost un adevărat
maraton de acordat consultaţii: medicină internă, oftalmologie, stomatologie
şi pediatrie, cât şi în susţinerea unor cursuri de prim ajutor şi acordarea a
circa 200 de truse de igienă orală şi 250 de perechi de ochelari de vedere.
Maior medic Lucian Alexandru, medicul şef al Forţelor Navale: „Joi, 5
septembrie, medicii militari americani şi români au consultat foarte multe
persoane, iar principala problemă identificată este accesul dificil al populaţiei
la serviciile medicale. Pacienţii sunt văzuţi rar şi atunci afecţiuni care nu ar
pune probleme devin tot mai grave. Vorbim de afecţiuni din toate sferele. Am
avut copii pacienţi care până la vârsta de 11-12 ani nu au văzut un medic
şi le lipseşte o parte din schema de vaccinare”. Colonel Michael Rowland,
medicul-şef al echipei militare americane: „Din experienţa mea, pot spune
că aici există multe similitudini cu diferite zone din lume. Chiar la noi, în
Alabama, întâlnim situaţii asemănătoare unde din cauza izolării localnicii nu
au parte de îngrijiri medicale specializate. Şi la noi identificăm acele zone,
cum am făcut aici şi încercăm pas cu pas să-i ajutăm pe localnici, aşa cum
am încercat şi aici, împreună cu Forţele Navale”.
Activitatea desfăşurată de către personalul medical din Forţele Navale
Române şi din statul american Alabama s-a înscris în sfera acţiunilor
umanitare, în sprijinul populaţiei civile din zonele izolate ale Deltei Dunării,
iar suportul logistic a fost asigurat de către militarii Regimentului 307
Infanterie Marină din Babadag. De asemenea, acţiunea medicilor militari
români şi americani subliniază importanţa interoperabilităţii bilaterale,
în cadrul parteneriatului strategic româno-american, şi consolidează
modalităţile de reacţie din domeniul măsurilor de apărare colectivă
al NATO. (SMFN; M.E.)
Foto: Andrei PAP, F111
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Acţiune umanitară în Delta Dunării
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Family Photo – marinari şi aviatori la Boboc.

Aspect de la întâlnirea piloţilor marinari
cu comandantul Flotilei de Fregate.
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Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul Flotilei de Fregate, în dialog cu piloţii marinari.
Tinerii piloţi marinari, primind semnele distictive ale Grupului de Elicoptere
de la căpitan-comandorul Bogdan Curcă, locţiitorul comandantului Grupului de Elicoptere.
Foto: Ionuţ FELEA

După aproape şase luni de instruire teoretică la cursul de
formare ca piloţi de elicopter, desfăşurat în cadrul Bazei
Aeriane de instruire şi formare a personalului aeronautic
de la Boboc, şapte ofiţeri de marină, din promoţiile 20142017 ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
au trecut cu brio de examenele teoretice, de trecere
la zbor şi acum sunt la modulul doi, cel de instruire
în zbor pe elicopterul IAR-316B.
Joi, 12 septembrie, într-o zi obişnuită de pregătire
la Boboc, piloţii marinari au avut o întâlmire cu
contraamiralului de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul

Foto: Ionuţ FELEA

Instrucţie în zbor la Boboc

Flotilei de Fregate, au primit semnele distictive ale
Grupului de Elicoptere de la reprezentantul primei serii
de piloţi marinari, din 2006, căpitan-comandorul Bogdan
Curcă şi au desfăşurat misiuni de zbor.
Cursul de formare a piloţilor navali, derulat la Baza
Aeriană de instruire şi formare a personalului aeronautic
de la Boboc, este structurat pe trei module: unul de
pregătire teoretică, în care cei şapte ofiţeri de marină au
acumulat cunoştinţe teoretice din domeniul aeronautic;
un modul de instruire în zbor pe elicopterul IAR-316 B
(Alouette), iar ultimul modul dedicat instruirii în zbor pe
elicopterul IAR-330 Puma Socat.
Ritmul activităţilor zilnice de la Boboc este, de cele mai
multe ori, asemănător curentului de aer generat de
rotaţia elicelor, timpul pare că se comprimă în fiecare
zi, dar tinerii marinari găsesc întotdeauna timp pentru a
rezolva misiunile primite şi a le pregăti pe următoarele.
O zi de pregătire pentru zbor? Briefingul de pregătire a
personalului navigant în vederea desfăşurării în bune
condiţii şi în maximă securitate a misiunilor, deplasarea la
aerodrom şi pregătirea elicopterelor.
Odată decolate, începe partea frumoasă a zilei, zborul.
Chiar dacă au avut emoţii la primul zbor şi se află la
începutul carierei lor în aviaţie, ofiţerii de marină care
au ales să devină piloţi de elicopter sunt atenţi la toate
indicaţiile primite de la instructori în timpul zborului,
învăţând să execute în siguranţă exerciţiile planificate.
Până la examenul de brevetare, departe de ruliul şi
tangajul mării, marinarii care învaţă abecedarul zborului,
sunt ambiţioşi, strâng din dinţi la fiecare antrenament
de zbor, pentru a fi cei mai buni. La Baza Aeriană de
instruire şi formare a personalului aeronautic de la Boboc,
cei şapte ofiţeri de marină care au ales să îşi schimbe
destinul şi să devină piloţi de elicopter,au început
să zboare! Cer senin! (M.E.)

La manşa elicopterului IAR 316 B Alouette.
Foto: Ionuţ FELEA

Zi de instrucţie în zbor pentru piloţii marinari.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA
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Provocările la nivelul Uniunii Europene
în domeniul securităţii maritime

Nava purtătoare de rachete Pescăruşul, executând tragerile cu tunul calibru 76 mm.

explicat funcţiile acestora şi au putut opera unele dintre ele, sub
atenta supraveghere şi îndrumare a maiştrilor militari. Exerciţiul
tactic TOMIS 19 s-a înscris în sfera măsurilor de consolidare
a nivelului de reacţie al militarilor români pentru contracararea
unor acţiuni ostile în zona litoralului românesc al Mării Negre,
contribuind la asigurarea unei posturi robuste de descurajare şi
de apărare la graniţa de est a Alianţei Nord-Atlantice. (SMFN)

În perioada 12-13 noiembrie, s-a
desfăşurat în aula Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa,
Conferinţa Doctrinară a Forţelor Navale.
Ediţia din acest an a conferinţei, organizată
de Statul Major al Forţelor Navale a avut ca
temă „Alinierea Doctrinei Forţelor Navale la
documentele naţionale/NATO relevante în
domeniul doctrinar şi cel al strategiilor”. Pe
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parcursul a două zile, specialişti din Forţele
Navale, Statul Major al Apărării, Statul
Major al Forţelor Terestre, Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” şi din Asociaţia
„Clubul Amiralilor” au dezbătut teme de
interes pentru Forţele Navale Române,
principalele concepte, principii şi norme
care guvernează organizarea, dotarea
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şi întrebuinţarea Forţelor Navale pentru
îndeplinirea întregii game de misiuni ce
revin acestei categorii de forţe armate la
nivel naţional, multinaţional şi cu caracter
întrunit, care derivă din interesele navale,
fluviale şi maritime ale României şi din
statutul de stat membru al Alianţei Nord
Atlantice, al Uniunii Europene şi al altor
iniţiative regionale. Discuţiile purtate
pe parcursul conferinţei în cele patru
paneluri – strategii, doctrine, concepte
şi operaţii - au condus la identificarea
nevoilor de schimbare, precum şi a
unor noi abordări privind conţinutul
principalelor concepte, principii şi norme
care guvernează organizarea, dotarea
şi întrebuinţarea Forţelor Navale şi care
trebuie să asigure îndeplinirea cu succes
a întregii game de misiuni ce revin
acestei categorii de forţe armate. Pentru
a îmbogăţi „memoria instituţională”, a fost
elaborată Culegerea de articole şi studii
pentru Conferinţa Doctrinară a Forţelor
Navale, ediţia 2019. (M.E.)

Instrucţia scafandrilor de luptă
în Portul Militar Mangalia
Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Conferinţa doctrinară a Forţelor Navale

SHIELD PROTECTOR 19.11

Foto: Andrei PAP, F111

În perioada 4-7 iunie, în apele teritoriale şi în apele
internaţionale din bazinul vestic al Mării Negre,
s-a desfăşurat exerciţiul SHIELD PROTECTOR
19.11. Scenariul exerciţiului a presupus ca pe mare,
nava purtătoare de rachete Pescăruşul şi fregata
Regina Maria să execute trageri cu sistemele de
artilerie de la bord, două elicoptere Puma Naval să
asigure secvenţele de luptă aeriană şi să pună în
aplicare procedurile de căutare şi de localizare a
unui submarin inamic prin lansarea geamandurilor
radiohidroacustice, iar de la ţărm dispozitivele mobile
de lansare din compunerea Divizionului 508 Rachete
de Coastă să asigure atacul cu rachete sol-navă. La
exerciţiul condus de Comandamentul Flotei au mai
participat structuri din subordinea Bazei Logistice
Navale „Pontica”, Brigăzii 243 Radioelectronică
şi Observare, Direcţiei Hidrografice Maritime şi a
Centrului 110 Comunicaţii şi Informatică. (SMFN)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

În perioada 17-20 septembrie, militarii din forţele navale au
desfăşurat activităţi de instruire în raioane de litoral, împreună
cu militari din cadrul forţelor aeriene. Exerciţiul TOMIS 19 s-a
desfăşurat în zona Capu Midia şi a cuprins misiuni de foc, trageri
de luptă executate de către militarii din Forţele Navale Române,
lansări de rachete sol-aer, executate de către militarii din Forţele
Aeriene Române, precum şi misiuni de interdicţie maritimă,
realizate de către militarii din Forţele Navale Române şi cei de la
Garda de Coastă. Gruparea navală care a participat la exerciţiul
TOMIS 19, a fost alcătuită din corveta Contraamiral Horia
Macellariu (265), dragoarele maritime Lt. Lupu Dinescu (25) şi
Lt. Dimitrie Nicolescu (29), nava purtătoare de rachete Lăstunul
(190), fregata Regele Ferdinand (F221), o navă de sprijin acţiuni
maritime şi remorcherul maritim Viteazul (101). De asemenea, la
misiuni a participat şi un elicopter Puma Naval şi detaşamente
mobile de lansare. Concomitent, în mediul cibernetic, structurile
participante au desfăşurat misiuni de supraveghere radiotehnică
a litoralului românesc şi a raioanelor maritime de tragere,
precum şi exerciţii de război electronic. La activităţile de instruire
pe mare au participat şi 25 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, împărţiţi în trei
grupe. Ei au fost ambarcaţi la bordul fregatei Regele Ferdinand ,
dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu şi corvetei Contraamiral
Horia Macellariu, unde au avut posibilitatea de a se familiariza
cu echipamentele şi tehnica de la bordul navelor de luptă, li s-au

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto:ANMB

Exerciţiul TOMIS 19

În perioada 21 – 24 mai, la Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” s-a desfăşurat cursul „The Challenges of
Securing Maritime Areas for the European Union”,
organizat de European Security and Defence
College (ESDC), în parteneriat cu Colegiului Naţional
de Afaceri Interne şi Ministerul Afacerilor Interne.
Lectori invitaţi din cadrul European Security and
Defence College (ESDC), EU Military Staff, Ministerul
Afacerilor Interne, Garda de Coastă, Forţele Navale
Române şi Colegiul Naţional de Afaceri Interne,
alături de specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor
publice şi Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, au
dezbătut probleme legate de provocările la nivelul
Uniunii Europene din domeniul securităţii maritime,
într-o abordare multidimensională şi integrată, la nivel
strategic şi operaţional. Joi, 23 mai, a fost organizat
un exerciţiu pe mare, având ca obiectiv simularea
modului de acţiune în cadrul operaţiilor specifice de
combatere a migraţiei pe mare. Prin organizarea
acestui curs, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
s-a alăturat demersurilor European Security and
Defence College privind implementarea de module
de instruire şi pregătire academică în domeniul
maritim la nivel UE. (M.E.)

În perioada 13-15 noiembrie, scafandrii militari din cadrul
Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă au desfăşurat, în Portul
Militar Mangalia, un exerciţiu tactic în teren, cu tema „Atacul unei
nave în vederea eliberării ostaticilor”. 15 scafandri militari, sub
comanda căpitanului Bogdan Oancea, au executat o serie de
proceduri specifice activităţii de instrucţie a scafandrilor de luptă,
precum cercetarea obiectivului, inserţia în aria de operaţii prin
metoda salturilor libere din vedetă, înfiltrarea la obiectiv, abordajul
navei, atacul şi eliberarea ostaticilor şi evacuarea unui rănit.
Scafandrii au demonstrat că au un nivel ridicat de pregătire, că
www.navy.ro

sunt învăţaţi să lucreze împreună pentru a-şi îndeplini misiunile în
bune condiţii.

15 noiembrie - Ziua Scafandrilor Militari
şi Ziua Scafandrului Român
Centrul 39 Scafandri a aniversat vineri, 15 noiembrie, Ziua
Scafandrilor Militari şi Ziua Scafandrului Român, precum şi peste
jumătate de secol de activitate, timp în care au fost formaţi 3.000 de
scafandri militari şi civili. Potrivit atestării din anul 2016 a Serviciului
Istoric al Armatei, instituţia din Constanţa este continuatoarea
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Foto: Cristian VLĂSCEANU

Şedinţe de bilanţ
în unităţile Forţelor Navale

În luna decembrie s-au desfăşurat
şedinţele de bilanţ a activităţii
desfăşurate de unităţile din Forţele
Navale în acest an. În prezenţa
reprezentanţilor din Statul Major al
Forţelor Navale, a fost analizată cu
obiectivitate activitatea desfăşurată de
fiecare structură a Forţelor Navale în
parte, participarea navelor la exerciţii
şi misiuni interne şi internaţionale. De
asemenea au fost evidenţiate eforturile
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personalului pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite şi au fost prezentate
dificultăţile întâmpinate de unităţi pe
parcursul anului. Forţele Navale au
participat la toate misiunile NATO
asumate de România în acest an.
Infanteriştii marini au participat pentru
prima dată cu un detaşament la
misiunile executate în Teatrul de operaţii
Afganistan, fregata Regele Ferdinand
a participat şi în acest an la operaţia

SEA GUARDIAN în Marea Mediterană,
iar numeroase nave au fost implicate
în exerciţii naţionale şi internaţionale
în Marea Neagră şi Marea Mediterană.
Forţele Navale au introdus principiul
de eficientizare a misiunilor pe mare,
în cadrul documentelor de planificare
de organizare şi de execuţie în FNR,
procesul NATO de planificare, pregătire
şi de execuţie cu o permanentă evaluare,
bazat pe principiul că fiecare activitate
este dezvoltată în cele mai mici detalii.
În cadrul activităţilor au fost prezentate
şi principalele direcţii de acţiune ale
Statului Major al Forţelor Navale şi
unităţilor subordonate pentru anul 2020,
cea mai mare provocare pentru Forţele
Navale în anul 2020, fiind 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. (M.E.)
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Evaluarea puitorului de mine şi plase
Viceamiral Constantin Bălescu (PM 274)
În perioada 5-11 decembrie, o echipă formată din specialişti
din cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite „General Ioan
Emanoil Florescu”, Componentei Operaţionale Navale, Statului
Major al Forţelor Navale şi a Centrului de Instruire, Simulare şi
Evaluare al Forţelor Navale a executat evaluarea puitorului de
mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu şi a statului major în
vederea preluării comenzii grupării navale permanente a NATO
de luptă împotriva minelor (SNMCMG-2) în prima jumătate a
anului 2020, o misiune în premieră şi pe care marinarii români vor
să o îndeplinească la cele mai înalte standarde. După evaluarea
statică realizată la cheu, pe mare au fost desfăşurate exerciţii
complexe de marinărie, de luptă antimină, de salvare a vieţii pe

mare, de vitalitate, de evacuare medicală, de reaprovizionare
pe mare şi exerciţii de remorcaj. Forţele Navale Române îşi vor
asuma comanda grupării SNMCMG-2, prin căpitan-comandorul
Valentin-Cătălin Vlad, ca parte a contribuţiei României la întărirea
măsurilor de asigurare a apărării colective a Alianţei.
Forţele Navale Române sunt apreciate la nivelul Coman
damentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM) pentru efortul
consistent, continuu şi determinarea prin care îşi aduc contribuţia la
efortul comun al NATO de menţinere a securităţii în regiunea Mării
Negre şi nu numai, deoarece Forţele Navale Române participă cu
nave, cu forţe şi mijloace, cu contingente importante în teatrele de
operaţii importante ale lumii. (căpitan Nicoleta BURLACU)

România a preluat preşedinţia anuală a unei iniţiative
din Regiunea Mării Negre

Cea de a XVII-a reuniune anuală a delegaţiilor celor şase state riverane
Mării Negre, semnatare a Documentului privind Măsurile de Creştere a
Încrederii şi Securităţii în Domeniul Naval la Marea Neagră (CSBMs) a
avut loc marţi, 17 decembrie 2019, la Viena, la sediul Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Din partea Forţelor Navale
Române au participat contraamiralul Daniel Căpăţînă, comandantul
Componentei Operaţionale Navale şi locţiitor al şefului Statului Major al
Forţelor Navale şi comandorul Eugen Domunco, alături de reprezentanţii
oficiali din Bulgaria, Georgia, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina.
Obiectivul principal al reuniunii a fost evaluarea modului de implementare
a prevederilor „Documentului CSBMs” în anul 2019 şi prezentarea
principalelor activităţi pentru anul 2020. La sfârşitul reuniunii a avut loc
ceremonia de predare-primire a preşedinţiei „Documentului CSBMs”,
prilej cu care reprezentantul Forţelor Navale Bulgare, comandorul Dimitar
Nikolov a predat simbolul iniţiativei, stiletul naval, şefului delegaţiei
Forţelor Navale Române, contraamiralul Daniel Căpăţînă. „Documentul
CSBMs” reuneşte cele şase state riverane la Marea Neagră şi exprimă
angajamentul acestora de a creşte încrederea şi securitatea în regiune,
precum şi convingerea acestora că securitatea regională reprezintă o
contribuţie semnificativă la stabilitatea generală în Europa. (SMFN)
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tradiţiilor militare ale Grupului 279
Scafandri, care a fost înfiinţat în data
de 15 noiembrie 1967 şi a funcţionat, în
Mangalia, până la data de 1 octombrie
1976, moment în care a fost transformat
în Grup Scafandri de Luptă, iar tehnica şi
efectivele acestuia au intrat în subordinea
Centrului de Scafandri. La înfiinţare,
organizarea unităţii cuprindea în structura
sa Comandamentul cu subunităţile de
bază (Grupul Scafandri de Mare Adâncime,
Grupul Scafandri de Luptă, Laboratorul de
cercetare privind pătrundea omului sub
apă şi Cabinetul de studii şi dresaj animale
marine), subunităţile şi formaţiunile de
servicii. Odată cu perfecţionarea militarilor
şi specialiştilor Centrului de Scafandri, au

Foto: Cosmin COSTEA

Conducerea Centrului de Scafandri alături de scafandrii
Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă
participanţi la exerciţiul de la Mangalia.

început să apară şi recordurile scafandreriei
româneşti. În luna august a anului 1978,
scafandrii militari au atins pentru prima
dată adâncimea de 100 de metri, iar în luna
decembrie a aceluiaşi an a fost executată
prima scufundare în saturaţie cu scafandri
români, cu un nivel al adâncimii de 202
metri. Ziua de 21 iunie 1983 a adus în
istoria scafandreriei româneşti un nou
record naţional, prin realizarea scufundării
în saturaţie „Pontus III”, la 450 de metri
adâncime. Însă, cel mai mare record
naţional a fost atins tot în Laboratorul
Hiperbar, inima Centrului de Scafandri,
în perioada 25 septembrie - 9 octombrie
1984, atunci când a fost atins pragul de 500
de metri. În anul 1993, Centrul 39 Scafandri
a fost autorizat ca organ unic de brevetare,
pregătire şi perfecţionare a scafandrilor
profesionişti din ţară, iar un an mai târziu,
după ce şi-a restructurat şi diversificat
activităţile (lucrări subacvatice, atestări
pentru personal medical de specialitate,
cercetare ştiinţifică în domeniul tehnicii de
lucru sub apă), instituţia a devenit Brigada
de Submarine şi Scafandri; în anul 1998,
s-a revenit la titulatura de „Centrul 39
Scafandri”, modificare ce este păstrată şi
în prezent. În ultimii 25 de ani, Centrul de
Scafandri a funcţionat după o organizare
constantă, cu o Şcoală de scafandri, un
Laborator Hiperbar, Divizionul 175 Nave
Scafandri şi Divizionul 164 Forţe Navale
pentru Operaţii Speciale, iar începând cu
data de 1 noiembrie 2019, în compunerea
acestuia a intrat Divizionul 176 Nave
Scafandri de mare adâncime. (SMFN)

www.navy.ro
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Nava Şcoală Mircea
în marş pe Dunăre

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Flotila Fluvială

Monitor
pe
Dunăre

Marşuri pe Dunăre
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În perioada 14-23 septembrie, Nava Şcoală Mircea a
executat un marş de instrucţie pe Dunăre, pentru a încheia
seria evenimentelor organizate cu prilejul împlinirii a 80 de ani
de la intrarea în serviciul Marinei Militare Române. Nava a avut
la bord studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi, în
premieră de la reînfiinţare, elevi ai Colegiului Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza”.
După ceremonia de sosire în ţară, organizată la Constanţa,
la data de 17 mai 1939, primul marş de instrucţie al Navei
Şcoală Mircea a fost executat în luna iunie 1939, pe Dunăre,
până la Galaţi, unde a participat la festivitatea de lansare la
apă a primei nave de luptă care a fost construită în România,
puitorul de mine Amiral Ioan Murgescu. Atunci nava nu a
acostat în niciun port dunărean, iar la Galaţi a fost ancorată în
zona Palatului Navigaţiei.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Flotila Fluvială

Prezentarea navelor fluviale în Portul Drobeta-Turnu Severin.

Elevii Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, aflaţi pentru prima dată la bordul NŞ Mircea.
Family Photo: Comandorul Mircea Târhoacă, Ivan Patzaichin şi contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan.

Ziua Porţilor Deschise pe navele fluviale.
Vedeta blindată Opanez (177), venind la acostare în babordul monitorului Lascăr Catargiu (47).
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După ce a navigat pe braţul Sulina, Nava Şcoală Mircea a
acostat duminică, 15 septembrie, la pontonul A.F.D.J Tulcea, fiind
aşteptată de autorităţile publice locale şi centrale, de marinarii
militari, dar şi de un numeros public. La ceremonialul de sosire
al navei în Portul Tulcea a participat şi multiplul campion olimpic
la caiac-canoe, Ivan Patzaichin, care i-a dăruit comandantului
navei o vâslă. Oficialităţile au facut un tur al navei, pentru ca
apoi, nava să primească în vizită populaţia din Tulcea. Pe
timpul vizitei, elevii şi studenţii de la bord au desfăşurat activităţi
de promovare a instituţiilor de învăţământ de marină. „Bricul
«Mircea» a mai fost la Tulcea, în 1953-56, dar atunci a stat
la ancoră. Astăzi este pentru prima dată când acostează aici,
când nava poate fi văzută de public şi când găzduieşte instituţii
militare care îşi promovează oferta educaţională”, a declarat
la sosire comandorul Mircea Târhoacă, comandantul Navei
Şcoală Mircea.
www.navy.ro
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Escală la Tulcea

Foto: Flotila Fluvială

Navele Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie
„Comandor Virgil-Alexandru Dragalina” au executat, în
această primăvară, marşuri de instrucţie de la Brăila la
Călăraşi, cât şi în amonte, până la Orşova, având ca
obiective perfecţionarea deprinderilor personalului privind
procedurile de operare a sistemelor şi echipamentelor
de la bord, precum şi actualizarea bazei de date privind
cunoaşterea zonei de responsabilitate. În fiecare dintre
porturile de escală, a fost organizată Ziua Porţilor
Deschise, o activitate inclusă în proiectul „Armata –
O Şcoală Altfel”. La Calafat, Drobeta-Turnu
Severin,Orşova şi Giurgiu, elevii au fost curioşi să afle
ce misiuni au navele, cum funcţionează instalaţiile
artileristice, şi la ce folosesc nodurile marinăreşti
sau diferitele lucrări de matelotaj. Joi, 16 mai, navele
Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor
Virgil-Alexandru Dragalina” au încheiat marşul de
instrucţie desfăşurat de la Brăila la Orşova. La Dunăre
pare a fi în permanenţă o şcoală altfel, o şcoală a tinerilor
entuziaşti care vor să reuşească, o şcoală a celor care
încearcă mereu să arate şi altora fumuseţea tradiţiilor
marinăreşti şi astfel, să îi atragă pe tineri să descopere
alături de ei arta navigaţiei pe fluviu. Şi poate, nu peste
mulţi ani, o parte dintre copiii care au vizitat navele
fluviale, vor deveni elevi sau studenţi ai instituţiilor militare
de învăţământ de marină şi apoi colegi ci cei care
le-au prezentat navele fluviale. (M.E.)

Căpitan-comandor Mihai EGOROV
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Vizitatori urcând pe NŞ Mircea, în Portul Tulcea.

Bucuria copiilor vizitând NŞ Mircea în Portul Tulcea.

Marţi, 17 septembrie, mii de gălăţeni au aşteptat sosirea
navei în port la pontonul AFDJ, în zona Palatului Navigaţiei.
De pe cheu nu au lipsit militarii Flotilei Fluviale, IPS Casian,
Episcopul Dunării de Jos, autorităţile publice locale, Muzica
Reprezentativă a Forţelor Navale şi membrii asociaţiei Frontiera
Gălăţeană. La bordul navei, ceremonia de sosire a inclus un
ceremonial religios, urmat de o evocare a tradiţiei navale
la Galaţi, oferită, în costume de epocă, de filiala gălăţeană
a Asociaţiei de reconstituire istorică „Tomis”; reprezentanţii
asociaţiei au dăruit echipajului o efigie a domnitorului Mircea
cel Bătrân. Ca în fiecare port de escală, contraamiralul de
flotilă Cornel Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale „Mihail
Kogălniceanu” şi comandantul marşului Navei Şcoală Mircea au
mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat desfăşurării
escalei legendarului velier românesc.
Chiar dacă Nava Şcoală Mircea a acostat la Galaţi la
orele după amiezei, acest lucru nu i-a împiedicat pe locuitorii
municipiului să aştepte răbdători să urce la bord. Pe timpul
escalei studenţii şi elevii aflaţi la bord au vizitat principalele
puncte de atracţie ale municipiului. Comandor Mircea Târhoacă:
„Primul marş al Navei Şcoală «Mircea» a fost aici, la Galaţi, în
1939, dar atunci nava nu a putut acosta, amenajările portuare
din vremea respectivă probabil nu au permis acest lucru”. Mii
de gălăţeni au urcat la bordul Navei Şcoală Mircea pe timpul
escalei velierului la Galaţi.

Peste 32 de mii de vizitatori
şi multe premiere la bordul NŞ Mircea
Duminică, 22 septembrie, la orele 16, Nava Şcoală Mircea
a salutat cu sirena portul Sulina, şi-a luat „la revedere” de la
Dunăre şi a început navigaţia pe mare, spre portul Constanţa.
Aventura Navei Şcoală Mircea pe Dunăre a fost una reuşită;

Foto: Ionuţ FELEA

Momente inedite la Brăila

Prezentarea ofertei educaţionale a instituţiilor militare de învăţământ de marină în Portul Tulcea.

Foto: Ionuţ FELEA

Lucrări de întreţinere a aspectului marinăresc al navei.
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Efigie a domnitorului Ştefan cel Mare, oferită comandantului NŞ Mircea
de membrii filialei gălăţene a Asociaţiei de reconstituire istorică „Tomis”.
Liceenii militari aflaţi la bord, învăţând nodurile marinăreşti.

NŞ Mircea în Portul Brăila.
Foto: Ionuţ FELEA

Nava Şcoală Mircea şi-a continuat marşul de instrucţie pe
Dunăre, acostând joi, 19 septembrie, în portul Brăila. Chiar
dacă vremea ne-a amintit că suntem într-o lună de toamnă,
autorităţile locale, marinarii militari din garnizoană, Muzica
Reprezentativă a Forţelor Navale, dar şi un numeros public,
au aşteptat pe cheul de lângă Căpitănia Brăila, sosirea navei.
Oficialităţile prezente au vizitat nava, iar elevii şi studenţii de la
bord au prezentat brăilenilor oferta educaţională a instituţiilor de
învăţământ de marină.
Trei lucruri inedite au marcat prima zi a escalei navei la
Brăila. În primul rând, acordarea unei „Diplome de Excenţă”,
de către Viorel Marian Dragomir, primarul municipiului pentru
comandorul Mircea Târhoacă, comandantul NŞ Mircea, brăi
lean de origine. Apoi, Giurcă Mihaela Florina, directoarea
Colegiului Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” – absolvit
de comandorul Mircea Târhoacă – împreună cu eleva cu cele
mai bune rezultate la învăţătură din colegiu, au fost prezente la
sosirea navei, oferindu-i comandantului o Diplomă de Onoare
şi un buchet de flori. Nu în ultimul rând, la bordul navei a urcat
căpitanul Burlacu Dumitru, veteran de război, în vârstă de 96
de ani, care a făcut parte din echipajul NŞ Mircea pentru trei
luni în anul 1944, când nava a fost luată pradă de război de
către sovietici; a fost pentru prima dată de la acel moment când
căpitanul Burlacu Dumitru a revăzut NŞ Mircea, iar emoţiile au
fost puternice.
Pe timpul escalei studenţii şi elevii aflaţi la bord au vizitat
principalele puncte de atracţie ale municipiului Brăila şi s-au
întâlnit cu elevii brăileni. Brăilenii au avut ocazia să viziteze
nava vineri, 20 septembrie, şi au făcut-o în număr foarte mare.

Căpitanul (rtr) Burlacu Dumitru, veteran de război, la bordul NŞ Mircea.

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA

Premieră la Galaţi

Foto: Ionuţ FELEA

După escala din Brăila, acolo unde s-a atins recordul de
vizitatori din acest marş şi aproximativ 20000 de oameni au
urcat la bordul velierului, Nava Şcoală Mircea a ridicat ancora
sâmbătă, 21 septembrie, şi a navigat în aval, ajungând în
aceeaşi seară la Sulina, pentru o escală de o zi.
Chiar dacă nu a fost acel flux de vizitatori de la Galaţi şi mai
ales Brăila, mare parte dintre locuitorii oraşului de la gura de
vărsare a Dunării, precum şi numeroşii turişti aflaţi în zonă, au
urcat la bordul NŞ Mircea. De altfel, puţini sunt cei care s-au
aflat în acea perioadă pe Braţul Sulina şi apoi pe Dunăre până
la Brăila, sau în porturile de escală – Tulcea, Galaţi, Brăila,
Sulina – care nu au făcut măcar o fotografie sau un selfie cu
NŞ Mircea.
La Sulina, studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
şi elevii Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” au
avut oportunitatea să viziteze principalele puncte de atracţie ale
oraşului cosmopolit, de la începutul secolului XX, atunci când
Sulina era în plină dezvoltare. Astfel, au văzut Farul vechi –
Farul Comisiei Europene a Dunării -, Palatul Comisiei Europene
a Dunării dar şi Farul nou, de pe malul drept al Dunării, chiar
înainte de vărsarea în mare, aflat în administrarea Direcţiei
Hidrografice Maritime. Ajutaţi de profesorul de istorie de la
Liceul „Jean Bart”, cadeţii au navigat printre scrierile lui Jean
Bart şi printre poveştile personajelor din Cimitirul Cosmopolit,
acolo unde au aflat poveşti despre prinţi şi prinţese, despre
piraţi, dar şi despre eroii marinari căzuţi la datorie.

Foto: Ionuţ FELEA

Sulina – ultima escală a marşului

După două zile de staţionare în Tulcea, perioadă în care
a primit la bord aproximativ 10000 de vizitatori, în dimineaţa
zilei de 17 septembrie, Nava Şcoală Mircea a părăsit portul
navigând spre Galaţi. Pe perioada marşului, elevii şi studenţii de
la bord s-au familiarizat cu navigaţia pe Dunăre şi cu reperele
de navigaţie, executând de asemenea activităţi de întreţinere a
aspectului marinăresc al navei.

www.navy.ro
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Vizita cadeţilor de pe NŞ Mircea la Farul de la Sulina

Danube Protector

Instantaneu din timpul acostării NŞ Mircea în Portul Sulina.

NŞ Mircea navigând pe Canalul Sulina.

patru porturi de escală, oficialităţile publice centrale prezente în
fiecare dintre porturi, peste 32000 de vizitatori şi o experienţă
inedită pentru cadeţii aflaţi la bord.
Luni, 23 septembrie, Nava Şcoală Mircea, şi-a încheiat
marşul de instrucţie pe Dunăre, organizat cu prilejul împlinirii
a 80 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare Române,
iar comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei, a raportat
„Misiune îndeplinită”!
A fost încă o filă de istorie scrisă de legendarul velier
românesc, un salut respectuos porturilor dunărene şi o iniţiativă
de continuat pe viitor. De 80 de ani, NŞ Mircea face diplomaţie
navală, în orice port de escală reprezentând cu onoare Forţele
Navale Române şi 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.

Exerciţii pe Dunăre

Vizitatori pe NŞ Mircea, în Portul Sulina.

În perioada 3-5 iunie, navele Flotilei Fluviale au participat la
exerciţiul DANUBE PROTECTOR 19.08, care s-a desfăşurat pe
Dunăre în sectorul cuprins între km 176-220 şi pe braţul Sfântu
Gheorghe. Supravegherea căilor de comunicaţii fluviale, acţiuni
de minare şi dragaj, inspecţia navelor suspecte care tranzitează
zona de responsabilitate, acţiuni de apărare a proximităţii malurilor
fluviului au fost câteva dintre misiunile executate de marinarii
fluviali. Unul dintre obiectivele exerciţiului a fost evaluarea
capacităţii de acţiune a echipajelor care alcătuiau gruparea militară
navală fluvială a Forţelor Navale Române, cu responsabilitatea de
a asigura securitatea la graniţa de est a NATO şi UE. Complexitatea
acţiunilor desfăşurate în zona Deltei Dunării a fost dezvoltată prin
introducerea unor secvenţe de instruire în teren, executate de
infanteriştii marini de la Babadag şi de scafandrii de luptă, care
au desfăşurat exerciţii de cercetare în raioane temporare de
staţionare, de acordare a primului ajutor în caz de intoxicare cu
alimente, punând în aplicare tehnici de deplasare în câmpul tactic
şi metode de amenajare sanitară a sectoarelor de campare.

Foto: Ionuţ FELEA

Ediţia de toamnă a exerciţiului

Omagiu adus marinarilor în Cimitirul Cosmopolit Sulina.

Foto: Ionuţ FELEA

Family Photo: 80 de ani de la intrarea NŞ Mircea în serviciul Forţelor Navale Române.
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Misiunile executate de marinarii fluviali în zona de
responsabilitate se desfăşoară într-un ritm continuu. La numai
10 zile de la încheierea exerciţiului bilateral româno-ucrainean
RIVERINE 2019 desfăşurat pe Braţul Chilia, navele Flotilei
Fluviale „Mihail Kogălniceanu” au părăsit din nou porturile Brăila
şi Tulcea pentru a desfăşura exerciţii de antrenament specifice pe
Dunăre, pe braţele Sulina şi Sf. Gheorghe. Astfel, în perioada 1620 septembrie, echipajele navelor fluviale au acţionat împreună
cu infanterişti marini, scafandri de luptă, cercetaşi din cadrul
unităţilor Forţelor Terestre din Constanţa şi Brăila, în cadrul
exerciţiului DANUBE PROTECTOR 19.11. Perturbarea căilor
de comunicaţii fluviale prin infiltrare de elemente paramilitare,
crearea de tensiuni în porturile din Delta Dunării şi modificarea
rutelor de transport fluvial de materii prime sunt câteva dintre
ameninţările pe care le-au contracarat militarii din Forţele Navale
şi din Forţele Terestre, conform scenariului exerciţiului Danube
Protector 19.11. La exerciţiu au participat nouă nave
militare fluviale, un elicopter Puma Naval, plutoane de infanterie
marină, scafandri de luptă şi scafandri fluviali şi două grupe
de cercetare terestră de la Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”
şi de la Regimentul 528 Cercetare „Vlad Ţepeş”, în total 330
de militari. Marţi, 17 septembrie, toţi militarii au participat la

Aspect din timpul exerciţiului RIVERINE 19.

acţiuni tactice pentru neutralizarea elementelor de diversiune
ale inamicului fictiv din zona fluvială, pentru respingerea unui
desant, precum şi pentru menţinerea libertăţii de navigaţie.
Din scenariul exerciţiului desfăşurat în raionul Mahmudia a
făcut parte şi elicopterul Puma Naval care a executat misiuni
de transport şi de evacuare medicală. Exerciţiul DANUBE
PROTECTOR 19.11 a demonstrat nivelul ridicat de pregătire al
echipajelor navelor fluviale, dar şi nivelul de interoperabilitate al
structurilor participante şi a reprezentat o bună oportunitate de
antrenament în vederea executării misiunilor de foc planificate
pentru luna octombrie. Comandorul Marian Rîşnoveanu, şeful
de stat major al Floilei Fluviale: „Scopul acestui exerciţiu este
de instruire pentru personalul nou venit în Forţele Navale, dar şi
de perfecţionare pentru personalul cu vechime. Un alt scop este
de a realiza cooperarea între Forţele Navale şi cele Terestre”.
Exerciţiul militar de pe Dunăre, considerat unul complex având
în vedere că au fost angrenate atât Forţele Terestre, cât şi cele
Navale, a constat în debarcarea unor militari, neutralizarea unui
desant aeropurtat de către infanteria marină sprijinită de Flotila
Fluvială. Locotenent-colonelul Marius Gheorghescu, locţiitorului
comandantului Regimentului 307 Infanterie Marină: „Este o
misiune tipică pentru Infanteria Marină. Am executat sarcini de
cercetare pentru descoperirea poziţiei inamicului şi a elementelor
ostile. Am executat asaltul, am blocat inamicul şi l-am capturat”.
După această secvenţă, forţele participante au desfăşurat,
concomitent, activităţi de instrucţie pe braţele Sfântu Gheorghe
şi Sulina, până la vărsarea acestora în mare. Prezenţa navelor
la Sulina a reprezentat şi o bună ocazia pentru populaţia din
zonă să viziteze trei nave militare fluviale, care au fost acostate
la cheul din localitate. Prin activităţile de instruire desfăşurate,
marinarii militari români contrubuie la asigurarea capacităţii de
reacţie a Alianţei, precum şi la întărirea posturii de descurajare
a ameninţărilor din proximitatea estică a NATO. (M.E.; SMFN)
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Foto: Flotila Fluvială

Navele Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, corveta Amiral Petre
Bărbuneanu şi două nave din subordinea Bazei Logistice Navale
„Pontica” au fost protagonistele exerciţiului naval desfăşurat,
în perioada 27- 31 octombrie, pe braţul Sfântu Gheorghe al
Dunării, intitulat „Danube Protector 19”. Echipajele navelor militare
fluviale au desfăşurat acţiuni specifice pentru apărarea căilor de
comunicaţii fluviale în zona de responsabilitate şi au executat
trageri cu muniţie de luptă, iar corveta Amiral Petre Bărbuneanu
a executat activităţi de asigurare a raionului de tragere, cu
cercetarea poziţiilor obiectivelor de interes din proximitatea
platformelor petroliere maritime. Specialiştii de la Direcţia
Hidrografică Maritimă, Centrul 39 Scafandri şi de la Centrul de
Mentenanţă al Forţelor Navale au fost dislocaţi în raion, pentru a
furniza informaţiile necesare şi sprijinul logistic. Exerciţiul „Danube
Protector 19” a fost organizat de Comandamentul Flotilei Fluviale
şi a avut rolul de a consolida nivelul de pregătire şi de instruire
al militarilor, pentru a fi capabili să execute misiunile ordonate în
zona de responsabilitate. (SMFN)

Alma
mater

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Instrucţie la Sfântu Gheorghe

Proiecte derulate
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
În perioada 14-18 mai, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a
derulat o serie de evenimente internaţionale de amploare.
Astfel, în această perioadă, s-a desfăşurat proiectul
MENTORESS din cadrul programului „ERASMUS+
- Parteneriate Strategice”. MENTORESS urmăreşte
modernizarea învăţământului superior din Europa dintr-o
perspectivă multiplă prioritară, prin creşterea ratei de ocupare a
forţei de muncă şi menţinerea profesioniştilor de gen feminin din
domeniul maritim, ofiţeri sau manageri din industria maritimă,
pentru a reduce decalajul dintre personalul feminin şi cel
masculin din industria navală, forţele navale sau alte categorii
de beneficiari, în ansamblu. Proiectul, realizat în parteneriat
cu Universitatea Maritimă „Piri Reis” din Istanbul (Turcia),
Academia Navală a Bulgariei din Varna şi Academia Navală
a Poloniei din Gdynia, are ca scop implementarea unor noi
programe şi elaborarea unor lucrări de cercetare în domeniul
managementului diversităţii şi al problematicii de gen.
În perioada 17 - 18 mai, a avut loc cea de-a V-a ediţie a

Ceremonie de decorare la Brăila

Foto: Flotila Fluvială

Intervenţie reală pe Dunăre
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Miercuri, 13 noiembrie, militarii
aflaţi pe vedeta blindată Smârdan
care se întorcea de la exerciţiul
DANUBE PROTECTOR, au acordat
primul ajutor şi au acţionat pentru
limitarea incendiului izbucnit la bordul
împingătorului Sidex 2, una dintre cele
şase nave ale unui convoi al NAVROM
Galaţi, aflat în amonte de Brăila, în
zona localităţii Gropeni. O parte a
echipajului Sidex 2 a fost transferat la
bordul vedetei blindate - care a ajuns
prima la locul incidentului - pentru
acordarea de îngrijiri medicale. Vedeta
blindată Smârdan, împreună cu nava
Rovinari şi cu echipajul navei Sidex 2
au acţionat pentru limitarea
efectelor incendiului. (SMFN)
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Vineri, 1 noiembrie, în Portul Militar Brăila, în semn de apreciere a
locului şi a rolului în structura Armatei României a marii
unităţi, precum şi pentru rolul determinant avut în susţinerea
structurilor Forţelor Navale Române, şeful Statului Major al Forţelor
Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a decorat Drapelul de
Luptă al Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” cu
Emblema de Onoare a Forţelor Navale. Distincţia conferită unităţii
comandate de contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, constituie
o confirmare a profesionalismului cu care personalul unităţii îşi
îndeplineşte misiunile. (SMFN)

Conferinţei Internaţionale SEA-CONF. Manifestarea a reunit
în acest an 150 de participanţi, specialişti în diferite domenii
de activitate. Obiectivul principal al conferinţei a fost acela de
a aduce laolaltă specialişti din industria navală, cercetători,
reprezentanţi de seamă ai mediului academic. Deschiderea
oficială a conferinţei a avut loc în prezenţa contraamiralului de
flotilă Ion-Cristian Lişman, locţiitorul pentru Resurse al şefului
Statului Major al Forţelor Navale.
În cadrul SEA CONF, a avut loc pentru prima dată şi expoziţia
„SAILING TO THE FUTURE” care a reunit 25 de producători,
importatori şi distribuitori de echipamente navale, echipamente
şi instrumente de navigaţie, echipamente didactice pentru
învăţământul de marină, programe specializate, cărţi şi publicaţii
de marină, ambarcaţiuni sportive şi de agrement, echipament
specific domeniului marin, furnizori de educaţie şi învăţământ
mediu şi superior de marină, respectiv instituţii de cercetare –
dezvoltare – inovare, cu impact semnificativ la nivel regional
şi internaţional.

Sesiuni de comunicări ştiinţifice
În perioada 8-10 mai, 11 elevi şi patru
cadre militare au reprezentat Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu” la cea
de-a doua ediţie a sesiunii de comunicări
ştiinţifice a elevilor militari organizată
de Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
din Piteşti. Elevii militari de la Constanţa
au participat cu lucrări la patru secţiuni,
respectiv Armament, Transporturi
auto, navale şi aeriene, Electronică şi
Electromecanică şi Ştiinţe socio-umane,
www.navy.ro

obţinând premiile I, II şi III,
la toate secţiunile.
În perioada 6-8 noiembrie, la Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu” s-a
desfăşurat cea de-a IX-a ediţie a Sesiunii
de comunicări ştiinţifice a elevilor.
Sesiunea a fost structurată pe cinci
secţiuni: Electronică, informatică şi
navigaţie; Mecanică şi electromecanică;
Armament; Limbi străine şi Ştiinţe socioumane, la care au participat elevi din
instituţii de învăţământ preuniversitar

militar şi civil. Au participat elevii Şcolii
Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri
a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, elevii
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”,
elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia
Informaţiei şi Apărare Cibernetică,
cei ai Colegiului Naţional Militar „Al.
I. Cuza”, Colegiului Tehnic Energetic,
Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi
Telecomunicaţii, precum şi elevii Liceului
Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”
din Medgidia. Lucrările şi proiectele
prezentate şi susţinute joi, 7 noiembrie,
au cuprins o arie complexă şi variată de
teme, pentru care elevii s-au documentat
temeinic, sub îndrumarea cadrelor
didactice. Vineri, 8 noiembrie, a avut loc
festivitatea de decernare a premiilor.
Cele mai apreciate proiecte au fost cele
ale elevilor Şcolii Militare de Maiştri
Militari a Forţelor Navale, Colegiului
Naţional Militar „Al. I. Cuza”, Şcolii
Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri
a Forţelor Aeriene, precum
şi cele ale elevilor Liceului Tehnologic
de Electrotehnică şi Telecomunicaţii
din Constanţa. Întâlnirea elevilor militari
de la Sibiu, Boboc şi Piteşti, la Constanţa
a fost prilejul ideal pentru ca ei să
viziteze Portul Militar şi să urce la bordul
fregatei Regina Maria şi a Navei Şcoală
Mircea. (SMMMFN)

71

O delegaţie a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a participat
în perioada 24 aprilie - 2 mai la Livorno, la „Săptămâna
internaţională a velelor”, competiţie nautică organizată de
Academia Navală a Italiei în parteneriat cu Primaria oraşului
Livorno. Manifestarea a reunit reprezentanţi din 26 de ţări.
Delegaţia ANMB, formată din student sg. Ioana Brumă, student
sg. Andreea-Elena Manole, student sg. Maximilian-Andrei
Voiculeţ şi prof. univ. dr. Ene Voiculescu Virgil, a participat
la 9 dintre cele 27 de regate care s-au organizat în cadrul
competiţiei. Reprezentanţii Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” au avut şi o întâlnire cu primarul oraşului Livorno şi au
vizitat Academia Navală italiană.

În perioada 7 - 10 mai, o delegaţie a Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” formată din trei studenţi de la Facultatea de Inginerie
Marină, Secţia Militară şi căpitanul Sergiu Petru Şerban, a
participat la un antrenament tactic comun pe simulator la
Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria,
alături de studenţi de la instituţia gazdă precum şi studenţi
din Polonia şi Ucraina. Exerciţiul a avut ca scop crearea de
reflexe profesionale pentru viitorii ofiţeri de marină, antrenarea
acestora conform standardelor NATO, dezvoltarea abilităţilor de
comunicare în cadrul echipajelor mixte precum şi dobândirea de
noi capabilităţi operaţionale esenţiale în acţiunile viitoare.

Competi]ia Nautic` Interna]ional` de la Tuzla

Exercitiul „METOC pentru cade]i”

O delegaţie a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” formată din
şase studenţi şi condusă de locotenent-colonelul Cristinel Olaru,
şeful Centrului de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice, a
participat, în perioada 29 aprilie - 4 mai, la cea de-a XXI-a ediţie
a Competiţiei Nautice Internaţionale organizată de Academia
Navală Tuzla din Turcia. În cadrul competiţiei, au concurat loturi
sportive din partea instituţiilor de învăţământ de marină din
România, Bulgaria, Turcia, China, Marea Britanie, Pakistan,
Azerbaidjan, Oman şi Coreea de Sud. În clasamentul general,
lotul sportiv al cadeţilor români s-a clasat pe locul V.

Sudenţii sergent Gabriel Rădel Alexe şi Ştefan Constantin
Popescu, din anul III al Facultăţii de Inginerie Marină, Secţia
Militară, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, au
participat în perioada 12 - 18 mai la exerciţiul internaţional
„METOC pentru cadeţi”, organizat de Academia Navală a
Poloniei. Exerciţiul, organizat anual, s-a încadrat în seria
manifestărilor planificate a se derula în comun cu partenerul
polonez, în baza obiectivelor de internaţionalizare ale Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”. (ANMB; M.E.)

Micii marinari, instruiţi pe mare
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100 de elevi de la Colegiul Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza” s-au ambarcat marţi,
4 iunie, la bordul fregatei Regina Maria şi au
participat la activităţile desfăşurate pe mare,
în cadrul exerciţiului SHIELD PROTECTOR
19, condus de Comandamentul Flotei. Pentru
liceeni a fost deopotrivă prima experienţă la
bordul unei nave militare, dar şi o activitate de
orientare socio-profesională, aceştia având
posibilitatea să vadă cum este viaţa pe navă,
ce misiuni execută şi să înţeleagă provocările
profesiei de marinar militar. Timp de câteva
ore, elevii au vizitat compartimentele navei, au
învăţat cum se folosesc mijloacele individuale
de salvare, au aflat noţiuni despre vitalitatea
navei şi au luat primele lecţii de navigaţie
astronomică şi costieră. La finalul unei zile
pline de provocări şi informaţii noi, liceenii au
primit invitaţia de a-şi continua pregătirea la
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi sperăm
să regăsim cât mai mulţi dintre ei la bordul
navelor militare. (M.E.)
Marina Română nr. 4-7
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În perioada 24 iunie - 19 iulie, la Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”, s-a desfăşurat examenul de licenţă al studenţilor din
anul IV. Studiile de licenţă, primul ciclu de studii universitare,
conform Legii nr. 288 din 2004, care reglementează modul în
care este structurat învăţământul în ţara noastră, se încheie
cu licenţa sau examenul de diplomă. Probă de maturitate,
examenul de licenţă a constat dintr-o probă de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, o probă de
evaluare a competenţelor practice pe simulator, şi susţinerea
proiectului de diplomă. Situaţiile de rezolvat la simulatorul de
navigaţie, testele grilă sau întrebările membrilor comisiei la
susţinerea proiectelor de diplomă i-au făcut pe tinerii studenţi
de anul IV să-şi folosească toate cunoştinţele dobândite în anii
de studiu şi să încerce să obţină rezultate cât mai bune. Multe

Final de an şcolar la CNMAIC şi SMMMFN

Foto: Cosmin COSTEA

Antrenament tactic la Academia Naval^
„Nikola Vaptsarov” din Varna

Foto: Ionuţ FELEA

„S`pt`mâna interna]ional` a velelor”
de la Livorno

dintre proiectele din acest an ale studenţilor militari au avut părţi
practice, studenţii demonstrând că pot face cu succes activităţi
de cercetare.
În simulatorul de navigaţie al Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” studenţii din anul IV au susţinut una dintre probele
examenului de licenţă. Ei au fost pe rând comandanţi de nave,
ofiţer de cart sau timonieri pentru colegii lor. Au fost verificate
atât cunoştinţele teoretice despre manevrarea navei, sistemele
şi echipamentele aflate la bordul navelor militare, cât şi
elementele de comunicaţii navale; nici deprinderile dobândite
de-a lungul cursurilor desfăşurate la simulator nu au fost însă
neglijate, iar exerciţiul a testat şi reacţia la o situaţie de urgenţă
şi modul de acţiune al studenţilor în acest caz.
În mod similar au acţionat şi studenţii de la specializarea
electromecanică navală, care au avut de rezolvat situaţii
specifice specializării. Prezentarea proiectelor de diplomă a
fost ultima probă a examenului. Timp de două zile, studenţii din
anul terminal au impresionat comisia de evaluare cu temele
alese, studiile realizate şi mulţi dintre ei au reuşit să inoveze
prin materializarea lucrărilor cu elemente practice. Deşi emoţiile
şi-au spus cuvântul, studenţii au realizat prezentări interesante
şi inedite ale proiectelor, evidenţiind atât noutatea lucrărilor cât
şi aportul personal adus la studiul temelor.
Poate că unii dintre studenţii Academiei Navale care au depăşit
în acest an cu rezultate foarte bune emoţiile examenului de
licenţă se vor întoarce în academie, pentru a-şi continua
proiectele de cercetare sau a deveni cei care le vor transmite
cunoştinţele tinerilor care vor alege să studieze în această
instituţie de învăţământ superior de marină.
Cu toţii au trecut cu bine examenul de licenţă, şi sunt pregătiţi
să se descurce în funcţiile pe care le vor ocupa în Forţele
Navale Române, la companiile din industria maritimă. (M.E.)

Examenul de licenţă

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Foto: ANMB
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Studenţii ANMB la misiuni internaţionale

Vineri, 14 iulie, pe platoul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
a avut loc ceremonia încheierii anului şcolar 2018-2019 la
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.
La activitate au participat reprezentanţi ai conducerii Statului
Major al Forţelor Navale, cadre militare active şi în rezervă,
oficialităţi ale administraţiei publice locale, personalul colegiului,
părinţi şi prieteni ai elevilor. Au fost momente emoţionante la
colegiul reînfiinţat în 2018, profesorii şi elevii din clasele a IX-a,
a X-a şi a XI-a, bucurându-se deopotrivă de rezultatele muncii
depuse. Continuator al Şcolii copiilor de marină, înfiinţată prin
Înaltul Decret nr. 2408 din 1881 şi ulterior, al Liceului Militar de
Marină „Alexandru Ioan Cuza”, desfiinţat în anul 1996, Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa reprezintă
o instituţie de învăţământ de elită în care elevii dobândesc o
educaţie aleasă, descifrează tainele ştiinţelor exacte, bogăţia
culturii române şi a celei universale, învaţă ce este patria şi că
www.navy.ro

patriotismul nu este încă un termen desuet şi totodată, fac primii
paşi în pregătirea de bază în domeniul militar. Felicitări tuturor!
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” a organizat miercuri, 31 iulie, festivitatea de absolvire
şi înaintare în grad a promoţiei 2019 „Nicolae Bălcescu – 200”;
pentru prima dată în ultimul deceniu, evenimentul a avut loc la
sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale. Şefa
de promoţie a Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
a fost declarată MmV Aurelia Dumitrache. În cadrul ceremoniei,
55 de absolvenţi, dintre care patru fete, au primit primul grad
din carieră, cel de maistru militar clasa a V-a. Dintre cei 55 de
absolvenţi ai promoţiei de anul acesta, 51 au fost încadraţi în
unităţi ale Forţelor Navale, iar patru în structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne. La ceremonie au participat cadre militare
active, în rezervă sau în retragere, reprezentanţi ai autorităţilor
locale, precum şi rudele şi prietenii absolvenţilor. (M.E.; SMFN)
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Foto: Cristian VLĂSCEANU
Aspiranţii, în băncile Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, la cursul de bază pentru prima funcţie.

ce are drept scop armonizarea cunoştinţelor teoretice însuşite
în cei patru ani de pregătire în cadrul Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, cu realităţile practice de la bordul navelor. Cursul de
bază este un program de formare pentru instruirea tinerilor ofiţeri
de marină şi este în acord cu standardele educaţionale naţionale
şi euroatlantice, precum şi cu exigenţele instruirii forţelor, care
conduc la asumarea îndeplinirii atribuţiilor primei funcţii la bordul
navelor militare din Forţele Navale Române. (M.E.)
Foto: Ionuţ FELEA

Deschiderea anului de învăţământ la SAFN.
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A început un nou an de învăţământ
la instituţiile militare de învăţământ de marină
Luni 9 septembrie, pe platoul
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
a avut loc festivitatea de de deschidere
a anului de învăţământ 2019-2020 la
Colegiul Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza”. Alături de elevi s-au aflat,
contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă,
comandantul Componentei Operaţionale
Navale şi locţiitor al şefului Statului Major
al Forţelor Navale, oficialităţi publice cen
trale şi locale, cadre militare în activitate,
rezervă şi retragere, profesori, părinţi şi
prieteni ai tinerilor temerari. Emoţia a fost
cuvântul de ordine la Academia Navală,
acolo unde elevii din clasa a IX-a au
rostit legământul liceenilor militari: „Mă
leg să învăţ carte, să-mi oţelesc braţul
şi inima, spre a sluji cu destoinicie patria
şi Armata României. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!” Felicitări tuturor elevilor
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza” din Constanţa, care au ales să se
pregătească într-o instituţie prestigioasă,
de învăţământ militar.
În aceeaşi zi, a avut loc festivitatea
de deschidere a noului an de învăţământ
la Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. Şi
în acest an de învăţământ, 96 de elevi din
anul I şi 33 de elevi din anul al II-lea vor
descifra tainele ştiinţelor exacte, secretele
aparaturii utilizate pe navele militare
româneşti şi, totodată, vor face primii paşi
în pregătirea în domeniul militar. Instituţie
de prestigiu în domeniul învăţământului
www.navy.ro
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Imnul studenţesc „Gaudemus Igitur” a răsunat vineri, 26 iulie,
pe platoul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” la festivitatea de
absolvire şi de înaintare în primul grad a Promoţiei 2019 „Nicolae
Bălcescu - 200” de ofiţeri ingineri militari şi civili. În prezenţa
ministrului apărării naţionale Gabriel-Beniamin Leş, a şefului
Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi locale,
a rudelor şi prietenilor, 36 de absolvenţi militari ai Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” au primit primul lor grad de ofiţeri în
Forţele Navale Române, cel de aspirant, iar 2 absolvenţi, care îşi
vor desfăşura activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
au primit gradul de subinspector. De asemenea, un număr de
217 absolvenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au primit
diplomele de ingineri. Şefă de promoţie a Academiei Navale a
fost declarată aspirant ing. Alexandra Chiriţă. În mesajele sale,
rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, şeful Statului
Major al Forţelor Navale şi ministrul apărării naţionale i-au felicitat
pe aspiranţi şi au subliniat că sunt pregătiţi să facă faţă rigorilor
vieţii la bordul navelor militare.
Cei 36 de absovenţi care au fost repartizaţi pe funcţii în
Forţele Navale, au început luni, 2 septembrie, Cursul de bază,
la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin
Bălescu” din Mangalia. Cei 36 de ofiţeri de marină, din care 27
cu specializarea punte şi 9 cu specializarea electromecanică,
vor parcurge timp de 26 de săptămâni un program de instruire

Foto: Ionuţ FELEA

Absolvenţii promoţiei 2019
„Nicolae Bălcescu – 200“ ai ANMB

Defilarea elevilor Colegiului Naţional Militar „Aleandru Ioan Cuza”,
la finalul festivităţii de deschidere a anului de învăţământ 2019-2020.

postliceal, Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu“ este pregătită şi în acest an să
desfăşoare, la standarde înalte, instruirea
viitorilor tehnicieni de care Forţele Navale
au nevoie.
Marţi, 1 octombrie, studenţii Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” au participat
la festivitatea de deschidere a anului
universitar 2019 – 2020, care a avut loc
în Piaţa Ovidiu din municipiul Constanţa.
Evenimentul a fost organizat de Pri
măria Municipiului Constanţa şi a reunit
toate instituţiile de învăţământ superior
din Constanţa. Pentru anul universitar
2019 – 2020, la cele 10 programe de

licenţă şi masterat organizate de Aca
demia Navală „Mircea cel Bătrân” sunt
înscrişi peste 1.800 de studenţi. Dintre
aceştia, bobocii de la Secţia Militară sunt
în număr de 113, cărora li se adaugă cei
5 colegi care vor urma cursurile Facultăţii
de Arhitectură Navală din cadrul Uni
versităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.
Tot în anul I, dar la Secţia Civilă, vor
începe noul an universitar 310 studenţi la
programele de licenţă şi 161 la masterat.
Instituţie simbol pentru învăţământul
militar de marină din România, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” este, totodată,
unul dintre cei mai de seamă mesageri ai
Constanţei la nivel naţional şi internaţional.
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Central Uniformed Classes Rally

Bobocii de la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale, la prima festivitate de deschidere de an de învăţământ în instituţie.
Studenţii academiei navale prezenţi la deschiderea anului universitar în Piaţa Ovidiu, Constanţa.

Acţiuni pentru protejarea mediului

Aspect de la deschiderea anului universitar în Piaţa Ovidiu, Constanţa.

Miercuri, 25 septembrie, 20 de elevi militari de la Şcoala
Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” şi 20 de elevi ai Colegiului Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza”, au participat la acţiunea de ecologizare
„Acţionăm pentru Ape”, organizată în parteneriat cu Asociaţia
Act for Tomorrow, Kaufland România şi Administraţia Bazinală
de Ape Dobrogea-Litoral. Cei 40 de elevi militari, alături de
voluntarii asociaţiei Act for Tomorrow, au ecologizat plaja şi
spaţiul verde din zona Pescărie, din Constanţa, de unde au
fost strânşi zeci de saci cu gunoi. În cea mai mare parte,

Foto: Ionuţ FELEA
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obţinerea de apă şi hrană. În urma competitiei, care a presupus
parcurgerea unui traseu aplicativ pe o distanţă de 8 km şi a
inclus cinci probe de îndeplinit (transportarea unor lăzi de
muniţie, împingerea unui vehicul de teren, evacuarea unor răniţi
pe anumite distanţe, tragerea cu arma şi aruncarea grenadei),
în clasamentul ţărilor oaspete participante, echipa României s-a
clasat pe locul I. La competiţie au participat elevii: plt. Ruxandra
Dobre, sg. maj. Ştefan Gherheş, sg. maj. Fabian Mişcodan,
sg. Alexandra Fildan, sg. maj. Adelin Leahu, frt. Vlad Popa,
frt. Ingrid Vârlan, cap. Andra Zainea, cap. Mihăiţă Neagu, cap.
Rareş Păuna, sg.maj. Angela Bureacă, sg. maj. Silviu Bizom,
sg. Alin Drelciuc, cap. Ştefan Onofrei, cap. Emilian Cocoreanu,
cap. Armand Beiu, cap. Emilian Iavoviţă, cap. Filip Arhire, cap.
Raluca Vancea, cap. Georgiana Huidiu şi însoţitorii prof. Vasile
Blanariu, de la Colegiul Naţional Militar „Stefan cel Mare”, şi
mr. Claudiu Ţonoiu, de la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir”. De asemenea, liceenii au fost implicaţi în activităţi
culturale, de cunoaştere a zonelor, precum vizitarea obiectivelor
turistice principale din Zagan, Boleslawec şi Wroclaw, cât şi cele
militare, Regimentul 23 Artilerie şi Brigada 10 Tancuri. (M.E.)

Foto:Alina DAVIES

Rezultatele deosebite obţinute de studenţii Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” la diferitele competiţii internaţionale,
colaborarea cu prestigioase instituţii de învăţământ din diferite
ţări cu tradiţie în domeniul învăţământului de marină, cadrele
didactice specializate, precum şi certificarea ARACIS cu „grad
ridicat de încredere” sunt atributele care definesc instituţia şi îi
confirmă statutul de unica instituţie de învăţământ superior care
asigură profesioniştii din Forţele Navale Române şi industria
maritimă naţională, o dovadă în acest sens fiind şi trendul
ascendent înregistrat în ultimii ani de Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” în rândul opţiunilor absolvenţilor de liceu.
Joi, 24 octombrie,118 studenţi din anul I ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”şi 87 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au depus Jurământul
Militar. Evenimentul, desfăşurat pe platoul Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”, a avut loc în prezenţa reprezentanţilor
conducerii Forţelor Navale Române, a autorităţilor centrale
şi locale, a comandanţilor de mari unităţi şi unităţi, a părinţilor,
rudelor şi prietenilor. (M.E.; SMFN)

Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” a participat
la cea de-a V-a ediţie a concursului pentru elevi „Central
Uniformed Classes Rally”, organizat de Ministerul Apărării
Naţionale, Departamentul de Educaţie, Cultură şi Tradiţie, în
cooperare cu Comandamentul General al Forţelor Armate,
în Zagan, Polonia, în perioada 21-29 septembrie. Timp de
o săptămână, elevii militari şi civili s-au întrecut în discipline
paramilitare şi au participat la evenimente culturale care au
avut drept scop creşterea spiritului de cooperare între naţiunile
participante: Lituania, Ucraina, România şi ţara gazdă, Polonia.
De asemenea, elevii au participat la ore de instrucţie militară
şi la competiţii cu diverse echipamente şi tehnică militară. Au
fost executate trageri cu arme cu aer comprimat şi a avut loc
un concurs de aruncare a grenadei defensive de exerciţiu la
distanţă. Unul dintre obiectivele competiţiei a fost şi modul în
care elevii reuşesc să supravieţuiască în sălbăticie (S.E.R.E.)
şi a presupus cunoştinţe despre: orientare, dispunerea trupelor
pe câmpul de luptă, tehnici de camuflaj, confecţionarea de
unelte şi arme simple, aprinderea şi întreţinerea focului,
supravieţuirea pe vreme nefavorabilă, plasarea de capcane,
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deşeurile colectate de elevi şi de voluntari reprezintă materiale
din plastic, ce riscau să ajungă în mare, sticlă, dar şi deşeuri
din construcţii. Data de 25 septembrie marchează şi Ziua
Internaţională a Mediului Marin, o oportunitate ideală pentru
viitorii marinari militari să atragă atenţia asupra poluării
subacvatice la nivel mondial. Prin desfăşurarea acţiunii de
ecologizare, Forţele Navale Române şi partenerii au dorit să
evidenţieze importanţa colectării selective şi reciclării pentru
conservarea biodiversităţii şi a unui mediu acvatic sănătos,
curat şi productiv. (SMFN)
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Despre Strâmtoarea Magellan
şi cercetarea Antarcticii

Întâlnire cu cantemiriştii
Activităţile derulate sub semnul Săptămânii Polare au
continuat şi în luna octombrie. Astfel, elevii de la Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza s-au întâlnit, marţi,
29 octombrie, cu dr. Florica Topârceanu, cercetător ştiinţific
la Institutul de Virusologie al Academiei Române, membră a
Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice din Academia
Română, comandorul Marian Săvulescu, şeful Oficiului Operaţii
şi Instrucţie la Statul Major al Forţelor Navale, şi cu Mariana
Ioaniţescu, pictor şi biolog.
Săptămâna Polară Internaţională, celebrată de două ori pe an,
la echinocţiul de primăvară şi la cel de toamnă, este un program
de educaţie şi diseminare a informaţiei polare în rândul tinerilor
(www.apecs.is), în care relaţia discipoli - mentori (expediţionari,
cercetători ştiinţifici, experţi, profesori) este larg promovată pentru
împărtăşirea şi dezvoltarea cunoştinţelor polare.
Comandorul Marian Săvulescu: „Interesul elevilor de la
Colegiul Militar din Constanţa, m-a îndreptăţit să cred că şi la
Colegiul Militar din Breaza putem avea o astfel de acţiune, şi
iată-ne aici, cu suita aceasta de manifestări, cu tema principală «500 de ani de la descoperirea Strâmtorii Magellan şi 200
de ani de explorare şi cercetare a Antarcticii». Pe această
temă, s-a prezentat un film pe care căpitanul Adrian Pîntea l-a
dedicat marii descoperiri din 1520 a expediţiei lui Magellan,
urmat de expunerile elaborate de dr. Florica Topârceanu şi
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la diverse competiţii organizate la nivel naţional şi
internaţional. Activităţile organizate în cadrul centrului,
urmăresc aplicarea în practică a cunoştinţelor marinăreşti,
dobândite la cursuri pe durata anului I de studii, precum şi
formarea unor deprinderi specifice activităţii marinăreşti.
Anual, Centrul de pregătire marinărească şi sporturi nautice
Palazu-Mare găzduieşte şi instruieşte pe perioada practicii
marinăreşti, în cadrul programului ERASMUS, militari ai
Academiilor Navale partenere. (M.E.)

Instrucţie pe Nava Şcoală Mircea

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Joi, 26 septembrie, dr. Florica Topîrceanu, cercetător ştiinţific
la Institutul de Virusologie al Academiei Române, membră a
comisiei naţionale pentru cercetări antarctice şi comandorul
Marian Săvulescu, şeful Oficiului Operaţii şi Instrucţie la Statul
Major al Forţelor Navale, s-au întâlnit cu elevii de clasa a IX-a
de la Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”.
Activitatea s-a desfăşurat în contextul „Săptămânii polare
internaţionale de toamnă” şi a cuprins prezentări dedicate
ştiinţelor polare şi contribuţiei României la expediţiile ştiinţifice
din Antarctica. În luna martie 2017, comandorul Marian
Săvulescu a fost membru al echipei de cercetători români
în expediţia organizată în Antarctica în cadrul proiectului de
cercetare RONARE 2017; cercetătorii români au studiat atunci
poluarea transfrontalieră cu nitraţi în apele Oceanului Atlantic
de Sud şi au monitorizat şi determinat calitatea apei.

C.S.II Mihaela Cotta despre atestarea descoperirii în 1820
a Antarcticii continentale, personalitatea savantului Emil
Racoviţă, primul biolog din lume care a cercetat la 1898-1899
flora şi fauna în Antarctica în cadrul primei expediţii ştiinţifice
internaţionale cu caracter pur ştiinţific, care a fost şi prima care
a iernat în Antarctica, şi despre marile reuşite ale exploratorului
şi cercetătorului ştiinţific Teodor Gheorghe Negoiţă ca
reprezentant al statului român în cadrul Sistemului Tratatului
asupra Antarcticii (1998-2011). Negoiţă este şi primul român
care a ajuns la Polul Nord în 1995, pe schiuri.”
Exploratorul român Teodor Negoiţă (1946-2011) are în
palmaresul său 14 expediţii în Arctica şi 4 expediţii în Antarctica,
şi este fondatorul primei Staţii de Cercetări Ştiinţifice a Românei
în Antarctica. În 2005, Divizia Antarctică din Australia a semnat cu
Teodor Negoiţă, ca preşedinte al Fundaţiei Antarctica Română
(entitate privată fondată de el în 1996), un Memorandum de
Înţelegere pe 10 ani privind utilizarea în comun a Bazei Law din
Larsemann Hills, Antarctica de Est, care a fost iniţial redenumită
Law-Racoviţă, şi ulterior Law-Racoviţă-Negoiţă (2011) în
semn de recunoaştere pentru contribuţia adusă de Negoiţă la
dezvoltarea ştiinţelor antarctice.
Comandorul Marian Săvulescu: „Un lucru nemaipomenit
este că avem doi cercetători români, Racoviţă şi Negoiţă, care
au adus contribuţii majore în domeniul explorării Antarcticii şi
al protecţiei acesteia, unul la sfârşitul secolului XIX în zona
Peninsulei din vestul Antarcticii şi altul la începutul secolului
XXI în Antarctica de Est. La 108 ani după Racoviţă, al doilea
biolog român care a studiat viaţa în Antarctica a fost dr.
Florica Topârceanu, care a făcut parte din echipa dr. Negoiţă
la Prima Expediţie Naţională Română de Cercetări Antarctice
(ENROCA) 2005-2006 la Staţia Law-Racoviţă din Larsemann
Hills, Antarctica de Est, ea fiind până în prezent singura femeie
din România care a trăit o perioadă atât de lungă, de 44 de zile,
pe continentul antarctic”.
„Antarctica, al şaptelea continent - Români în Antarctica”
este materialul documentar pe care comandorul Marian
Săvulescu l-a oferit elevilor, ca urmare a participării sale, prin
fonduri proprii, la expediţia organizată în Antarctica, în cadrul
proiectului de cercetare RONARE 2017desfăşurată în 2017
prin cooperarea României cu Argentina în zona Peninsulei
Antarctice. Evenimentul s-a încheiat cu expoziţia omagială
de pictură dedicată exploratorului şi cercetătorului ştiinţific
dr. ing. Teodor Gheorghe Negoiţă, realizată şi prezentată de
pictoriţa Mariana Ioaniţescu, cu tema Cooperarea României cu
Australia în Antarctica de Est la Staţia Law-Racoviţă-Negoiţă
(2005-2015). (M.E.; SMFN)

Pregătirea practică a studenţilor de anul I ai academiei navale
se desfăşoară la Centrul de pregătire marinarească şi sporturi
nautice Palazu Mare. Aici, studenţii au la dispoziţie spaţii de
cazare şi cantină,o bază sportivă în aer liber, formată din teren
de volei, fotbal, un poligon de pregătire marinărească pentru
noduri şi lucrări de matelotaj.
De asemenea, Centrul dispune de numeroase ambarcaţiuni
militare şi sportive, folosite în activitatea de practică
a studenţilor şi în pregătirea pentru participarea acestora

Joi, 10 octombrie, studenţii din anul I ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” şi elevii din clasa a XII-a de la Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” au participat la ieşirea
pe mare a Navei Şcoală Mircea. Scopul acestei activităţi a fost
acomodarea studenţilor şi elevilor la răul de mare, familiarizarea
cu nava, precum şi startul în tainele navigaţiei, cu ajutorul
membrilor echipajului care, pentru câteva ceasuri, le-au fost
ghizi studenţilor şi elevilor, încercând prin puterea exemplului să
le împărtăşească şi experienţele proprii. Pentru studenţi a fost
o călătorie preliminară pentru marşul de instrucţie de anul viitor,
în timp ce, pentru liceeni, descoperirea a ceea ce înseamnă cu
adevărat marinăria. Pentru prima dată la bordul Navei Şcoală
Mircea, elevii militari s-au arătat cel puţin la fel de curioşi,
interesaţi să afle cât mai multe informaţii şi unii dintre ei, dornici
să urmeze academia navală. Dacă până la acest moment
elevii nu hotărâseră ce alegeri vor face mai departe, ieşirea
pe mare la bordul navei-şcoală Mircea a fost un bun prilej de
reflecţie asupra oportunităţilor unei cariere militare în Forţele
Navale Române. Studenţii, încrezători în alegerea făcută, merg
mai departe cu gândul şi dorinţa de a face parte din echipajul
velierului, în marşurile viitoare. Pentru echipajul navei, marinari
cu experienţă, vizita tinerilor la bord le-a trezit amintiri
din vremurile când, studenţi fiind, păşeau pentru prima dată
pe puntea velierului. (SMFN)
www.navy.ro

Studenţi la Annapolis
Joi, 19 decembrie, la sediul Statului Major al Forţelor
Navale din Bucureşti, studenţii Ioana-Cezara Vlad şi GeorgeMădălin Savin, anul I la Academia Navală a SUA, din Annapolis,
Maryland, au depus Jurământul Militar, în faţa viceamiralului
dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a
personalului comandamentului, a rudelor şi prietenilor, dar şi a
colegului lor din anul II, Cornel-Victor Barbu. Şeful Statului Major
al Forţelor Navale a prezentat semnificaţia jurământului militar
şi importanţa acestui moment în viaţa oricărui militar. IoanaCezara Vlad a absolvit în acest an Colegiul Naţional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova, iar George-Mădălin Savin,
Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc. După depunerea jurământului militar, cei doi
studenţi au revenit la prestigioasa academie navală americană,
unde, alături şi de Cornel-Victor Barbu, aflat în anul II,
vor continua procesul de pregătire profesională,
pentru a deveni ofiţerii de elită de care Forţele Navale
Române au nevoie. (M.E.)

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Săptămâna polară la Colegiul Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza”
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Practică marinărească
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Două ediţii ale programului
„Cadet în Forţele Navale“

Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a de la şcolile gimnaziale din comuna Ciurea,
participanţi la programul „Cadet în Forţele Navale”.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, dar şi cu elevi de la
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion
Murgescu” şi de la Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza”, elevii vasluieni au desfăşurat o serie de activităţi în
cadrul unităţilor de învăţământ şi au efectuat vizite la unităţi de
marină din garnizoanele Constanţa şi Babadag. De asemenea,
„micii cadeţi” au participat la ceremonia de ridicare a Pavilionului
şi geacului la bordul unei fregate, au vizitat nava, au participat la
ateliere interactive şi au vizionat prezentări de tehnică
şi echipamente militare.
Cea de-a II-a ediţie din acest an a programului „Cadet în
Forţele Navale” s-a desfăşurat în perioada 2-8 septembrie,
la Constanţa. 40 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a de la
şcolile gimnaziale din comuna Ciurea, judeţul Iaşi, au răspuns
„Prezent!” la invitaţia marinarilor militari şi au petrecut, la malul
mării, ultima săptămână de vacanţă. Programul a fost organizat
de Statul Major al Forţelor Navale şi Direcţia Hidrografică
Maritimă, cu sprijinul Primăriei Comunei Ciurea, şi a cuprins
vizite la instituţiile de învăţământ militar de marină, activităţi
interactive cu echipajele navelor militare din Portul Militar
Constanţa, cu scafandrii militari şi cu specialiştii Direcţiei
Hidrografice Maritime, pentru stimularea interesului elevilor
faţă de profesia militară. De asemenea, elevii ieşeni au vizitat
Muzeul Naţional al Marinei Române şi alte obiective turistice din
Constanţa. (SMFN; M.E.)

Programul „Cadet în Forţele Navale” îşi propune să realizeze
schimburi de experienţă între instituţii militare şi civile de
învăţământ, contribuind la extinderea celor mai bune modele şi
practici didactice, la valorificarea valenţelor formativ-educative
ale interacţiunii elevilor din diferite instituţii de învăţământ în
sprijinul conturării opţiunilor profesionale ale acestora. Destinat
elevilor din mediul civil, programul are ca scop familiarizarea
acestora cu activităţile desfăşurate într-o instituţie militară de
învăţământ. În acest an au fost două serii de elevi participante
la acest program. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a
găzduit, în perioada 13 – 18 mai, programul „Cadet în Forţele
Navale Române”. Astfel, în luna mai, 20 de elevi de la Liceul
Tehnologic „Petru Rareş” din localitatea Vetrişoaia, judeţul
Vaslui, însoţiţi de două cadre didactice, au devenit „cadeţi”
pentru o săptămână. Marţi, 14 mai, a avut loc deschiderea
oficială a programului în prezenţa contraamiralului de flotilă
Daniel Căpăţînă, comandantul Flotei, a comandorului conf.univ.
dr.ing. Octavian Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” şi a căpitan-comandorului Nae Valentin, locţiitorul
comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu”. Cei 20 de elevi vasluieni au fost
felicitaţi pentru alegerea de a experimenta timp de o săptămână
viaţa în Forţele Navale şi au fost încurajaţi să îşi aleagă cu
responsabilitate profesia în viitor. Împreună cu studenţi de la
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Promovarea
carierei

În perioada 16-19 octombrie, Forţele
Navale Române au participat la cea
de-a XV-a ediţie a Salonului de carte
„Polemos” – istorie, ştiinţe politice,
securitate şi apărare, la Galeria Artelor
a Cercului Militar Naţional din Bucureşti,
eveniment prin care Editura Militară
marchează, an de an, Ziua Armatei
României. La „Polemos”, au fost
lansate lucrări nou-apărute, pe teme de
istorie, politici şi strategii de securitate,
studiul conflictelor etc., prezentate
de personalităţi ale vieţii culturale şi
ştiinţifice româneşti. La această ediţie
au participat: Editura Muzeului Naţional
al Marinei Române, Editura Academiei
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
Centrul Tehnic-Editorial al Armatei,
Asociaţia „Clubul Amiralilor”, Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”,
Editura Detectiv Literar, Editura UZP,
Fundaţia Culturală „Magazin Istoric”,
Eurodidactica, Revista „Gândirea
Militară Românească”, Editura Fundaţiei
Speteanu, Editura Hasefer, Revista
„Historia”, Institutul pentru Studii Politice
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Nava Şcoală Mircea a împlinit, la data de 17 mai, opt decenii de
la intrarea în serviciul Marinei Militare Române, perioadă în care
a înregistrat numeroase premiere pentru ţara noastră, în timpul
marşurilor de instrucţie, făcând escale în peste
120 de porturi din Europa, Asia Mică, nordul Africii şi din
America de Nord. Cu acest prilej, conducerea Forţelor Navale
a lansat proiectul unui marş al navei în jurul Pământului, în
perioada martie 2021-ianuarie 2022, cu escale în porturi de
pe toate continentele, pentru a prezenta întregului mapamond
spiritul românesc şi valorile culturale ale României, prin
intermediul marinarilor militari români. Forţele Navale Române
şi Fundaţia „Gheorghe Balaban” au iniţiat o campanie de
strângere a fondurilor necesare pentru realizarea acestui
deziderat, la fel cum, în anul 1938, printr-o colectă publică,
s-a strâns o parte din banii necesari pentru construirea Navei
Şcoală Mircea la Şantierul Blohm&Woss din Germania.
Persoanele fizice şi juridice, care doresc să susţină acest
proiect al Forţelor Navale Române, pot depune orice sumă de
bani în contul RO 36 BACX 0000 0030 0615 8000 (LEI),
al Fundaţiei „Gheorghe Balaban”, deschis
la Unicredit Bank. (SMFN)
Marina Română nr. 4-7

mai – decembrie 2019

Arc peste timp... la Calafat
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Fii alături de „Mircea“
pentru călătoria sa în jurul lumii!

de Apărare şi Istorie Militară, Academia
Română – Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, Institutul Român
pentru Drepturile Omului, Editura Mica
Valahie, Editura Miidecărţi, Editura
Militară, Editura Ministerului Afacerilor
Interne, Institutul Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, Editura RAO, Editurile

www.navy.ro

Ca în fiecare an, în noaptea de
18 mai, Muzeul Naţional al Marinei
Române a participat la programul
internaţional Noaptea Muzeelor oferind
vizitatorilor accesul gratuit în expoziţia
permanentă, dar şi în două expoziţii
temporare: „Paraşutismul militar-repere
istorice” şi „Din activitatea Cercetaşilor
României” - expoziţie de fotografie.
În urmă cu 15 ani, Ministerul Culturii
şi Comunicării din Franţa propunea
organizarea programului: Noaptea
Europeană a Muzeelor. Consiliul Europei,
UNESCO şi Consiliul Internaţional al
Muzeelor au devenit principalii susţinători
ai evenimentului, iar în scurt timp mii
de muzee din Europa s-au alăturat
manifestării. (SMFN)

Semne-Artemis, Editura Top Form,
Tritonic, Muzeul Militar Naţional „Regele
Ferdinand I”, Societatea Editorilor din
România, Societatea Scriitorilor Militari,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Trustul Editorial Orizonturi,
Trustul de Presă al Ministerului Apărării
Naţionale şi Historia Rediviva. (M.E.)

Forţele Navale au marcat
împlinirea a 142 de ani de
la victoria obţinută în timpul
Războiului de Independenţă
(1877 - 1878) de către militarii
români împotriva otomanilor,
printr-o serie de evenimente
care s-au desfăşurat joi,
7 noiembrie, la Calafat. Cu
acest prilej, la Muzeul de Artă
şi Etnografie a fost organizat
simpozionul cu tema „Războiul
de Independenţă”. De ase
menea, marinarii militari şi
reprezentanţii autorităţilor
publice locale au depus
coroane de flori la Monumentul
„Bateria Perseverenţa”, în
memoria eroilor care şi-au
pierdut viaţa în luptele de pe
Dunăre. (SMFN)
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Aniversarea „maeştrilor” de marină

Vineri, 31 mai, s-au împlinit 40 de ani de la înfiinţarea Divizionului
545 Artilerie de Coastă, unitate din subordinea Diviziei 42
Maritime, desfiinţată în anul 2001, odată cu reorganizarea
Armatei.

Muzeul Naţional al Marinei Române
la 50 de ani de existenţă
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Vineri 13 septembrie, absolvenţii militari ai fostului Institut
de Marină „Mircea cel Bătrân”, actuala Academie Navală
„Mircea cel Bătrân”, specializarea punte, au revenit în
Aula „Viceamiral Ion Coandă” a instituţiei care i-a format.
După strigarea catalogului, foştii studenţi, dintre care
şase au ajuns amirali, au rememorat cursul carierei
fiecăruia, împlinirile profesionale şi personale şi au retrăit
atmosfera anilor studenţiei. În amintirea profesorilor
şi colegilor plecaţi spre ceruri, s-au ţinut momente de
reculegere. Comandorul conf.univ.dr.ing. Octavian
Tărăbuţă, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
a mulţumit absolvenţilor pentru că nu au uitat instituţia
unde s-au format ca lideri militari şi civili şi a apreciat că
promoţia 1984 a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”
a fost una de elită. Întâlnirea de suflet a promoţiei 1984
a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, la 35 de ani
de la absolvire, s-a încheiat prin conferirea de diplome şi
plachete omagiale participanţilor. (M.E.)
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de distincţii şi diplome. În aceeaşi zi
au fost deschise oficial lucrările celei
de-a XXIII-a Conferinţe Naţionale de
Comunicări Ştiinţifice, cu tema: „Dunărea
şi Marea Neagră în spaţiul Eurasiatic.
Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”,
la care au participat aproximativ 70
de cercetători, profesori, muzeografi,
arhivişti, biblioteconomişti, restauratori şi
conservatori de la instituţii de cultură şi
de învăţământ din ţară şi din Constanţa.
Miercuri, 29 mai, chiar de ziua
muzeului, a fost organizată Ziua Porţilor
Deschise. Cei care au trecut pragul
muzeului în acea zi au putut vedea
expoziţia permanentă a muzeului, dar
şi expoziţiile temporare: „Paraşutismul
militar - repere istorice” şi „Din activitatea
Cercetaşilor României”, expoziţii de
obiecte şi fotografie. În sala „Lentilei
farului” de la Tuzla a putut fi admirată
o expoziţie inedită: „Muzeul Naţional al
Marinei Române în viziunea artiştilor”.
Tablourile expuse au avut teme şi imagini
reprezentative din Muzeul Naţional

al Marinei Române. Cea de-a doua
expoziţie, „Marinele lui Val Donici”, a
fost dedicată binecunoscutului pictor
marinist, comandorul Valentin Donici,
fost angajat al Muzeului Naţional al
Marinei Române. În Salonul expoziţional
„Comandor Dimitrie Ştiubei” au fost
expuse lucrări semnate de Val Donici,
care fac parte din Pinacoteca muzeului.
Cu acelaşi prilej, a fost lansat şi volumul
„Marina în pictura şi literatura română.
Valentin Donici”, semnat de Carmen
Irene Atanasiu şi Andreea Maria Croitoru
şi publicat la Editura Muzeului Naţional al
Marinei Române. În Salonul expoziţional
„Comandor Dimitrie Ştiubei” a putut
fi admirată şi o expoziţie de machete
organizată de Asociaţia Modelism
„Tomis”. Sâmbătă, 1 iunie, de Ziua
Copilului, Muzeul Naţional al Marinei
Române a organizat „Ziua Porţilor
Deschise” pentru toţi copiii care
au dorit să viziteze atât expoziţia
permanentă a muzeului, dar şi expoziţiile
temporare. (SMFN; M.E.)
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Promoţia 1984 a IMMB
a revenit în bănci

Divizionul 129 Nave Speciale şi Suport Logistic
aparţineau Bazelor Logistice 335 şi 330, la data de 1 august
2002, a fost înfiinţat „Divizionul Nave Auxiliare”, trecând din
a împlinit 55 de ani
acel moment în subordinea Bazei 1 Maritime. La data de 1
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În perioada 25 mai - 1 iunie, Muzeul
Naţional al Marinei Române a organizat
o serie de activităţi, la aniversarea a 50
de ani de la înfiinţare. La 29 mai 1969,
prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1127, s-a înfiinţat Muzeul Naţional al
Marinei Române, unitate reprezentativă
de cultură în cadrul Forţelor Navale
Române.
Sâmbătă, 25 mai, în prezenţa
viceamiralului dr. Alexandru Mîrşu, şeful
Statului Major al Forţelor Navale, a
reprezentanţilor ligilor şi asociaţiilor cu
profil de marină, a istoricilor constănţeni,
a foştilor membri ai colectivului muzeului,
la sediul instituţiei a fost marcat Jubileul
Muzeului Naţional al Marinei Române.
Manifestarea a cuprins ceremonialul
ridicării pavilionului la catarg, oficierea
serviciului religios, discursuri ale
personalităţilor invitate la eveniment şi a
continuat cu lansarea volumului:
Muzeul Naţional al Marinei Române 50 de ani de existenţă: 1969-2019.
Monografie, realizat de echipa de
specialişti a muzeului şi acordarea

Din iniţiativa contraamiralului de flotilă (rtr.) Niculae Ştefan, unul
dintre foştii comandanţi ai Divizionului 545 Artilerie de Coastă,
vineri, 31 mai, a avut loc ultimul eveniment din seria de acţiuni
care au marcat 40 de ani de la înfiinţarea divizionului. La sediul
Centrului 110 Comunicaţii şi Informatică din Mamaia Sat, acolo
unde a funcţionat comandamentul unităţii de artilerie de coastă,
a fost dezvelită o placă cu galeria celor şase comandanţi din
perioada 1978-2001, în prezenţa primarului oraşului Năvodari,
Florin Chelaru, a comandantului Flotei, contraamiralul de flotilă
Daniel Căpăţînă – fost membru al echipajului unităţii de artilerie -,
şi a unor foşti membri ai personalului divizionului.
Participanţii au depănat apoi amintiri la Capu Midia, pe fosta
poziţie de tragere a bateriei de coastă de la Capu Clisargic.
Evenimentul a continuat la Casa de Cultură din Năvodari,
unde o parte din personalul fostei unităţi reprezentative pentru
marină a depănat amintiri, au fost acordate diplome aniversare
din partea conducerii Statului Major al Forţelor Navale, iar foştii
comandanţi le-au împărtăşit celor mai tineri marinari militari şi
elevilor năvodăreni o parte din experienţa şi misiunile executate,
navigând prin istoricul acestei unităţi. Tradiţia Divizionului 545
Artilerie de Coastă a fost preluată de Divizionul 508 Rachete de
Coastă din Mangalia. (SMFN; M.E.)

Foto: Ionuţ FELEA

Vineri, 10 mai, la Centrul de Conferinţe al Forţelor Navale a
avut loc simpozionul aniversar, organizat la împlinirea a
110 ani de la înfiinţarea „corpului maiştrilor militari de marină“.
La activitatea organizată de Statul Major al Forţelor Navale şi
Liga Maiştrilor Militari de Marină, au participat, contraamiralul
de flotilă dr.Ion Condur, locţiitorul comandantului Flotei,

comandanţi de unităţi de marină, maiştri militari în activitate,
rezervă şi retragere, membri ai ligilor şi asociaţiilor cu profil
de marină, elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor
Navale. La data de 6 mai 1909, prin Înaltul Decret nr. 1620,
Regele Carol I consfinţea constituirea corpului militar cu
denumirea de „Maeştri de marină şefi de specialitate”. În cei
110 de existenţă, peste 8000 de maiştri militari de marină au
servit culorile Tricolorului, la bordul navelor militare, maritime
şi fluviale, precum şi în diferite structuri ale Forţelor Navale
Române şi Armatei României. În cadrul simpozionului au fost
prezentate evenimentele care au marcat evoluţia acestei
categorii de militari a Forţelor Navale şi au fost acordate
diplome, medalii şi plachete onorifice celor care s-au remarcat
prin activitatea desfăşurată. La 110 ani de la înfiinţarea
corpului maiştrilor militari, aceştia reprezintă tehnicienii
marinei, cei care fac posibilă funcţionarea aparaturii şi tehnicii
de la bordul navelor şi duc mai departe tradiţiile marinăreşti ale
înaintaşilor. (SMFN; M.E.)

Remember –
Artileria de Coastă a Marinei

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Aniversările
marinei

Luni, 1 iulie, Divizionul 129 Nave Speciale şi Suport Logistic
a aniversat 55 de ani de la înfiinţare. Divizionul de Nave
Speciale continuă tradiţia Divizionului 129 Nave Auxiliare,
înfiinţat în anul 1964, în subordinea Diviziei 42 Maritime. În
decursul anilor unitatea În decursul anilor unitatea a suferit
numeroase reorganizări structurale. Astfel, ca urmare a
reorganizării celor două divizioane de nave auxiliare, care
www.navy.ro

mai 2005, denumirea divizionului s-a schimbat în actuala
titulatură Divizionul Nave Speciale, iar din 2018 în Divizionul
129 Nave Speciale şi Suport Logistic. În acest moment, în
compunerea divizionului intră următoarele nave: remorcherul
maritim Viteazul (101); remorcherul de radă şi port Vânjosul
(105), două tancuri maritime de motorină (531 şi 532); 3 şalupe
maritime de remorcaj - salvare; două şalupe maritime de
comandament Rândunica şi Luceafărul şi nava maritimă de
comandament Egreta. La festivităţile desfăşurate la Mangalia,
în prezenţa contraamiralului de flotilă Daniel Căpăţînă,
comandantul Flotei, au participat comandanţi ai unităţilor
din Forţele Navale, personalul unităţii aniversate precum şi
personal militar şi civil care în decursul anilor, şi-a desfăşurat
activitatea în această structură. La momentul aniversar au fost
acordate plachete, diplome şi medalii celor care au sprijinit în
activitate aceste unităţi. Divizionul 129 Nave Speciale şi Suport
Logistic se subordonează Comandamentului Bazei Logistice
Navale „Pontica” şi execută misiuni de căutare-salvare,
remorcare, ambarcare/debarcare şi transport de combustibil şi
asigurarea manevrelor navelor; asigură ţintele navale pentru
tragerile de artilerie ale divizioanelor de nave subordonate
Comandamentului Flotei; execută transportul
de carburanţi-lubrifianţi. (M.E.)
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Aniversarea celor mai mici marinari
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Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” a aniversat, joi,
3 octombrie, 138 de ani de la înfiinţarea primei structuri de învăţământ liceal
de Marină din România, în anul 1881. Această instituţie a funcţionat, sub
diferite forme de organizare, dar a cunoscut şi două perioade în care a fost
desfiinţată, respectiv între anii 1960-1973 şi 1998-2018. Colegiul militar de
la Constanţa şi-a redeschis porţile, în toamna anului trecut, după 20 de
ani de la desfiinţarea acestuia din anul 1998, pentru a stimula interesul
adolescenţilor faţă de profesia militară, în general, precum şi faţă de
diversitatea domeniilor de activitate din Forţele Navale Române, în care
aceştia îşi pot împlini aspiraţiile profesionale şi îşi pot construi o carieră
în marină. În anul de învăţământ 2019-2020, sunt înscrişi 320 de elevi,
care sunt îndrumaţi în activităţile de învăţământ şi extra-curriculare de 18
cadre didactice. La ceas aniversar, bilanţul primului an de la reînfiinţare a
menţionat rezultatele deosebite, pe care elevii şi profesorii de la Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” le-au obţinut: 20 de premii la
olimpiade şcolare,132 de premii la concursuri şcolare, 9,05 - media
generală a colegiului, 32 de parteneriate şcolare încheiate şi implicarea în
12 proiecte cu impact social. (SMFN)
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Luni, 9 septembrie, s-au împlinit 15 ani
de la intrarea în serviciul Marinei Române
a fregatei Regele Ferdinand.
În cadrul acţiunilor derulate pentru
asigurarea interoperabilităţii şi compati
bilităţii tehnice şi operaţionale cu ţările
membre NATO, în decembrie 2002
Guvernul României a aprobat achiziţia de
către Ministerul Apărării Naţionale a două
Fregate Tip 22, disponibilizate de Marina
Regală Britanică şi a derulării etapei I de
regenerare şi modernizare a acestora.
Prima navă, Regele Ferdinand, fostă
Coventry, a intrat în serviciul Forţelor
Navale Române la 9 septembrie 2004, iar
pe 10 decembrie 2004 a acostat pentru
prima dată în Portul Militar Constanţa, la
dana care avea să-i devină apoi loc de
staţionare permanentă. Cei 203 membri
ai echipajului s-au instruit în perioada
2003-2004 în ţară şi în Marea Britanie,
aducând cu ei în Forţele Navale, alături
de cunoştinţe de specialitate, şi un nou
sistem de pregătire. Anul 2005 a însemnat
prima participare a Forţelor Navale prin
fregata Regele Ferdinand la operaţia
NATO ACTIVE ENDEAVOUR în Marea
Mediterană şi startul practic al misiunilor
desfăşurate în afara Mării Negre.
Au urmat apoi anii de pionierat
ai instruirii, evaluării şi certificării de
către NATO, prima realimentare pe
mare, testarea şi intrarea în serviciu a
elicopterului Puma Naval, participarea
la operaţia UNIFIED PROTECTOR,
de sprijin în impunerea embargoului în
Libia, operaţia EU NAVFOR ATALANTA
în Golful Aden şi Oceanul Indian
(2012), participarea la operaţia SEA
GUARDIAN şi misiunile desfăşurate în
www.navy.ro

cadrul grupărilor permanente ale NATO
(2017-2019). Salvare de iahturi aflate în
pericol, refugiaţi, trecerea prin Canalul
Suez, trecerea Ecuatorului, capturarea
suspecţilor de piraterie, primii jurnalişti
civili într-o misiune internaţională a
Forţelor Navale, stagiile de instruire la
NMITOC Souda, escalele din diferite
porturi, perioadele lungi petrecute departe
de cei dragi toate au fost misiuni executate
în premieră de o navă a Forţelor Navale
Române.
La apelurile solemne desfăşurate după
misiuni, au fost însă şi absenţi, echipajul
păstrându-i în amintire pe colegii care au
plecat prea repede dintre ei.
Ferdinand a fost vizitat de preşedinţi
de state, de ambasadori, de alteţe regale,
de şefi de armată sau de marine, de
numeroşi oficiali civili şi militari. Navigând
în siajul vremurilor, Forţele Navale au
participat la toate misiunile NATO asumate
de România, iar cei 15 ani de la intrarea
în serviciu a fregatei Regele Ferdinand
reprezintă şi 15 ani de misiuni îndeplinite
cu succes în cadrul NATO.
Din păcate, etapa a doua de moder
nizare a navei, prevăzută în contractul
iniţial a se desfăşura în perioada 20082009, nu a început încă, iar nava are
nevoie de un program de mentenanţă
preventivă şi de programul de modernizare.
La 15 ani de la intrarea în serviciul
Forţelor Navale Române, Ferdinand
reprezintă un simbol, reprezintă cu
mândrie Forţele Navale Române în
misiuni interne şi internaţionale, alături
de parteneri şi aliaţi şi dincolo de orice,
reprezintă o parte de Românie pe care
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Portul Militar nr.12 Mangalia, având în
compunere Şantierul Naval, Detaşamentul
301 Muniţii, Detaşamentul 310 Întreţinere
Port şi Detaşamentul 147 Nave auxiliare.
După anul 1960, au fost înfiinţate şi alte
structuri logistice ale Marinei Militare, la
Mangalia, Tulcea, Brăila şi Constanţa. Au
avut loc numeroase restructurări şi, după
50 de ani, în anul 2010, s-a ajuns la actuala
structură de organizare. Baza 1 Maritimă
a fost înfiinţată la data de 1 august 2002
prin Hotărârea Consiliului Suprem de
Apărare al Ţării. Începând cu 1 iunie 2010,
Baza Navală şi-a schimbat denumirea în
Baza Logistică Navală, la 17 februarie
2012 conferindu-i-se denumirea onorifică
„Pontica”. Baza Logistică Navală este o
structură modernă, suplă şi adaptabilă
în permanenţă cerinţelor forţelor pe care
le asigură. Prin Decretul prezidenţial nr.
360 din 19 aprilie 2012, Bazei Logistice
Navale „Pontica” i s-a acordat „Drapelul
de luptă”, simbol al unităţii, suveranităţii
şi independenţei naţionale, al onoarei,
vitejiei şi gloriei militare a poporului
român. (SMFN; M.E.)

Contraamiralul de flotilă Daniel Căpăţînă, locţiitorul şefului
Statului Major al Forţelor Navale, primind placheta aniversară
a fregatei Regele Ferdinand.

Foto: Cosmin COSTEA

transport şi mentenanţă, pentru unităţile
subordonate Comandamentului Flotei,
pentru unităţile proprii, dar şi pentru alte
unităţi arondate. Baza Logistică Navală
„Pontica” este continuatoarea tradiţiilor
Arsenalului Marinei, prima structură
logistică din Forţele Navale înfiinţată la
Galaţi, la data de 1 august 1864 în locul
numit „Pescăria veche”, unde a fost
amenajat un mic atelier pentru repararea
navelor. În anul 1916, în pragul intrării
României în Primul Război Mondial,
structurile din subordinea Arsenalului
Marinei au executat lucrări de modernizare
a monitoarelor, iar în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial logisticienii Marinei
au deservit navele de război maritime şi
fluviale. În perioada postbelică (1945-1958),
Arsenalul Marinei şi-a dezvoltat activitatea
specifică şi a executat numeroase
lucrări de construcţii şi de reparaţii la
navele Marinei Militare Române. În anul
1959, Arsenalul Marinei s-a desfiinţat,
structurile componente trecând, pentru
o scurtă perioadă de timp, în subordinea
Ministerului Industriei, Petrolului şi Chimiei,
iar în luna aprilie 1960 a fost înfiinţat

Contraamiralul de flotilă Mihai Panait, comandantul Flotei,
primind placheta aniversară a fregatei Regele Ferdinand.
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Joi, 1 august, la sediul Comandamentului
Bazei Logistice Navale „Pontica”, s-a
desfăşurat, ceremonia de aniversare a
155 de ani de la înfiinţarea primei structuri
logistice din marina militară. La activitate,
alături de personalul Bazei Logistice
Navale „Pontica”, au participat şeful Statului
Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, comandanţi de unităţi
şi mari unităţi din Forţele Navale, membri
ai Clubului Amiralilor, cadre militare în
rezervă şi retragere şi foşti angajaţi ai marii
unităţi ce au avut o contribuţie însemnată
la dezvoltarea Bazei Logistice Navale
„Pontica”. La ceas aniversar, şeful Statului
Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr.
Alexandru Mîrşu, a decorat Drapelul de
Luptă al unităţii, cu Emblema de Onoare
a Forţelor Navale, pentru recunoaşterea
locului şi rolului în arhitectura Armatei
României, precum şi pentru susţinerea din
punct de vedere logistic a structurilor din
Forţele Navale Române.
Baza Logistică Navală este structura cu
rol de execuţie în zona logistică a Forţelor
Navale a activităţilor de aprovizionare,
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BAZA LOGISTICĂ NAVALĂ „PONTICA”
155 de ani de la înfiinţare

15 ani de la intrarea în serviciu
a fregatei Regele Ferdinand

Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul
Flotilei de Fregate, oferind comandorului Ioan Marian,
comandantul fregatei Regele Ferdinand, o plachetă aniversară.

echipajul o duce cu el pe mări şi oceane,
pentru a o prezenta şi altora. Membrii
echipajului se identifică cu sentimentul
de mândrie pe care ţi-l oferă misiunile
executate în premieră, cu momentele
unice trăite la bordul acestei nave.
Mândrie, onoare, responsabilitate, muncă
asiduă şi şansa de a fi fost la bordul navei
care a scris şi continuă să scrie pagini de
istorie a Forţelor Navale.
La mulţi ani fregata Regele Ferdinand
şi BUN CART ÎNAINTE! (M.E.)

85

Forţele Navale Române la ceas aniversar

Sărbătoare la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

86

Marina Română nr. 4-7

mai – decembrie 2019

www.navy.ro

Foto: Alina DAVIES

valoare marinari, maiorul Nicolae Dumitrescu Maican, căruia i-a
încredinţat şi comanda micilor nave româneşti. Maican a fost
cel care a tras primul foc de tun asupra bateriilor de la Vidin, în
războiul din 1877-1878 unde se afla alături de Carol I, lângă care
a căzut chiar un obuz tras de bateriile turceşti pe care domnitorul
l-a salutat cu legendarele cuvinte: „Asta-i muzica ce-mi place!“
După încheierea păcii, la 1878, obţinându-se Dobrogea şi
întreaga Deltă, România a devenit o ţară maritimă şi Domnitorul
Carol a dat impulsul necesar în comandarea rapidă a unor nave
maritime care să apere coasta, apele teritoriale şi interesele
noastre pe apă.
În cei 159 de ani de existenţă ai Forţelor Navale Române,
marinarii militari au primit botezul focului în „Războiul de
Independenţă”, şi-au îndeplinit cu demnitate datoria în campaniile
celui De-al Doilea Război Mondial şi au fost alături de popor pe
timpul Revoluţiei din 1989.
Deschiderea graniţelor, integrarea României în Alianţa
Nord-Atlantică şi aderarea la Uniunea Europeană au oferit noi
oportunităţi Forţelor Navale. Intrarea în dotarea Forţelor Navale
Române a fregatelor tip T 22 şi a grupului de elicoptere a adus
valenţe superioare şi capacităţi operaţionale sporite pentru
îndeplinirea misiunilor tactice pe mare. În fiecare an participăm la
exerciţii multinaţionale din ce în ce mai numeroase şi complexe,
ceea ce contribuie la creşterea nivelului de integrare în structurile
NATO şi UE. Participarea la grupările permanente, ce reunesc
nave de luptă aparţinând statelor riverane Mării Negre şi ale
Alianţei Nord-Atlantice, este expresia dorinţei sincere a României
de a se implica în obţinerea unui climat de securitate şi încredere
în această zonă a Europei.
Instituţiile de învăţământ de marină, Academia Navală
„Mircea ce Bătrân”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu” şi Colegiul Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza” au ca obiectiv principal armonizarea şi
compatibilizarea sistemelor de învăţământ cu sistemele din
ţările europene în scopul realizării interoperabilităţii. Se impune
în continuare ca instituţiile militare de învăţământ să anticipeze
evoluţia echipamentelor ce vor fi folosite în marină, astfel încât
specialiştii formaţi să fie în măsură să răspundă cerinţelor tehnice
şi operaţionale generate de înnoirea tehnicii.
În prezent, Forţele Navale Române contribuie activ la
eforturile NATO de asigurare a securităţii colective şi arată
faptul că România este un partener de încredere, care dispune
de capabilităţi de luptă destinate întăririi posturii de descurajare
a ameninţărilor asimetrice la adresa membrilor Alianţei NordAtlantice. (SMFN)

Lansări de carte la bordul NŞ Mircea.
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Statul Major al Forţelor Navale a marcat marţi, 22 octombrie,
159 de ani de la constituirea Forţelor Navale Române. Cu acest
prilej, în prezenţa conducerii şi a întregului personal a fost citit
mesajul şefului Statului Major al Forţelor Navale.
La data de 22 octombrie 1860, Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza a semnat decretul de unire a flotilelor Moldovei şi Munteniei,
punând bazele Marinei Militare Române moderne. Acest ordin
a reprezentat un moment crucial în istoria Marinei Militare
Române marcând unificarea acestei categorii de armă menită să
apere, prin mijloace specializate, graniţa de sud a ţării. În urma
măsurilor luate, malul românesc al Dunării a fost pus sub pază şi
observare, iar Principatele Unite au început să se manifeste ca
ţară riverană cu drepturi depline asupra acestei porţiuni de fluviu.
În anul 1861, Flotilei i-a fost repartizat primul vapor cu aburi
cumpărat de stat de la antreprenorul Ceocan.Transformarea
acestui vapor în bastiment de război a durat aproape doi ani,
din 1862 până în iulie 1864, revenind în ţară, complet refăcut
şi armat cu 4 tunuri în iulie 1864. În amintirea unificării depline
a celor două Principate, recunoscută ca atare în ianuarie 1862
şi de Marile Puteri europene, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
a botezat noul bastiment de război cu numele de România.
Procesul de dezvoltare a Marinei a continuat şi în ultima parte a
domniei lui Alexandru Ioan Cuza care a organizat Corpul Flotilei
pe baze moderne, atât prin încercarea de aliniere la standardele
europene ale timpului, dictate de contextul internaţional deosebit
de tumultos, cât şi prin achiziţionarea de nave de război, dar şi
prin instruirea ofiţerilor de marină la şcoli navale deosebit de
prestigioase din Europa de Vest.
În următorii ani, autorităţile române s-au preocupat de
dezvoltarea mijloacelor de navigaţie şi a armamentului din
înzestrarea Flotilei, oglinda stării de prosperitate a unui stat fiind
dată şi de nivelul de dezvoltare al forţelor maritime. Domnitorul
Carol I a fost cel care, fără îndoială, a organizat Marina Română
pe principii moderne dându-i o cât mai mare independenţă în
speranţa că astfel, se va putea dezvolta mai lesne. Proiectul
de organizare a Marinei începe să fie conturat mai clar în
1870, ministru de război fiind generalul Ioan Emanoil Florescu.
Domnitorul Carol I a fost preocupat îndeaproape şi de executarea
marilor lucrări fluviale şi maritime, care aveau strânsă legătură cu
dezvoltarea puterii noastre maritime şi fluviale. În timpul domniei
sale s-au pus pietrele fundamentale la construcţia porturilor
Galaţi şi Brăila.
În ambiţiosul proiect de punere a bazelor Marinei de Război
cu scopul de a ne afirma dreptul nostru în apele teritoriale,
Domnitorul Carol a fost susţinut de unul dintre cei mai de

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”a organizat, în perioada
11 – 15 noiembrie, o serie de manifestări dedicate împlinirii a
80 de ani de la intrarea Navei Şcoală Mircea în serviciul Forţelor
Navale Române şi împlinirii a 147 de ani de la înfiinţarea instituţiei.
Luni, 11 noiembrie, în Aula Magna „Viceamiral Petre
Bărbuneanu”, în prezenţa foştilor comandanţi ai navei, a
comandanţilor unităţilor din garnizoana Constanţa, a studenţilor
şi profesorilor instituţiei de învăţământ de marină, a avut loc
un simpozion dedicat împlinirii a 80 de ani de la intrarea Navei
Şcoală Mircea în serviciul Forţelor Navale Române.
Seria manifestărilor organizate la împlinirea a 80 de ani
de la intrarea Navei Şcoală Mircea în serviciul Forţelor Navale
Române s-a încheiat marţi, 12 noiembrie, cu o ieşire pe mare
a navei, având la bord studenţi militari şi civili de la Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, elevi de la Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, elevi de la
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, dar şi foşti
comandanţi, foşti membri ai echipajului şi împătimiţi iubitori ai
bătrânului Mircea. De această dată, ieşirea în largul Mării Negre
a stat sub semnul artei, pe parcursul scurtului „voiaj” având
loc prezentarea unor creaţii literare precum lucrarea „Călător
pe Planeta Albastră”, a jurnalistului Victor Teodoru, sau „Cu
Mircea pe drumul lui Columb”, semnată de comandorul (rtr.)
Ion Damaschin. De asemenea, maistrul militar (rtr.) Alexandru
Ghinea a oferit unul dintre tablourile sale cu Nava Şcoală Mircea
actualului echipaj al bătrânului velier, vorbind totodată despre
pasiunea sa pentru pictură şi legătura cu marea.
Joi, 14 noiembrie, Aula „Viceamiral Ion Coandă” a fost gazda
workshopului cu tema „Educaţia marinărească română – factor
de dezvoltare economică şi socială a Dobrogei”.
Vineri, 15 noiembrie, a fost sărbătoare la Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”! În cadrul unui spectacol aniversar s-a marcat
împlinirea a 147 de ani de învăţământ românesc de marină. În
prezenţa cadrelor didactice ale Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”, a studenţilor militari şi civili, a familiilor şi prietenilor,
prof. univ. dr. Nikolay Petrov Mihailov de la Universitatea „Angel
Kanchev” din Ruse, Bulgaria, a primit titlul de Profesor de Onoare
al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, iar prof.univ.dr. ing.
Anastase Pruiu a primit titlul de Profesor Emeritus al aceleiaşi
instituţii. De numele prof. univ. dr. Nikolay Petrov Mihailov se
leagă prima colaborare în domeniul proiectelor europene a
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în timp ce prof.univ.dr.
Anastase Pruiu are o carieră didactică în cadrul academiei de
peste 30 de ani, contribuind la formarea a zeci de generaţii de
ofiţeri din marină militară şi marină civilă a României. Rectorul
academiei, comandorul conf. univ.dr. Octavian Tărăbuţă, a
mulţumit cadrelor didactice, personalului nedidactic, studenţilor
militari şi civili şi a înmânat diplome de apreciere. Activităţile
aniversare s-au încheiat cu un program artistic susţinut de
studenţi. (SMFN; ANMB)

Studenţii ANMB în comanda de navigaţie a NŞ Mircea.
Aspect din spectacolul aniversar organizat de studenţii ANMB

Foto: Alina DAVIES
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147 de ani de învăţământ românesc de marină
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Marinarii militari prezenţi la ceremoniile dedicate zilei de 9 mai

Legătură spirituală dintre marinarii militari
şi Mănăstirea Dintr-un Lemn

Ziua Eroilor

Foto: Ionuţ FELEA

Joi, 6 iunie, în toate garnizoanele de marină au
avut loc ceremonii militare şi religioase dedicate
Zilei Eroilor. În semn de recunoştinţă pentru eroii
patriei care au căzut în Primul Război Modial,
autorităţile statului român au hotărât, prin Decretullege nr. 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie
decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată,
„cu mare fast religios, şcolar, militar şi naţional”,
în Ziua Înălţării Domnului. Decizia a fost preluată
de Parlamentul României în anul 1995, iar în anul
2003, prin Legea privind regimul monumentelor
şi operelor comemorative de război, sărbătoarea
Înălţării Domnului a fost proclamată drept sărbătoare
naţională a poporului român. (SMFN)

Militarii din Forţele Navale Române au participat miercuri,
26 iunie, la ceremoniile militare şi religioase care au avut loc, cu
prilejul sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional, la Constanţa, Brăila,
Tulcea, Babadag şi Bucureşti. La Constanţa, militarii din Forţele
Navale Române au depus drapelul naţional la Catedrala „Sfinţii
Petru şi Pavel”, marţi, 25 iunie, pentru oficierea slujbei de sfinţire
a acestui important simbol naţional. Miercuri, 26 iunie, drapelul
României a fost înălţat pe catarg, în acordurile Imnului Naţional al
României, pe faleza din faţa Comandamentului Flotei. La Brăila,
ceremoniile dedicate Zilei Drapelului Naţional s-au desfăşurat
la Catedrala Naşterea Domnului şi în Piaţa Independenţei. În
Bucureşti, reprezentanţii Statului Major al Forţelor Navale au
participat la ceremonia publică din Piaţa Tricolorului. 26 iunie a
fost proclamată Ziua Drapelului Naţional, prin Legea nr. 96 din
20 mai 1998, instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, ziua
în care Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul (roşu, galben
şi albastru) să reprezinte steagul tuturor românilor. Cele trei culori
ale drapelului naţional împărţite în mod egal reprezintă principiul
egalităţii, iar orientarea culorilor semnifică verticalitatea
poporului român. (SMFN)

Foto: Cosmin COSTEA

Joi, 9 mai, zi cu triplă semnificaţie pentru poporul român –
Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei
Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial
şi Ziua Uniunii Europene – a fost marcată de marinarii

Ziua Drapelului Naţional

militari printr-o serie de ceremonii militare şi religioase
care s-au desfăşurat la monumentele reprezentative din
garnizoanele Forţelor Navale. La Constanţa, militari din
Forţele Navale au participat la ceremonii militare şi religioase
la Monumentul Eroilor Independenţei României, de la Casa
de Cultură. La Mangalia, marinarii militari au depus coroane
de flori la Complexul Monumental din centrul municipiului
iar la Tulcea, militarii au depus jerbe de flori la Monumentul
Independenţei. La Brăila, ceremoniile dedicate zilei de 9 Mai
au avut loc la Ansamblul Comemorativ al Eroilor Neamului.
De asemenea, militari din cadrul Flotilei Fluviale au fost
prezenţi la Monumentul Războiului de Independenţă din
Calafat, acolo unde publicul a putut vizita două nave militare
fluviale. Infanteriştii marini au participat la ceremoniile
militare şi religioase desfăşurate la Monumentul Eroilor
din Babadag. La Bucureşti, militari din Forţele Navale au
participat la ceremonia organizată la Monumentul Eroilor Patriei
de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”. (SMFN)

Foto: Cosmin COSTEA

Foto: Ionuţ FELEA

Siajul
istoriei

Sâmbătă 11 mai, în Cimitirul Central din Constanţa, echipajul
fregatei Regele Ferdinand - cel care a preluat tradiţia
distrugătorului Regele Ferdinand -, a organizat comemorarea
eroilor marinari, căzuţi la datorie la bordul distrugătorului
Regele Ferdinand în timpul „Operaţiei 60.000”.
În prezenţa contraamiralului de flotilă Valentin Iacoblev,
comandantul Flotilei de Fregate, a viceamiralului (rtr.)
Petre Zamfir, veteran de război, a contraamiralului de
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flotilă (r) Sorin Learschi, fost comandant al fregatei Regele
Ferdinand, a istoricului dr. Mariana Păvăloiu, a echipajului
fregatei Regele Ferdinand comandat de comandorul Marian
Ioan, a fost continuat acest demers de „neuitare” a faptelor
înaintaşilor şi a cinstirii memoriei marinarilor căzuţi la bordul
distrugătorului Regele Ferdinand: aspirant Al. Cristodorescu,
elev sergent-major Gh.Jugănaru, caporal Mircea Vodă
şi soldaţii Matei Laz, Ioan Budeanu, Gh.Bucurenciu,
Gh.Curinoiu, Nicolae Nedelcu, Valeriu Caragaţă, Sava
Caloianu, Marin Petrescu.
„Operaţia 60.000” este numele dat de Comandamentul
Român al Operaţiei de evacuare pe mare a trupelor
române în cadrul acţiunii de retragere a unităţilor germanoromâne din Crimeea. Denumirea se referă la cei 65.000 de
militari români care se aflau în peninsulă în compunerea
Armatei a XVII-a germane la data începerii operaţiei de
evacuare. Operaţia de evacuare pe calea mării a revenit
comandamentului român, respectiv Forţelor Navale
Maritime, comandate de contraamiralul Horia Macellariu.
Pentru transportul trupelor pe mare şi apărarea convoaielor
au acţionat în comun nave militare şi comerciale româneşti
şi nave militare şi de transport ale comandamentului
german. (M.E.)
Marina Română nr. 4-7
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O delegaţie de militari din Forţele Navale a participat, în perioada
28-29 iunie, la aniversarea a 80 de ani de la consacrarea Mănăstirii
Dintr-un Lemn din judeţul Vâlcea, ca Sfânt Locaş de închinăciune
al marinarilor şi aviatorilor, acţiune organizată în colaborare cu
Arhiepiscopia Râmnicului. Astfel, vineri, 28 iunie, s-a desfăşurat
cea de-a VIII-a ediţie a simpozionului „Biserica şi Armata”, la sediul
Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul căreia au fost aduse în atenţia
publicului mărturiile istorice ale legăturii spirituale dintre marinarii
militari şi renumita mănăstire din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea.
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru
Mîrşu, a fost prezent sâmbătă, 29 iunie, la Mănăstirea Dintr-un Lemn,
unde a avut loc un ceremonial militar şi religios de comemorare a
eroilor marinari căzuţi la datorie de-a lungul timpului. Ceremonialul
s-a desfăşurat la mormântul generalului Paul Teodorescu, fost
ministru al Aerului şi Marinei în perioada 1938-1940, considerat ctitor
al acestui locaş de cult, deoarece s-a ocupat personal de restaurarea
complexului monahal şi de consolidarea asocierii Marinei şi Aviaţiei
cu Sfânta Mănăstire, prin montarea, la intrarea în curtea mănăstirii,
a unor simboluri specifice ale acestor arme de elită ale Armatei
(ancora, timona şi elicea de avion). (SMFN)
www.navy.ro

Viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu, şeful Statului Major al Forţelor Navale,
semnând Hrisovul Mănăstirii Dintr-un Lemn, la 80 de ani de la consacrarea mănăstirii
ca Sfânt Locaş de închinăciune al marinarilor şi aviatorilor.
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75 de ani de la „Operaţia 60000”
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Ziua Imnului Naţional

Foto: www.navy.ro

Comemorarea eroilor marinari
din Delta Dunării
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Forţele Navale Române au sărbătorit
Ziua Armatei României în şase oraşe
din ţară, unde au fost organizate
ceremonii militare şi religioase pentru
cinstirea memoriei eroilor Patriei.
De asemenea, marinarii militari au
participat vineri, 25 octombrie, cu
expoziţii de tehnică şi armament la
Vivo Mall Constanţa, precum şi la
activităţi culturale desfăşurate în

Constanţa, Mangalia, Tulcea, Brăila,
Babadag şi Bucureşti. La Constanţa,
Muzeul Naţional al Marinei Române a
organizat Ziua Porţilor Deschise. La
Brăila, marinarii militari au prezentat
elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe
M. Murgoci” o expoziţie de tehnică,
echipamente militare şi un atelier de
lucrări de matelotaj. La Bucureşti,
marinarii militari au fost prezenţi la

trei activităţi dedicate Zilei Armatei
României, la monumentul Eroilor
Patriei din faţa Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”, la Monumentul
Eroilor Genişti - Leu şi la activităţile
organizate de Ministerul Apărării
Naţionale în Parcul Carol. (SMFN)

Sărbătorirea a 141 de ani de la revenirea Dobrogei
George Şerban, intitulată „Universul
la Patria-mamă
dobrogean”. În Aula „Viceamiral Ion

Foto: Cristian VLĂSCEANU

Prin Legea nr. 99/1998, la data de 29 iulie, este
sărbătorită Ziua Imnului Naţional al României. Şi
în acest an, marinarii militari din Forţele Navale
Române au participat la activităţile dedicate
acestui eveniment în Bucureşti, Brăila, Tulcea
şi Constanţa. La malul mării, în vechea Cetate
a Tomisului, ceremonialul militar şi religios s-a
desfăşurat pe Faleza din faţa Comandamentului
Flotei, în prezenţa cadrelor militare în rezervă şi
în retragere, a veteranilor de război, a reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale, precum
şi ai altor instituţii publice. Muzica Militară a
Forţelor Navale a intonat toate cele şase imnuri
pe care le-a avut România în decursul timpului,
ultimul, „Deşteaptă-te, române!”, fiind adoptat ca
Imn Naţional al României, prin Decretul-lege nr.
40 publicat în Monitorul Oficial al României nr.
15 din 25 ianuarie 1990. (M.E.)

Ziua Armatei României

Forţele Navale Române, împreună
cu Liga Navală Română şi Liga
Maiştrilor Militari de Marină, au
organizat la Sulina, în perioada
17-20 septembrie, o serie de
activităţi comemorative, pentru a
aduce în atenţia publicului jertfele
marinarilor militari căzuţi la datorie
în cele două războaie mondiale. La
activităţi au participat reprezentanţi
ai autorităţilor publice locale,
ai Muzeului Naţional al Marinei
Române, precum şi marinari militari
de la Flotila Fluvială. Cu această
ocazie, la biblioteca din localitate
a fost organizat un simpozion în
cadrul căruia au fost evocate faptele
de vitejie ale marinarilor militari şi
au fost depuse coroane de flori la
mormintele locotenent-colonelului
(de marină) Mihail Drăghicescu şi a
maistrului militar Otto Angelescu, din
cimitirul din localitate. (SMFN)
Marina Română nr. 4-7
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Cinste eroilor scafandri

Vineri, 5 iulie, la sediul Centrului 39 Scafandri a
fost organizată o ceremonie militară şi religioasă
pentru a cinsti memoria celor doisprezece
militari din Forţele Navale Române şi Forţele
Aeriene Române, care au fost implicaţi în tragicul
accident produs în anul 2010, pe Aerodromul de
la Tuzla. Atunci, la 5 iulie 2010, un avion de tip
An-2 care aparţinea Şcolii de Aplicaţie pentru
Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” din Boboc şi făcea
un zbor de antrenament s-a prăbuşit la câteva
minute de la decolare. Şi-au pierdut viaţa eroii
căpitan (post-mortem) Liviu Antim, aspirant (postmortem) Florin Claudiu Cişmaşu, aspirant (postmortem) Cătălin Rădoi, aspirant (post-mortem)
Băduţ Papuc, aspirant (post-mortem) Cosmin
Furtună, aspirant (post-mortem) Marius Cătălin
Chioveanu, aspirant (post-mortem) Constantin
Vlăduţ Sărman şi aspirant (post-mortem) Cozmin
Florescu. Eroii nu mor niciodată, iar scafandrii
militari îi vor păstra mereu în amintire pe cei
8 colegi, plecaţi prea repede dintre ei. (M.E.)

Forţele Navale Române au sărbătorit
joi, 14 noiembrie, Ziua Dobrogei, prima
regiune a României, care are o zi
oficială (conform Legii nr. 230/2015),
printr-o serie de activităţi cu caracter
militar şi cultural. La Monumentul
Independenţei din municipiul Tulcea,
s-a desfăşurat un ceremonial militar şi
www.navy.ro

religios la care Forţele Navale Române
au participat cu un pluton de militari
din cadrul Regimentului 307 Infanterie
Marină şi două plutoane de militari de la
unităţi de nave din portul militar Tulcea.
Cercul Militar din Mangalia a fost gazda
simpozionului dedicat Zilei Dobrogei şi
a unei expoziţii de pictură a domnului

Coandă” a Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân” a avut loc joi, 14 noiembrie,
începând cu ora 12.00, un workshop cu
tema „Educaţia marinărească română –
factor de dezvoltare economică şi socială
a Dobrogei”. Şi cei mai mici marinari din
Forţele Navale au desfăşurat activităţi
cu această ocazie. Astfel, în Amfiteatrul
„Viceamiral Petre Barbuleanu” al
Academiei Navale, elevii Colegiului
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” au
organizat joi, 14 noiembrie, o activitate
dedicată Zilei Dobrogei, care a inclus
piese corale, hore şi bătute dobrogene,
recitări de poezii şi scurte fragmente din
creaţia lui Pericle Martinescu. Vizitatorii
Muzeului Naţional al Marinei Române au
avut accesul gratuit, joi, 14 noiembrie,
atât la expoziţia permanentă cât şi
la expoziţiile temporare: „Perenitate”
(expoziţie de artă), „Paraşutismul militararmă de elită” (expoziţie de tehnică
şi foto-documentară), „Din activitatea
Cercetaşilor Marini” (expoziţie de
fotografie şi însemne cercetăşeşti),
precum şi modulul expoziţional
„40 de ani de la catastrofa navei
Independenţa”. (SMFN)
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Marinari la paradele organizate
de Ziua Naţională a României
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Oficialităţi prezente la Parada Militară desfăşurată de Ziua Naţională a României, la Arcul de Triumf.

Comandorul Cornel Cojocaru, şeful de stat major
al Comandamentului Flotei deschizând Parada Militară la Constanţa.
Aspect din timpul Paradei Militare organizată de Ziua Naţională a României la Constanţa.
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Cea mai importantă pagină a istoriei României a fost
marcată odată cu Unirea Transilvaniei cu România, la
1 Decembrie 1918. Din anul 1990, această dată a devenit
Ziua Naţională a României şi reprezintă, în fiecare an, un
moment de sărbătoare, dar şi de cinstire a eroilor, care
s-au jertfit pentru a lăsa urmaşilor lor ţara pe care avem
datoria de a o iubi şi de a o apăra, chiar şi cu preţul vieţii.
De Ziua Naţională a României, Drapelul naţional a fost
arborat în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul
navelor maritime şi fluviale s-a ridicat Marele Pavoaz.
Aproximativ 1500 de marinari militari au participat
duminică, 1 decembrie, la o serie de activităţi militare
şi religioase, desfăşurate atât în capitala ţării, cât şi la
malul Mării Negre şi în oraşele dunărene. Depunerile de
coroane şi jerbe de flori la monumentele eroilor, au fost
urmate de parade militare şi prezentări de tehnică militară.
La Bucureşti, în Piaţa Arcului de Triumf, Forţele Navale
Române au defilat la Parada militară, organizată cu
prilejul Zilei Naţionale, cu cinci detaşamente, comandate
de contraamiralul, Daniel Căpăţînă, comandantul
Componentei Operaţionale Navale şi locţiitor al şefului
Statului Major al Forţelor Navale. Blocul de paradă al
marinarilor militari a fost alcătuit din aproximativ 400 de
membri, reprezentanţi ai Flotei, ai Regimentului 307
Infanterie Marină „Heracleea”, ai Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”, ai Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” şi ai Colegiului
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”. În cadrul paradei
tehnicii militare, deasupra Arcului de Triumf, a evoluat
un elicopter IAR 330 - Puma Naval. La parada militară
organizată la Constanţa, au participat peste 150 de marinari
militari, alături de aproximativ 400 de militari ai Armatei
Române. La festivităţile dedicate zilei de 1 Decembrie, au
participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale,
comandanţi de mari unităţi şi unităţi, membri ai asociaţiilor
şi ligilor de marină, cadre militare în rezervă şi retragere,
dar şi oficialităţi ale administraţiilor locale. (SMFN; M.E.)
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Contraamiralul (rtr.) ing. Marcel Dragu
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Fiu al căpitanului de grăniceri erou
Ilie Dragu, Marcel Dragu s-a născut la
16 iulie 1937, în comuna Liţa, judeţul
Teleorman. Absolvent al Academiei
Tehnice Militare în anul 1960, şi-a
desfăşurat activitatea în unităţi de
nave şi de reparaţii a navelor şi
tehnicii de luptă.
În perioada 1975 - 1994 a fost
cel mai longeviv comandant al Şco
lii Militare de Maiştri de Marină
„Viceamiral Ioan Murgescu”, contri
buind efectiv la modernizarea infra
structurii, perfecţionarea pregătirii de
specialitate a generaţii de absolvenţi
şi reconsiderarea importanţei şi rolului
corpului maiştrilor militari de marină.

După Revoluţia din Decembrie
1989, a coordonat activitatea Aso
ciaţiei „Cultul Eroilor”, a activat în
diferite ligi şi asociaţii şi a fost prefect
al judeţului Constanţa, între 8 august
şi 25 octombrie 1995. Contraamiralul
(rtr) ing. Marcel Dragu, om de mare
caracter şi reputat specialist al Marinei
Militare, a fost membru fondator al
asociaţiei „Clubului Amiralilor”.
Înmormântarea a avut loc marţi,
17 septembrie 2019, la Cimitirul
Central din Constanţa. DUMNEZEU
SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
Consiliul director
al „Clubului Amiralilor”

Comandor (rtr.) Andrei Pop
Contraamiral de flotilă (r)
Aurel CONSTANTIN

L-am condus pe ultimul drum
pe cel care a fost comandorul
profesor universitar Andrei Pop - om
de aleasă nobleţe sufletească, un
familist cu mare dragoste de cei dragi
inimii sale, un fiu de certă valoare a
Maramureşului şi al Marinei Române,
un patriot desăvârşit.
A văzut lumina zilei în Postul
Crăciunului, la 5 decembrie 1930,
în localitatea Târgu Lăpuş, cea mai
reprezentativă aşezare umană din
tradiţionala Ţară a Lăpuşului, ca fiu
al lui Petre al Nuţuchii şi al Suzanei,
gospodari cu o casă de 6 copii,
4 fete şi 2 băieţi. Şcoala a început-o
la vârsta de 8 ani, în anii dominaţiei
hortiste a urmat clasele a 3-a, a 4-a,
a 5-a şi a 6-a în limba maghiară, iar
după război, în 1945, când a luat
fiinţă Gimnaziul Unic din Târgu Lăpuş
s-a înscris pentru a urma clasa a
7-a. Ulterior a urmat cursurile Şcolii
Pedagogice din Gherla, unde a dat şi
diferenţele pentru liceu.
În noiembrie 1950 a fost recrutat,
trimis la centrul de instrucţie din Galaţi
şi îmbarcat pe nava-bază Constanţa,
iar după încheierea perioadei de
pregătire militară în vara anului 1951
a fost îmbarcat pe distrugătorul
Mărăşeşti şi trimis în portul Constanţa.
Din postura de soldat a fost selecţionat
şi trimis la Şcoala Militară nr. 2 din
Beiuş, asimilată Şcolii Militare Navale,
pe care a absolvit-o în 1953, an
în care a fost avansat la gradul de
locotenent şi mutat la Mangalia pe
diferite funcţii la navele militare. În
www.navy.ro

anul 1956 a fost selecţionat şi admis
prin examen ca student la Academia
Militară Bucureşti, fiind cel mai tânăr
şi cu gradul cel mai mic din grupa
marinarilor. La acea vreme erau
două academii, Academia Generală
de 2 ani şi Academia Militară Politică
de 4 ani. A ales-o pe a doua pentru
că la terminarea ei se puteau da
diferenţe în vederea obţinerii licenţei
la facultăţile civile. Dânsul a ales
Facultatea de Istorie Bucureşti, unde
a dat diferenţele şi fără probleme a
devenit licenţiat în istorie. În anul 2 de
studii cele două academii s-au unificat
şi astfel a urmat anii 2, 3 şi 4 în cadrul
Academiei Militare Generale.
Ca ofiţer al Marinei Militare a
îndeplinit diferite funcţii la submarinele
şi vedetele torpiloare din Mangalia, iar
în anul 1968 a fost mutat la Şcoala
Superioară de Marină, devenită ulte
rior Institutul de Marină şi Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, unde

In
memoriam

a slujit muza istoriei (CLIO) circa
25 de ani, parcurgând treptele din
învăţământul superior de lector,
conferenţiar şi profesor universitar. O
scurtă perioadă de timp a fost numit
locţiitor al comandantului Liceului
Militar de Marină „Alexandru Ioan
Cuza”. De-a lungul carierei militare
s-a remarcat nu numai prin talentul
remarcabil de profesor cu o vastă
cultură generală, talent pe care şi l-a
descoperit încă din copilărie, ci şi ca
om al condeiului. A contribuit nemijlocit
ca redactor la publicarea ziarului
„Flota Patriei” şi la fondarea şi evoluţia
revistei studenţilor marinari „Orizonturi
Marine”. Am avut privilegiul de a lucra
cu domnul profesor universitar Andrei
Pop, timp de trei ani, la editarea şi
tipărirea acestei reviste, fapt ce mi-a
rămas în amintiri ca o perioadă unică
de formare spirituală sub influenţa
unei personalităţi inegalabile.
S-a căsătorit în anul 1955 cu Zoia,
doamna inimii sale, pe care o alinta cu
numele de Jeni, care i-a stat alături la
bine şi la greu timp de 57 de ani. Aşa
cum scria în volumul „Anotimpurile
vieţii mele”, pupilele sale - soţia,
fiica, nepoata şi strănepoata nu au
dus lipsa soţului, tatălui, bunicului şi
mentorului. În ultima vreme simţea că
este aşteptat de mult iubita sa Jeni şi
iată, s-a grăbit să-i iasă în întâmpinare,
lăsând în urma sa imaginea unei vieţi
încărcate până la refuz de dragostea
pentru cei rămaşi.
Sincere condoleanţe şi întreaga
noastră compasiune familiei şi celor
apropiaţi. Odihnească-se în pace!
Dumnezeu să-l ierte!
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Sport

Sporturi nautice

Foto: ANMB

Foto: Ionuţ FELEA

Foto: Ionuţ FELEA
Foto: Ionuţ FELEA

Forţele Navale
implicate în acţiuni umanitare

În perioada 4-5 mai, Forţele Navale au
participat prin marinarii de la Brigada
Radiolelectronică şi Observare „Callatis”
la evenimentul sportiv „Autism 24h Marea
Neagră”, un cros de 24 de ore. Echipele
au fost formate din 20 de persoane, care
au alergat pe plajă, pe traseul Piaţeta
Perla – Café del Mar şi retur (3 km).
Efortul deosebit realizat de echipele şi
participanţii la această competiţie a fost
recompensat la final cu trofee şi medalii.
Fondurile strânse în urma evenimentului
vor susţine 10 proiecte destinate copiilor
diagnosticaţi cu autism din două oraşe
ale ţării: Constanţa şi Galaţi. „Autism 24h
Marea Neagră” a fost mai mult decât un
eveniment sportiv, întregul concept fiind
realizat de Centrul Psihologic „Marea
Neagră” în ideea de a promova dreptul la
integrare în comunitate al persoanelor cu
dizabilităţi. (M.E.)

International Summer Camp 2019, organizat în perioada 15 - 19 iulie, la Centrul
de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice de la Palazu Mare.

Tabara de instrucţie „Summer Camp”
În perioada 23 - 29 iunie, o delegaţie a Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”, formată din studenţii militari din
anul I, Ana Cristina Geica, Irina Ghergheş, Andrei Eduard
Onofrei şi Codruţ Costin Petrache, a participat la tabara de
instrucţie „Summer Camp” organizată la Academia Navală
„Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria. Participarea la
tabara de instruire a permis studenţilor militari să îşi
dezvolte abilităţile de conducere a ambarcaţiunilor cu
rame şi vele, precum şi să identifice noi procedee de
întrebuinţare a ambarcaţiunilor de mici dimensiuni.

Studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au
participat luni, 1 iulie, alături de cei ai Academiei Navale
„Nikola Vaptsarov” din Bulgaria şi studenţii Universităţii
Maritime din Constanţa la cea de-a XIV-a ediţie a Regatei
Universităţilor din Constanţa, organizată de Universitatea
Maritimă. Competiţia s-a desfăşurat pe două probe de
concurs: Canoe 10+1, la care studenţii ANMB s-au clasat
pe locul II, şi Yachting - clasa Ypton 22, unde au ocupat
locul III.

În perioada 7-10 mai, s-a desfăşurat în garnizoana Constanţa
etapa finală pe Forţele Navale a „Campionatului militar de cros”.
La competiţie au participat un număr de şase loturi sportive ale
marilor unităţi şi unităţi subordonate Statului Major al Forţelor
Navale. Obiectivele tuturor întrecerilor sportive militare sunt
atragerea şi angrenarea unui număr cât mai mare de militari în
practicarea sportului în mod organizat, identificarea şi stimularea
personalului cu aptitudini fizice deosebite în vederea alcătuirii
lotului reprezentativ al Forţelor Navale pentru participarea la
etapa finală pe MApN, dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor
motrice şi morale, precum şi o valorificare în condiţii de
competiţie a nivelului de manifestare a acestor calităţi. Premierea
câştigătorilor a avut loc în sala de sport a Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân”. Pe primele locuri s-au clasat echipele Flotei,
Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare „Calatis” şi echipa
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”.

International Summer Camp 2019

8 km masculin. La finalul probelor, clasamentul general a fost
următorul: Locul I: Brigada 243 Radioelectronică şi Observare
„Callatis”; Locul al II-lea: Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”;
Locul al III-lea: Flota.

„Campionatul de pentatlon militar”,
ediţia 2019

Militar premiat
la Jocurile Mondiale Militare din China

În perioada 10-14 iunie, s-a desfăşurat în garnizoana
Constanţa etapa finală pe Forţele Navale a „Campionatului
de pentatlon militar”, ediţia 2019. Activitatea a fost cuprinsă în
Calendarul sportiv al Forţelor Navale pe anul 2019. La competiţie
au participat un număr de şase loturi sportive ale marilor unităţi
şi unităţi subordonate Statului Major al Forţelor Navale. Probele
de concurs au fost: tir, parcurgerea pistei cu obstacole tip
C.I.S.M., aruncarea grenadelor de mână la precizie şi distanţă,
înot şi alergare în teren variat pe distanţa de 4 km feminin şi

Delegaţia Armatei României a participat, în perioada 18-27
octombrie, la cea de-a şaptea editie a Jocurilor Militare Mondiale
CISM, care a avut loc în localitatea Wuhan, din China. La
competiţia sportivă, care a adunat peste 9.000 de participanţi,
din care 67 campioni olimpici şi mondiali, din 109 ţări, Forţele
Navale Române au fost reprezentate de sergent Moagă Elena.
Reprezentantele Armatei României au obţinut un onorabil loc
VIII, la proba de maraton (42 km), sportiva noastră clasându-se
pe locul al III-lea, în cadrul echipei. (M.E.)
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Studenţi ai ANMB participând la tabara de instrucţie „Summer Camp”
organizată la Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria.

Marina Română nr. 4-7

mai – decembrie 2019

În perioada 15 - 19 iulie, Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” a organizat la Centrul de Pregătire Marinărească
şi Sporturi Nautice de la Palazu Mare, tabara de instruire
şi pregătire marinărească cu participare internaţională.
Alături de studenţii militari români, la stagiul de instrucţie
de specialitate au participat patru studenţi de la Academia
Navală „Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria şi doi
studenţi de la Academia Navală din Odessa, Ucraina,
nominalizaţi în cadrul programului NATO-DEEP (Defence
Enhancement Education Programme). Cadeţii români şi
străini au executat şedinţe de instruire specifice în domeniul
conducerii ambarcaţiunilor cu rame şi vele, activităţi de
instruire pe simulatorul de navigaţie, precum şi activităţi
practice marinăreşti aferente programului de instruire
practică de specialitate a anului I. Activităţile de instruire
comună, coroborate cu activităţile sociale organizate pe
perioada modulului de instruire, au contribuit major la
dezvoltarea abilităţilor studenţilor militari de interacţiune în
context internaţional şi multicultural, constituind un plus în
formarea acestora ca lideri militari şi specialişti ai Forţelor
Navale. (ANMB; M.E.)
www.navy.ro

Foto: ANMB

Campionat militar de cros

Foto: Ionuţ FELEA

Concursuri sportive

Foto: ANMB

Studenţii ANMB,
la Regata Universităţilor din Constanţa
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u 15 august
2019, Faleza
Cazinou
Constanţa.
Studenţii
Academiei Navale
Mircea cel Bătrân
participând
la retragerea
cu torţe, la finalul
manifestărilor
organizate de
Ziua Marinei
Române.

Ochiul Flotei

Foto: Cosmin
COSTEA
u 7 august 2019,
Portul Militar Constanţa.
Salutul unui posibil viitor
marinar, în aşteptarea revenirii
Navei Şcoală Mircea din marşul
internaţional de instrucţie.
Foto: Cristian VLĂSCEANU
p 31 iulie 2019, Şcoala Militară de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.
Family Photo cu absolvenţii promoţiei
„Nicolae Bălcescu 200”.
Foto: Cosmin COSTEA
t 10 august 2019, fregata „Regele Ferdinand”,
Portul Constanţa.
Comandanţii fregatei Regele Ferdinand din perioada
2004-2019, la 15 ani de la intrarea navei în serviciul
Forţelor Navale Române.
Foto: Cristian VLĂSCEANU

t 11 octombrie 2019,
Nava maritimă hidrografică
„Căpitan-comandor Alexandru
Cătuneanu”, Strâmtoarea
Dardanele, Portul Nara.
Acţiunea militarilor din grupa de
manevră la acostarea navei, după
misiunile executate în Golful Saros.
Foto: Cristian VLĂSCEANU
u 22 septembrie 2019, Nava
Şcoală „Mircea”, Portul Sulina.
Elev al Colegiului Naţional Militar
„Alexandru Ioan Cuza”, observator
prova pe timpul manevrei de plecare
a Navei Şcoală Mircea
din portul Sulina.
Foto: Ionuţ FELEA

p 1 decembrie 2019,
Arcul de Triumf, Bucureşti.
Detaşamentul Flotei, din cadrul Blocului
de Paradă al Forţelor Navale, defilând la
Parada organizată de Ziua Naţională
a României la Bucureşti.
Foto: Mihai EGOROV
17 septembrie 2019,
Nava Şcoală „Mircea”,
Portul Galaţi.
Nava Şcoală Mircea
la finalul primei zile de escală
în portul dunărean.
Foto: Ionuţ FELEA

