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160 DE ANI DE LA ÎNFIIN}AREA MA RINEI MILITARE ROMÂNE MODERNE
BUN CART ÎNAINTE
FORŢELOR NAVALE ROMÂNE!
Înfăptuirea Unirii Principatelor, în
anul 1859, a căpătat noi dimensiuni,
prin deschiderea unor largi posibilităţi
de dezvoltare în toate domeniile de
activitate, între care şi cel naval. Primele
măsuri în acest scop au fost luate în
timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
care a avut ca obiectiv prioritar unificarea
celor două flotile existente la acea vreme
într-un organism unitar. Astfel, consti
tuirea Corpului Flotilei, prin „Înaltul Ordin
de Zi nr. 173 din 22 octombrie 1860”,
reprezintă actul de naştere al Forţelor
Navale Române Moderne.
După constituirea într-un singur
corp, marinarii militari au primit botezul
focului în luptele duse pentru obţinerea
independenţei. Atacul executat de navele
Fulgerul, Rândunica şi Xenia asupra
navelor inamice din Hârşova, sprijinirea
forţării Dunării de către trupele terestre,
încadrarea cu marinarii debarcaţi de pe
nave a 8 baterii de artilerie la Calafat
şi scufundarea de către acestea a
monitorului Podgoriţa, construirea şi
apărarea podului de la Siliştioara –
Măgura, sunt doar câteva dintre misiunile
şi succesele acelor zile de foc.
Obţinerea Independenţei de stat şi
revenirea Dobrogei la patria mamă, au
creat condiţii pentru dezvoltarea marinei
comerciale şi militare. Noua poziţie geo
grafică a României, deschiderea la litoralul
Mării Negre, controlul gurilor Dunării şi
posibilitatea de a folosi o arteră fluvială
cu acces direct spre centrul Europei,
au permis ţării noastre să-şi dezvolte
economia şi capacităţile de transport.
Forţele Navale Române şi-au adus
contribuţia la toate evenimentele istorice
în care naţiunea noastră a fost implicată

încă de la înfiinţare, marinarii militari
îndeplinindu-şi cu demnitate datoria.
Integrarea României în structurile
NATO şi aderarea la Uniunea Euro
peană a determinat creşterea contribuţiei
României la securitatea şi stabilitatea
zonei Mării Negre. Într-un context geo
politic nou şi pe fondul apariţiei unor noi
ameninţări asimetrice, Forţele Navale au
cunoscut profunde transformări având
ca obiective principale profesionalizarea
personalului şi modernizarea capabi
lităţilor necesare participării sporite şi
eficiente la managementul crizelor, la
prevenirea şi combaterea terorismului
internaţional, precum şi la acţiunile
de apărare colectivă desfăşurate de
Grupările Navale Multinaţionale.
La 160 de ani de la înfiinţarea
Forţelor Navale Române, suntem datori
să ne ridicăm la nivelul înaintaşilor, să
performăm, să progresăm, să modernizăm
şi să dezvoltăm Forţele Navale Române.
Ne prezentăm astăzi ca o structură
credibilă, capabilă, dislocabilă, o structură
care este alături de partenerii euroatlantici;
mă refer, în primul rând, la misiunile
şi operaţiile pe care le desfăşurăm în
teatrele de operaţii alături de partenerii
din Alianţa Nord-Atlantică, pentru că sunt
misiuni importante şi nu sunt puţine, sunt
eforturi deosebite pe care doresc să le
aduc în atenţie.
În acest an de instrucţie ne-am
asumat şi am reuşit să comandăm
gruparea NATO SNMCMG2, cu o navă
comandant, puitorul de mine şi plase
Viceamiral Constantin Bălescu, având
la bord comandantul grupării, pentru
prima dată un ofiţer de marină din cadrul
Forţelor Navale Române; a fost cea mai

Contraamiral Mihai PANAIT
Şeful Statului Major
al Forţelor Navale
importantă misiune, cea mai onorantă
misiune desfăşurată de către marinarii
militari în acest an.
O istorie a ultimilor 160 de ani a
poporului nostru, care a consemnat
transformări radicale ale structurilor şi
instituţiilor naţionale, nu poate fi concepută
fără aprofundarea factorului reprezentat
de Armata României, cu Forţele Navale
Române ca element constitutiv, fără de
care apărarea graniţelor pe apă, dar şi
afirmarea pe plan extern, ar fi fost practic
imposibile. O astfel de istorie nu poate
fi exhaustivă, dar poate oferi posterităţii
repere indispensabile înţelegerii feno
menului istoric care ne-a făcut ceea ce
suntem astăzi.
La ceas aniversar doresc să mulţu
mesc şi să-mi exprim recunoştinţa pentru
devotamentul, pasiunea şi efortul depus
de-a lungul anilor de întreg personalul
şi alătur acestor sentimente speranţa
în dedicarea şi hotărârea noii generaţii
pentru a duce mai departe realizările
Forţelor Navale Române.
„La mulţi ani, marinari!” şi „Bun cart
înainte!”

Se împlinesc, la 22 octombrie, 160
de ani de la unificarea, sub aceeaşi
comandă, a celor două flotile ale Prin
cipatelor Române, Moldova şi Ţara
Românească, moment de referinţă pentru
începerea procesului de modernizare a
Marinei Militare Române.
În urma Războiului de Independenţă,
după unirea Dobrogei cu România, care
a asigurat ţării ieşirea la mare, a început
şi dezvoltarea flotei comerciale a ţării
noastre, care trebuia, conform concepţiei
de la acea vreme, să se afle sub protecţia
unei flote maritime de război. Astfel,
Marina militară a devenit o prioritate pentru
conducătorii României, parcurgând, de
atunci, un lung drum pe calea modernizării
structurilor de comandă şi înzestrării cu
nave şi tehnică de luptă.
Structurile militare navale au trecut,
de atunci, printr-un amplu proces de
transformare, menit să permită acestei
importante categorii de forţe a Armatei
României să îndeplinească cu succes
toate misiunile încredinţate, în timp de
pace sau pe timpul celor două războaie
mondiale.
Marinarii militari români au reprezentat
permanent un exemplu de sacrificiu,
devotament şi dăruire, purtând cu onoare
şi mândrie drapelul României pe mările şi
oceanele lumii.
Regiunea Mării Negre are o importanţă
strategică deosebită pentru România,
dar şi pentru întregul spaţiu euroatlantic.
Securitatea acestei zone, marcată de

provocări complexe şi în continuă evoluţie,
este vitală pentru asigurarea securităţii
noastre, a tuturor.
Ţara noastră, prin Forţele Navale, are
un rol deosebit de important în dezvoltarea
posturii de apărare şi descurajare a
Alianţei Nord-Atlantice la Marea Neagră.
România îşi consolidează statutul de pol
de stabilitate în această regiune, care
reprezintă veriga democratică de legătură
cu structurile europene şi euroatlantice.
Pentru atingerea acestui deziderat este
necesară dezvoltarea şi modernizarea
capabilităţilor naţionale – între care un
loc important îl ocupă Forţele Navale – în
scopul obţinerii unui impact semnificativ
asupra gestionării eficiente a provocărilor
de securitate din regiune.
Forţele Navale Române sunt şi vor
rămâne o prioritate în strategia naţională de
apărare, atât din perspectiva flotei navale,
cât şi a flotei fluviale, unde marina militară
are o structură puternică, recunoscută ca
atare în întreg bazinul Dunării.
Marinarii militari au demonstrat
permanent că sunt pregătiţi să facă scut
pentru apărarea ţării prin participarea la
numeroase misiuni şi exerciţii ale NATO
sau UE, al căror scop principal este de
a descuraja potenţialele ameninţări la
adresa securităţii naţionale şi euroatlantice
şi de a pregăti un răspuns militar rapid şi
eficient în situaţii de criză.
În calitate de ministru al apărării,
mă alătur unei naţiuni recunoscătoare,
mulţumind marinarilor militari şi tuturor

Nicolae-Ionel CIUCĂ
Ministrul Apărării Naţionale
celor care servesc în Forţele Navale
Române pentru dedicarea, profesiona
lismul şi disponibilitatea inegalabilă de a
servi Drapelul Naţional.
Dragi marinari, sunteţi recunoscuţi
ca fiind buni păstrători ai tradiţiilor venite
de la înaintaşi, cei care şi-au dedicat
viaţa acestei nobile meserii şi care s-au
jertfit pentru gloria pavilionului naţional.
Vă felicit pentru rezultatele deosebite
obţinute în întreaga voastră activitate,
şi am convingerea că veţi continua cu
demnitate tradiţia celor ce au pus bazele
Forţelor Navale moderne!
BUN CART ÎNAINTE!
E.S. domnul Klaus Iohannis,
Preşedintele României
şi Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul
apărării naţionale, prezenţi alături
de contraamiralul Mihai Panait
la Ziua Marinei Române, 2020.

Fregata Regele Ferdinand
şi elicopterul Puma Naval acţionând
în cadrul operaţiei
EU NAVFOR ATALANTA, 2012.
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160 DE ANI DE LA ÎNFIIN}AREA MA RINEI MILITARE ROMÂNE MODERNE
ORDINUL

ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
PRIVIND SĂRBĂTORIREA A 160 DE ANI
DE LA ÎNFIINŢAREA STATULUI MAJOR
AL FORŢELOR NAVALE
La 22 octombrie se împlinesc 160
de ani de la înfiinţarea Statului Major al
Forţelor Navale prin reunirea flotilelor „de
pe întreg curs al Dunării”, pe baza Înaltului
Ordin de Zi nr. 173, semnat de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza şi publicat în
„Monitorul Oastei” nr. 41 din 22.10.1860.
Unificarea flotilelor şi constituirea apoi
a Flotilei Unice a Principatelor Unite a
reprezentat începutul unei noi epoci de
organizare pe baze moderne a Forţelor
Navale Române.
Această aniversare este un bun prilej
pentru militarii activi, în rezervă sau în
retragere, dar şi pentru veteranii de război
de a rememora faptele glorioase de arme
şi jertfele pe care marinarii, submariniştii,
scafandrii, infanteriştii marini şi personalul
aeronautic naval le-au săvârşit în luptele
pentru apărarea ţării.
Avem datoria morală să aducem un
pios omagiu eroilor marinari care, de-a
lungul vremii, şi-au dat viaţa şi au scris,
prin sacrificiile lor, istoria navigaţiei

româneşti. După ce au primit botezul
focului în Războiul de Independenţă,
marinarii şi-au adus tributul de sânge în
luptele grele pentru reîntregirea neamului,
iar mai apoi au contribuit la succesul
campaniilor militare din cel de-al Doilea
Război Mondial.
Pentru a ajunge la configuraţia actu
ală, o structură modernă, profesionistă
şi dinamică, Forţele Navale Române au
parcurs un amplu proces de adaptare
şi transformare. Astăzi, dotarea marinei
militare cu nave interoperabile cu structuri
similare aliate oferă posibilitatea instruirii
şi participării la operaţii navale complexe
sub comanda NATO, misiuni în care se
demonstrează profesionalismul şi capa
citatea operativă a echipajelor noastre.
Exerciţiile multinaţionale, care au
devenit tot mai complexe şi diversificate,
au contribuit la creşterea nivelului de
pregătire şi la asigurarea interoperabilităţii
dintre militarii Forţelor Navale Române şi
camarazii lor din NATO.

General-locotenent
Daniel PETRESCU
Şeful Statului Major al Apărării
În ultimii ani, marina militară a
participat cu nave la exerciţii multi
naţionale în Marea Neagră, conduse
de Forţele Navale Române sau de
aliaţi şi parteneri: BREEZE (Bulgaria),
POSEIDON, SEA SHIELD, EP MCM
DIVE, SPRINGSTORM/FALL STORM
şi RIVERINE (România), NUSRET şi
MAVI BALINA/DOGU AKDENIZ (Turcia),
SEA BREEZE (Ucraina), dar şi în afara
bazinului Mării Negre: ARIADNE (Grecia).
Forţele Navale Române au fost pre
zente şi în misiuni internaţionale: Operaţia

NATO „Active Endeavour”, 2005-2013,
de monitorizare a traficului maritim din
Marea Mediterană, Operaţia NATO
„Unified Protector 2011” de impunere
a embargoului împotriva Libiei, fiind
prima misiune reală de luptă executată
de marina militară după cel de-al Doilea
Război Mondial, Operaţia UE „Atalanta
2012” de luptă împotriva pirateriei navale
în Golful Aden şi Oceanul Indian, fiind
prima misiune executată de o navă
militară românească în emisfera sudică.
Din 2017, Forţele Navale Române
contribuie anual cu o fregată cu elicopter
din organică la bord şi grupă de forţe
pentru operaţii speciale la Operaţia
NATO „Sea Guardian” de monitorizare a
traficului maritim din Marea Mediterană,
iar în 2019, o companie din Regimentul
307 Infanterie Marină a fost dislocată în
teatrul de operaţii Afganistan.
Un moment extrem de important din
istoria recentă a Forţelor Navale Române
l-a constituit preluarea comenzii grupării
navale SNMCMG2 de către Puitorul de
Mine şi Plase 274 „Viceamiral Constantin
Bălescu”, în prima parte a anului 2020.
„Standing NATO Mine Counter
measures Group 2” este una dintre gru
pările navale permanente ale NATO la
care România s-a angajat să participe
cu forţe şi mijloace pentru a-şi dezvolta
interoperabilitatea efectivelor şi pentru a

contribui la întărirea securităţii maritime în
regiunea Mării Negre.
Grupul 256 Elicoptere al Forţelor
Navale Române, unitate care continuă
tradiţiile Escadrilei de Hidroplane şi care
a sărbătorit 100 de ani de existenţă,
a adus capacităţi operaţionale sporite
pentru îndeplinirea misiunilor în zona de
responsabilitate.
Instituţiile de învăţământ de marină Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,
Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”,
Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu” şi
Colegiul Militar Naţional „Alexandru Ioan
Cuza” - au ca principal obiectiv să asigure
marinei resurse umane înalt calificate,
inovatoare, adaptabile, în măsură să-şi
asume responsabilităţile funcţiilor pentru
care se asigură pregătirea, necesare
realizării unei structuri de forţe moderne,
dislocabile, flexibile şi sustenabile,
capabile să fie angajate într-un spectru
larg de misiuni naţionale şi internaţionale.
Toate aceste realizări şi argumente
ne motivează să privim cu speranţă şi
încredere spre viitorul acestei categorii
de forţe în arhitectura Armatei României.
Prin competenţa profesională şi dăruirea
personalului, Forţele Navale Române
dau încredere cetăţenilor ţării, aliaţilor şi
partenerilor că sunt în măsură să răspundă

adecvat şi eficient tuturor misiunilor în
credinţate, într-un mediul global de secu
ritate în permanentă schimbare.
Domnilor amirali,
Doamnelor şi domnilor ofiţeri,
maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi
gradaţi profesionişti, personal civil
contractual,
Cinstiţi memoria înaintaşilor prin
tenacitate şi rigoare, pentru a fi la
înălţimea sacrificiului lor şi pentru a da o
dimensiune concretă jurământului făcut
faţă de ţară!
Cu încredere deplină în calităţile
dumneavoastră profesionale şi morale,
vă îndemn să vă consacraţi întreaga
energie, pricepere, dăruire şi putere de
muncă pentru a vă perfecţiona pregătirea
în spiritul conceptelor moderne, astfel
încât să fiţi gata oricând să îndepliniţi
nobila misiune de apărare a patriei!
Am convingerea că prin contribuţia
voastră, Armata României va scrie noi
pagini de istorie şi va confirma nivelul de
încredere de care se bucură în rândul
cetăţenilor români.
Cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani
de la înfiinţarea Statului Major al Forţelor
Navale, vă felicit călduros şi vă urez mult
succes în îndeplinirea misiunilor care vă
revin, sănătate deplină, realizări şi bucurii!
LA MULŢI ANI Şl BUN CART
ÎNAINTE!

Şeful Statului Major al Apărării,
general-locotenent Daniel Petrescu
oferindu-i „Emblema de Merit În
Slujba Păcii” clasa a II-a, căpitancomandorului Valentin Vlad, primul
comandant român al unei Grupări
Navale Permanente a NATO.

Exerciţiu de antrenament în Marea Neagră
la care au participat fregata Regina Maria (F222),
distrugătorul USS Porter (DDG 78), fregata Hetman
Sahaydachniy (U 130) din Ucraina, fregata Verni (42)
din Bulgaria şi fregata TCG Turgutreais (F 241). (2015)
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160 DE ANI DE LA ÎNFIIN}AREA MA RINEI MILITARE ROMÂNE MODERNE
La 22 octombrie 2020, se împlinesc
160 de ani de la înfiinţarea Marinei
Militare Române Moderne. Prin Ordinul
de Zi nr. 173 din 22 octombrie 1860,
domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
decretat unificarea Flotilelor Moldovei
şi Ţării Româneşti, constituindu-se
astfel Corpul Flotile, pus sub comanda
colonelului Nicolae Steriade.
De-a lungul celor 160 de ani, marina
militară a participat la toate evenimentele
majore ale istoriei naţionale, atât la
conflagraţiile mondiale şi la războaiele
pe care ţara noastră le-a dus pentru
independenţă, reîntregire, cât şi la
acţiunile duse de Armata României în
timpul evenimentelor din decembrie
1989.
Fiecare sărbătoare constituie şi un
moment oportun de a face o trecere în
revistă a realizărilor de peste timp, iar
dumneavoastră, camarazii din Forţele
Navale, privind în urmă, vă puteţi mândri
cu împliniri deosebite, la care şi-au adus
contribuţia numeroase generaţii de
marinari. Pentru glorioasele tradiţii pe
care le-au lăsat moştenire, se cuvine să
le păstrăm vie amintirea şi să le urmăm
pilda şi devotamentul, înflăcărarea şi
patriotismul.
Prin numărul, amploarea şi calitatea
misiunilor îndeplinite în apele naţionale
şi internaţionale, la numeroasele exer

ciţii cu structurile militare din statele
membre NATO, marina militară română
se dovedeşte a fi un partener serios,
competent şi credibil, cu o contribuţie
deosebită la extinderea raportului de
conlucrare cu flotele ţărilor prietene
în vederea menţinerii unui climat de
securitate în acest spaţiu geografic şi
geopolitic.
Cea mai mare provocare pentru
Forţele Navale în acest an a fost
reprezentată de exercitarea în premieră
a comenzii Grupării Navale Permanente
a NATO de luptă împotriva minelor,
SNMCMG-2, o misiune pe care marinarii
au îndeplinit-o cu succes.
Succesele obţinute de Forţele Navale
în instruire şi în îndeplinirea misiunilor
încredinţate, graţie utilizării eficiente a
potenţialului profesional şi intelectual
existent, au reprezentat contribuţii im
portante la consolidarea prestigiului
Armatei României în societate şi au
sporit credibilitatea instituţiei militare.
Cu prilejul aniversării a 160 de ani
de la înfiinţarea Marinei Militare Române
Moderne vă transmit, dragi camarazi
marinari, urări de noi şi prestigioase
succese, multă sănătate şi bucurii,
putere de muncă şi tărie morală în tot
ceea ce întreprindeţi!
Dumnezeu să binecuvânteze Forţele
Navale Române!

General-maior Iulian BERDILĂ
Şeful Statului Major al Forţelor Terestre

General-maior Viorel PANĂ
Şeful Statului Major
al Forţelor Aeriene

Aspect din timpul exerciţiului
SABER GUARDIAN 2019.

Ziua de 22 octombrie a fiecărui an
aduce în memoria marinarilor militari şi a
tuturor celor legaţi sufleteşte de această
nobilă armă care este Marina, un
eveniment dintr-o epocă trecută, care a
marcat profund evoluţia ulterioară a flotei
române. Este vorba de actul petrecut în
urmă cu 160 de ani, la 22 octombrie 1860
- o zi de mare încărcătură emoţională
pentru cei care îşi fac datoria faţă de
Patrie şi Drapel în cadrul Forţelor Navale
Române.
La această vibrantă sărbătoare
de suflet, colaboratorii mei, întregul
personal al Forţelor Aeriene Române,
mi se alătură în a vă împărtăşi bucuria
şi aprecierile pe care le nutrim faţă de
realizările importante cu care Forţele
Navale Române îşi onorează momentul
aniversar, succesele de zi cu zi în
contextul noilor provocări ale mediului
de securitate actual.
Categorie de forţe puternică şi
echilibrată, suplă şi judicios structurată,
dotată cu tehnică de luptă performantă,
Marina Militară s-a afirmat în exerciţii
şi aplicaţii multinaţionale, a demonstrat
că reprezintă o componentă de elită
a Armatei României. Prin pasiune
şi eforturi lăudabile, prin stăruinţă şi
receptibilitate la nou, prin aplecare spre
însuşirea celor mai recente descoperiri şi
perfecţionări în domeniu, bravii marinari
au reprezentat cu cinste şi onoare ţara
şi armata peste hotare, au contribuit
merituos la afirmarea imaginii României
în lume.
Salutăm realizările raportate la ceas
aniversar, drept semn de prestigios onor,
acordat în numele datoriei împlinite,
cutezanţei şi răspunderii ostăşeşti.

Anul 2020 a venit cu o serie de
provocări deosebite, cauzate de
pandemia de coronavirus, însă pasiunea
şi eforturile pe care slujitorii Marinei
Române le depun zi de zi, confirmă din
plin statutul de militari de elită ai unei
armate NATO.
Remarc, de fiecare dată, strânsa
colaborare dintre categoriile noastre de
forţe şi sprijinul pe care ni-l acordăm
reciproc în acţiunile întreprinse.
Merită amintit faptul că în această
perioadă are loc instruirea viitorilor piloţi
marinari în cadrul a 3 baze aeriene.
Cei 7 ofiţeri de marină parcurg modulul
pregătirii teoretice în domeniul aviaţiei şi
de instruire în zbor pe elicopterul IAR 316
B Alouette şi se află acum în perioada
modulului instruirii în zbor pe elicopterul
IAR 330 Puma Socat. Fiecare dintre
ei demonstrează voinţă şi motivaţie
pentru a reuşi şi cu toţii dau dovadă
de seriozitate în pregătire pentru a-şi
însuşi temeinic cunoştinţele teoretice şi
practice care să le permită să acţioneze
în siguranţă la manşa elicopterelor.
Vă asigurăm de faptul că Forţele
Aeriene Române vă vor fi întotdeauna
alături, de strajă, pentru a conlucra în
vederea îndeplinirii aceluiaşi ţel.
La acest moment aniversar, când
sărbătoriţi 160 de ani de la înfiinţarea
marinei militare, vă dorim, din toată
inima, noi şi importante succese în
nobila dumneavoastră activitate, împliniri
bogate în plan profesional şi personal şi
fie ca Sfânta Fecioară Maria, ocrotitoarea
spirituală a tuturor marinarilor, să vă
binecuvânteze şi să vă ocrotească pe
întinderile albastre ale apelor!
Bun cart înainte!
LA MULŢI ANI!

Elicopterele IAR 330 Puma Naval şi IAR 330 Puma Socat
acţionând împreună la exerciţiul „Forţele Navale Române 20”.
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160 DE ANI DE LA ÎNFIIN}AREA MA RINEI MILITARE ROMÂNE MODERNE
la Marea Neagră şi pretutindeni unde
statul român se identifică în tablou şi îşi
află interesul geostrategic.
Încadrându-se în amplul proces de
reformă a Armatei României, cu princi
pala finalitate a creării interoperabilităţii
cu forţele armate ale statelor membre
NATO, Statul Major al Forţelor Navale
a transformat marina militară, după
integrarea României în Alianţa NordAtlantică, în anul 2004, într-o categorie
de forţe complet profesionalizată.
Pornind de la cerinţele actuale,
proiecţia specifică forţei navale pe care
trebuie să o îndeplinească, criteriile de
comandă şi control eficient, structură
echilibrată de forţe, interoperabilitate
şi infrastructură corespunzătoare, totul
pentru a apropia forţele din subordinea
Statului Major al Forţelor Navale de
cerinţele războiului modern pe mare, pe
litoral şi în adâncimea acestuia.
O provocare importantă rămâne
integrarea Forţelor Navale în construc
tul întrunit al comenzii şi controlului
Armatei României cu valenţe acţionale
în zona Dobrogea. La ceas aniversar,
când se împlinesc 160 de ani de la data
la care Marina Militară Română a luat
fiinţă, doresc să vă adresez cele mai
sincere urări de „La mulţi ani şi bun cart
înainte!”.

General-maior Dorin IONIŢĂ
Comandantul
Comandamentului Forţelor Întrunite
„General Ioan Emanoil Florescu“

Fregatele Regele Ferdinand (F221)
şi CDN HMCS St John’s (340) pe timpul
exerciţiului multinaţional SEA SHIELD 2017.
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Felicitări cu ocazia aniversării a 160 de
Congratulations on your 160th birthday!
ani de existenţă!
On this special occasion, I would
Cu această ocazie specială, aş dori
like to personally recognize the fabulous
să mulţumesc personal pentru contribuţia
contribution made to NATO and especially
excepţională adusă pentru NATO, dar în
MARCOM by Romanian Navy’s dedicated
special pentru MARCOM, de Marina Română,
leaders and its hardworking, professional
prin dedicaţia liderilor şi prin sârguinţa şi
sailors. NATO’s strength are our Allies and
profesionalismul marinarilor români. Forţa
our people.
NATO este dată de aliaţii şi personalul nostru.
Romania has always been an impressive
România a fost întotdeauna un participant
contributor of maritime assets; and, this
important cu nave şi personal de marină iar
year, Romania commanded a Standing
în acest an, România a comandat, pentru
NATO Maritime Group for the first time.
prima dată, o grupare navală permanentă a
During this six-month period incommand
NATO. Astfel, pe timpul asumării comenzii
Standing NATO Mine Countermeasures
Grupării Navale NATO de luptă contra
Group 2, they commanded ships from
minelor, SNMCMG2, pe o perioadă de şase
Bulgaria, Germany, Greece, Romania and
luni, iar Statul său Major a comandat cu
Turkey. Despite the challenges posed by
succes nave din Bulgaria, Germania, Grecia,
COVID-19, the Romanian command was
România şi Turcia. Împotriva restricţiilor
able to successfully plan, organise and
impuse de situaţia epidemiologică actuală,
conduct training exercises, thus ensuring a
grupul de comandă condus de România a
high readiness state in the Black Sea and
Viceamiral Keith E. BLOUNT
planificat, organizat şi condus cu succes
the Mediterranean. They carried out a full
Comandantul Comandamentului
exerciţiile grupării navale NATO, asigurând
spectrum of mine warfare, maritime traffic
Maritim Aliat (MARCOM)
astfel nivelul de instruire şi pregătire de luptă
monitoring, as well as tasks in support of
Commander of NATO Maritime
pe timpul activităţilor în Marea Neagră şi
NATO Operation Sea Guardian (OSG),
Command (MARCOM)
Marea Mediterană. Astfel, gruparea navală
an area where Romania added particular
a executat activităţi ample de luptă contra
value. For example, when Romanian
frigate Regele Ferdinand participated in OSG Focused minelor, monitorizare a traficului maritim şi au sprijinit misiunile Operaţiei
Operations in 2018, they performed a record-breaking Sea Guardian (OSG), o arie în care România participă cu excelenţă. Ca
number of six MSAAs (Maritime Situational Awareness exemplu, menţionăm participarea Fregatei Regele Ferdinand în 2018,
Approaches) whilst patrolling the Mediterranean, an area când a stabilit recordul de şase interogări de nave în sprijinul securităţii
maritime pe timpul patrulării în Marea Mediterană, o zonă maritimă critică
critical to regional stability.
Your efforts are vital in providing resilience, capability pentru stabilitatea regională.
Eforturile voastre sunt vitale pentru asigurarea rezilienţei, capabilităţii şi
and presence in some of the most complex waters within
our area of responsibility. The Romanian Navy has proved prezenţei în unele din cele mai complexe ape din aria de responsabilitate
itself a ready, capable force and I look forward to seeing a NATO. Marina Militară Română s-a dovedit o forţă capabilă, aptă de
acţiune şi abia aştept să văd cât de mult putem avansa împreună pe viitor.
what new heights we can reach in the next decade.
Cele mai bune urări Marinei Militare Române cu ocazia acestei
My best wishes to the Romanian Navy on your special
aniversări speciale! Bravo Zulu!
celebration - Bravo Zulu!
Foto: COM MARCOM VADM Blount

Astăzi, la zi de sărbătoare pentru
Forţele Navale Române, sunt onorat să
mă adresez corpului amiralilor, ofiţerilor,
maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilorgradaţilor profesionişti, personalului civil
şi tuturor celor care faceţi parte din
această categorie de forţe a Armatei
României.
În actualul context de securitate,
în care Marea Neagră se detaşează
ca o regiune de interes strategic atât
naţional, cât şi pentru UE şi NATO, iar
provocările sunt din ce în ce mai intense,
Forţele Navale joacă un rol esenţial în
îndeplinirea dezideratelor operaţionale
dedicate gestionării situaţiei şi constru
irii stabilităţii în acest spaţiu. În calitate
de stat riveran al Mării Negre, situat în
apropierea zonei de insecuritate din
Balcani şi la intrarea principalei axe de
transport fluvial dintre Orientul Mijlociu
şi Europa Occidentală, România trebuie
să dispună de o forţă navală credibilă şi
bine structurată, cu o putere combinativă
pe măsura responsabilităţilor care îi
revin la mare şi la fluviu.
Sunteţi proprietarii unei tradiţii de
excepţie şi această realitate obligă
Marina Militară la un prezent, dar mai
ales la un viitor dedicat asigurării sigu
ranţei graniţelor, securităţii fluviale şi
maritime, precum şi pentru dezvoltarea
relaţiilor complexe militaro-diplomatice
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With a focus on NATO maritime warfare
development and the aim of ‘turning
Allied maritime potential into reality, the
Combined Joint Operations from the Sea
Centre of Excellence, of which Romania
was a founding member, is proud to
support the Romanian Navy and would like
to wish Rear Admiral Panait, his officers
and sailors very many congratulations on
the occasion of their 160th Anniversary.
Since its inception in 2005, CJOS COE
has enjoyed an excellent relationship with
the Romanian Navy and over the years, as
part of our multi-national team, Romanian
Naval Officers at CJOS have delivered
ground breaking work in support of the
NATO Alliance. We look forward to many
more years of this strong relationship,
as we also look forward to the continued
success of the Romanian Navy as
a key player in our Alliance. Many happy
returns!
www.navy.ro

Cu atenţia îndreptată către progresul
NATO în luptă navală şi cu intenţia de a
ancora potenţialul maritim Aliat în realitate,
Centrul de Excelenţă pentru Operaţii
multinaţionale întrunite conduse de pe mare
(CJOS COE), al cărui membru fondator este
şi România, este mândru să sprijine Marina
Română aflată la aniversarea celor 160 de
ani de existenţă şi doreşte să ureze şefului
SMFN, dl. contraamiral Mihai Panait, ofiţerilor
şi tuturor marinarilor români sincere felicitări.
De la începuturile CJOS COE în 2005, centrul
a beneficiat de o relaţie deosebită cu Marina
Română şi, de-a lungul anilor, ca parte
Contraamiral de flotilă Tom J. GUY, integrantă a echipei noastre multinaţionale,
Marina Regală Britanică,
ofiţerii români au oferit un sprijin de calitate
Director adjunct, Centrul de Excelenţă Alianţei Nord-Atlantice.
pentru Operaţii multinaţionale
Ne aşteptăm ca mulţi ani de aici înainte
întrunite conduse de pe mare
să avem o relaţie puternică şi ne aşteptăm
Deputy Director Combined Joint
ca Forţele Navale Române să-şi dovedească
Operations from the Sea Centre
continuu rolul esenţial pe care îl are în cadrul
of Excellence
Alianţei. La mulţi ani, Marina Română!
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ISTORIE, ACTUA LITATE {I PERSPECTIVE
Comandor Dorin LUCA
Statul Major al Forţelor Navale

Scurt istoric al Forţelor Navale Române
Navigaţia s-a asociat dintotdeauna cu voinţa poporului român
de a intra în legătură cu alte popoare, de a participa activ la circuitul
internaţional de bunuri şi valori, cu aspiraţia de lărgire a orizontului de
cunoaştere, cu temeritatea şi vigoarea naţiei române. Situarea României
la ţărmul Mării Negre şi de-a lungul Dunării a deschis largi perspective
navigaţiei autohtone, îndeletnicire ale cărei tradiţii îşi au sorgintea în
vremuri imemoriale.
Unirea Principatelor Române în anul 1859, a avut implicaţii deosebite
şi asupra oştirii naţionale, care urma să reprezinte una din temeliile
statului unitar român. Un pas important în procesul constituirii Flotilei
unice a României l-a constituit Ordinul de Zi pe toată Oastea Română
din ambele principate, dat de ministrul de Război, generalul Florescu, la
6 octombrie 1860, prin care se hotăra ca până la definitiva organizare
a Corpului Flotilei, toată flotila de pe Dunăre să formeze un singur corp.
Aprobând cele cuprinse în raportul ministrului de război, la 22 octombrie
1860, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin Înaltul Ordin de Zi numărul
173 a decretat unirea definitivă a flotilelor de pe întregul curs la Dunării
într-un singur corp, numindu-l pe colonelul Nicolae Steriade în postul
de comandant suprem al întregului corp, iar pe căpitanul Constantin
Petrescu în cel de ajutor al său.
Importanţa actului de unificare a flotilelor din 22 octombrie 1860,
este de netăgăduit, constituirea Flotilei Unice a Principatelor Unite,
reprezentând începutul unei noi epoci de organizare pe baze moderne
a Marinei Militare Române. În scopul unei conduceri operative, în anul
1864, Comandamentul Flotilei, stabilit iniţial la Ismail, a fost mutat la
Brăila, în locul numit „Pescăria”.

Principesa Ileana pe mare.

12
12
12

Din anul 1865, în Flotila română, s-a introdus pentru prima dată
termenul de marinar pentru soldaţi şi s-a adoptat un nou pavilion,
alcătuit din culorile celor două Principate – roşu, galben şi albastru –
orientate orizontal, a cărui stemă îmbina simbolurile celor două ţări –
acvila muntenească şi bourul moldovenesc. Prin Înaltul Decret numărul
376 din 16 martie 1867, Flotila a fost reorganizată, personalul acesteia
formând un corp militar denumit Corpul Flotilei. Garnizoana Flotilei s-a
stabilit la Galaţi, în vechea cazarmă de la Bădălan, construită încă din
anul 1851. Comandantul Flotilei, maior Emanoil Boteanu, numit prin
decret în 17 martie 1867, era şi preşedintele consiliului de administraţie
şi se subordona direct ministrului de Război.
În ajunul Războiului de Independenţă, Flotila, cu sediul la Galaţi,
avea în compunere un stat major, două companii şi navele fluviale
România, yachtul Ştefan cel Mare, canoniera cuirasată Fulgerul, şalupa
torpiloare cu şcondru Rândunica, două nave cu vele, din care una era
Lebăda, şi alte câteva ambarcaţiuni fluviale pentru pază şi patrulare,
dislocate în principalele porturi dunărene. În aprilie 1877, maiorul
Nicolae Dimitrescu-Maican a fost numit comandantul Flotilei, fiind
ataşat la Cartierul General, maiorul Ioan Murgescu, a fost numit ajutor
al comandantului Flotilei şi detaşat pe lângă comandantul Flotilei Ruse.
Vasele Flotilei s-au retras pe Prut pentru a se pune la adăpost,
ulterior, fiind predate ruşilor împreună cu mecanicii lor, iar personalul
Flotilei a fost întrebuinţat la bateriile de coastă de la Calafat şi pentru
executarea diferitelor transporturi şi pentru amenajarea de diferite
baraje şi poduri.
În perioada cuprinsă între anii 1860-1877 s-au făcut primii paşi,
e drept timizi, în constituirea unei Flotile de război care să satisfacă
necesităţile de apărarea a României.
După Războiul de Independenţă, Flotila Fluvială, care îşi dovedise
pe deplin utilitatea, a continuat să se dezvolte şi în anii următori, în
cadrul ei individualizându-se componenta destinată apărării litoralului

Distrugătorul Regele Ferdinand în şantier.
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românesc şi a Mării Negre, după reintegrarea Dobrogei în graniţele
etnice ale ţării, noiembrie 1879.
În 1879, locotenent-colonelul Nicolae Dimitrescu-Maican a fost numit
din nou comandantul Flotilei, locotenent-colonelul Ioan Murgescu ajutor,
iar colonelul Arion Eracle a fost numit inspector general al Flotilei. În
1881, Flotila a fost împărţită în două mari unităţi: Depozitul şi Diviziunea
Echipajelor, cu Divizia Echipajelor şi Depozitul Flotilei, şi Inspectoratul
Porturilor şi Navigaţiei, cu Căpităniile Porturilor şi Arsenalul Flotilei.
„Legea pentru Organizarea Flotilei şi serviciului porturilor” din 9 iunie
1886 a conferit Corpului acesteia statutul de Comandament de Corp de
Armată, iar în 1893 gradul de comandant al Flotilei a devenit general
de brigadă. De asemenea, Flotila a trecut la o nouă organizare: Divizia
de Mare, Divizia de Dunăre, Depozitul şi Şcoala Flotilei, Inspectoratul
Navigaţiei şi Porturilor, Arsenalul Flotilei, Apărarea Fixă şi Mobilă a
Porturilor şi Şcolile Flotilei.
În perioada cuprinsă între cucerirea independenţei de stat şi sfârşitul
secolului XIX, bugetul alocat Marinei a fost suplimentat an de an,
reuşindu-se să se contracteze, în şantierele navale occidentale, nave
fluviale şi maritime cu deplasament mare şi cu număr de guri de foc
sporit, precum şi trimiterea unor tineri capabili la şcolile navale din Franţa
şi Germania pentru desăvârşirea pregătirii profesionale. În paralel, însă,
s-a încercat organizarea în ţară a unor şcoli de marină, care urmau să
pregătească specialişti necesari Flotei.
Prin noua „Lege de organizare a Marinei” din 22 mai 1898, Flotila a
primit denumirea de Marina Militară, schimbându-se şi gradele ofiţerilor
în cele existente şi astăzi. Divizia de Dunăre a fost desfiinţată în 1898,
iar Inspectoratul Porturilor în 1899, Marina Militară fiind împărţită astfel:
Divizia de Mare cu sediul la Constanţa; Apărarea Porturilor Fluviale
(Divizia de Dunăre); Arsenalul Marinei; Depozitul de Muniţii şi Torpile;
Atelierul şi Depozitul de Îmbrăcăminte.

Ancore de flori, la activităţile
organizate de Ziua Marinei Române
în Portul Constanţa.
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La 1 octombrie 1898, Comandamentul Marinei a fost mutat la
Bucureşti. La 30 martie 1901, comandorul Emanoil Koslinski a fost numit
comandant al Marinei Militare. Prin modificarea art. 2 din Decretul nr.
2369 din Legea de organizare a Marinei prin Înaltul Decret numărul 997,
Comandamentul Marinei a fost mutat la Galaţi. Din motive economice,
la 31 martie 1901, Diviziile de Mare şi de Dunăre au fost transformate
în Corpuri de Trupă. În 1906, comandantul Marinei a devenit Inspector
General al Marinei Militare, iar în 1912 a fost modificată structura Marinei
astfel: Comandamentul Marinei Militare; Apărarea Fluvială (Divizia
de Dunăre); Apărarea Maritimă (Divizia de Mare); Şcolile Marinei;
Depozitele Generale ale Marinei; Arsenalul Marinei.
La începutul Primului Război Mondial, România dispunea de 40 de
nave fluviale şi maritime. La conducerea Serviciului Marinei din Marele
Cartier General se afla contraamiralul Constantin Bălescu, în timp ce
contraamiralul Sebastian Eustaţiu conducea Comandamentul Marinei
Militare cu sediul la Galaţi. La sfârşitul anului 1916, contraamiralului
Sebastian Eustaţiu i s-a retras comanda Marinei Militare, fiind înlocuit cu
contraamiralul Constantin Bălescu, iar în locul acestuia la conducerea
Serviciului Marinei din Marele Cartier General a fost numit comandorul
Constantin Perieţeanu.
În timpul Primului Război Mondial, navele militare au acţionat,
în principal, în zona Dunării şi a gurilor fluviului. Deşi inferioară ca
deplasament, guri de foc şi încadrare cu personal specializat faţă de
forţele navale ale Puterilor Centrale, Marina Militară a României s-a
acoperit de glorie cu ocazia misiunilor îndeplinite, producând inamicului
pierderi în vieţi omeneşti şi pagube materiale importante. Dar şi Marina
Militară a suferit pierderea a 376 de marinari, subofiţeri, maiştri şi ofiţeri
în campania din anii 1916-1918.
În perioada interbelică, clasa politică românească a înţeles rolul
Marinei în sistemul defensiv românesc, motiv pentru care, an de an,
au crescut subvenţiile acordate acestei arme. Chiar dacă insuficiente,

Comandorul Sorin Learschi,
comandantul fregatei Regele Ferdinand,
verificând ultimele detalii ale navei aflată
în portul Portsmouth. (2004)
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Aspect din timpul primei vizite în teritoriu
a Preşedintelui României, E.S. domnul Traian Băsescu,
la bordul fregatei Regele Ferdinand. (2005)

aceste bugete alocate Marinei au permis achiziţionarea de noi nave de
război încadrate cu personal bine pregătit ce au făcut cinste pavilionului
românesc. În anul 1920, organul de conducere a Marinei şi-a schimbat
denumirea din Comandamentul Marinei Militare în Inspectoratul Tehnic
al Marinei care, la rândul său, în ianuarie 1926 s-a transformat în
Inspectoratul General al Marinei cu sediul la Bucureşti. În aprilie 1930,
s-a reintrodus titulatura de Comandamentul Marinei Militare ca structură
de sine stătătoare, iar în iunie 1931, sediul său a fost mutat la Constanţa.
La sfârşitul aceluiaşi an i s-a atribuit numele de Comandamentul Marinei
Regale.
De-a lungul acestei perioade, Marina Militară a suferit mai multe
modificări şi reorganizări, cea mai importantă dintre acestea fiind
constituirea, prin Decretul Lege nr. 2260 din 14 noiembrie 1936 a
Ministerului Aerului şi Marinei. Acesta avea în subordine Comandamentul
Marinei Regale cu sediul, din nou, la Bucureşti.
În septembrie 1940, Ministerul Aerului şi Marinei a fost desfiinţat şi
s-a creat Subsecretariatul de Stat al Marinei, în a cărui componenţă
s-a aflat şi Comandamentul Marinei Regale, subordonat operativ
Marelui Stat Major. La sfârşitul lunii iunie 1940, după răpirea Basarabiei,
Sectorul Maritim nr.1, structură a Marinei Militare, nou creată, a trecut pe
picior de război, fiind mobilizată pe Dunărea de Jos şi Deltă, fiind prima
mare unitate de marină mobilizată.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Marina Militară a participat
atât la campania îndreptată împotriva U.R.S.S., cât şi la operaţiunile
militare desfăşurate după 23 august 1944. Astfel, în prima parte a
războiului, navele militare româneşti au încercat să obţină superioritatea
strategică în bazinul Mării Negre, precum şi aprovizionarea ritmică a
trupelor româno-germane. Mai mult, navele militare româneşti au produs
pierderi importante flotei sovietice, reducând capacitatea de ripostă a
acesteia. În timpul evenimentelor din august 1944, Subsecretariatul de
Stat şi Statul Major al Marinei au fost mutate la Periş.

Primele zile în uniforma militară pentru soldaţii
profesionişti de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. (2015)
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Fregata Regele Ferdinand (F221)
executând misiuni de antrenament
cu fregata TCG Goksu (F497). (2010)

Misiuni specifice
pentru scafandrii militari. (2012)

Trecerea României de partea Puterilor Aliate a pus Marina Militară
într-o situaţie deosebită: mai multe nave militare româneşti au fost
avariate sau capturate de sovietici. Cu toate acestea, până la sfârşitul
războiului, Marina Militară a avut capacitatea de a-şi îndeplini misiunile
încredinţate. Şi după încheierea războiului, marinarii, prin misiunile de
dragaj la fluviu şi la mare, au rămas mobilizaţi până la sfârşitul deceniului
al patrulea.
Între 1946-1947, Marina Militară a cunoscut o serie de reorganizări
menite să o adapteze condiţiilor de pace, dar şi datorită presiunilor
politice şi militare. În noiembrie 1946, Subsecretariatul de Stat al Marinei
a fost desfiinţat, fiind înlocuit cu Comandamentul Marinei Regale, care
în ianuarie 1948 şi-a schimbat denumirea în Comandamentul Marinei
Militare, sub conducerea comandorului Ioan Cristescu. Acesta a
predat comanda Marinei Militare la 26 august 1949 comandorului Emil
Grecescu. În conformitate cu noile regulamente, la 1 noiembrie 1950
s-a modificat denumirea gradelor în Marina Militară, astfel: comandor –
căpitan de rangul I; căpitan comandor – căpitan de rangul II; locotenent
comandor – căpitan de rangul III; căpitan – căpitan locotenent. În
august 1950, sediul Comandamentului Marinei Militare a fost mutat la
Constanţa, iar comandantului Marinei Militare i se subordonau nemijlocit
comandanţii Flotilei de Dunăre, Bazei 214 Maritime, Bazei 258 Maritime,
şeful Serviciului Hidrografic Maritim, comandantul Brigăzii Apărării
Raionului Maritim, şeful Tribunalului Militar şi şeful Procuraturii Militare.
În anul 1961, Marina Militară a fost reorganizată în întregime,
majoritatea unităţilor de luptă şi de asigurare tehnico-militară fiind
dislocate în garnizoana Mangalia, la comandă aflându-se contraamiralul
Gheorghe Sandu – comandant şi contraamiralul Victor Bogdan – şef de
stat major.
La 18 noiembrie 1963, contraamiralul Gheorghe Sandu a predat
comanda Marinei Militare contraamiralului inginer Grigore Marteş.
În calitate de membră a Tratatului de la Varşovia, Marina Militară a

Aspect din timpul Zilei Marinei
Române 2009, Constanţa.
Aruncarea bandulei la punct fix.
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participat la acţiuni de pregătire în colaborare cu Flota Sovietică din
Marea Neagră şi cu Marina Militară a Bulgariei. Scopul acestora era de
a pune bazele unei colaborări militare în bazinul Mării Negre între flotele
statelor comuniste şi de pregătire în eventualitatea unui atac dinspre
Marea Mediterană şi Strâmtori. La 13 decembrie 1973 contraamiralul
Sebastian Ulmeanu a fost numit în funcţia de comandant al Marinei
Militare. În luna martie 1979, viceamiralul Sebastian Ulmeanu a fost
numit locţiitor al şefului Marelui Stat Major, iar căpitanul de rangul I Ioan
Muşat, fost comandant al Centrului de Instrucţie al Marinei Militare, a
preluat comanda Marinei Militare. În decembrie 1982, Comandamentul
Marinei Militare a fost redislocat din Mangalia în Constanţa, în imobilul
din strada Remus Opreanu nr. 13, iar în 1985 a fost instalat în pavilionul
comandă al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
Perioada de după anul 1965, a adus cu sine o întărire a capacităţii
operative a Marinei Militare. Acest lucru a fost posibil datorită achiziţionării
de noi nave de luptă de la şantierele navale româneşti, executate după
proiectele ICEPRONAV Galaţi, atât pentru unităţile şi marile unităţi
maritime, cât şi pentru unităţile şi marile unităţi fluviale. Cu siguranţă cea
mai importantă realizare a fost crucişătorul uşor portelicopter Muntenia,
intrat în componenţa Marinei Militare în 1985, rebotezată Mărăşeşti
la 1 octombrie 1990. De asemenea, a fost recepţionată o serie de
vedete torpiloare, care au întărit capacitatea de luptă a Marinei Militare
în vederea îndeplinirii misiunilor de luptă. Pentru creşterea eficacităţii
activităţii Marinei Militare, la nivelul Comandamentului Marinei Militare
s-a luat decizia reorganizării unor divizioane şi brigăzi, astfel încât să
crească gradul de eficacitate în timpul misiunilor de luptă. S-a pus, de
asemenea, un accent deosebit pe cooperarea dintre navele de luptă şi
trupele terestre, cu scopul apărării, în condiţii optime atât a litoralului
maritim, cât şi a cursului Dunării şi a gurilor sale.
Ziua de 22 decembrie 1989 a adus de la sine trecerea totală a Armatei
de partea Revoluţiei, odată cu instaurarea noului regim democratic. În

Aspect de la cea de-a XXV-a ediţie a Concursului
de matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”, desfăşurat
la Şcoala Militară de Maiştri Militari de Marină
a Forţelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”. (2017)
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Elicopterul Puma Naval,
la finalul unei misiuni
de cercetare pe timp de noapte. (2012)

plus, începând din această zi, Armata Română a fost supusă unui război
informaţional menit să-i submineze acţiunile prin furnizarea de false
informaţii. În ceea ce priveşte Comandamentul Marinei Militare, acesta
a luat toate măsurile menite să ducă la victoria Revoluţiei române. Au
fost alarmate navele de luptă, iar marinarii au asigurat paza celor mai
importante obiective strategice din raza lor de competenţă militară.
La 12 aprilie 1990, contraamiralul Mihai Aron a fost eliberat din funcţia
de comandant al Marinei Militare, în locul său a fost numit contraamiralul
Gheorghe Anghelescu, iar sediul Comandamentului Marinei Militare a
revenit în clădirea din strada Remus Opreanu nr. 13. La 30 noiembrie
1993, Comandamentul Marinei Militare se reorganizează în Statul Major
al Marinei Militare, comandant fiind viceamiralul Gheorghe Anghelescu,
care la 10 mai 1995 a fost avansat la gradul de amiral.
Concomitent cu reorganizarea structurilor operative, Forţele Navale
Române au participat activ, încă din anul 1995, la activităţi specifice
comune cu forţele NATO. Astfel, au fost derulate misiuni în cadrul
exerciţiilor multinaţionale COOPERATIVE PARTENER, COOPERATIVE
MERMAID – CLASSICA, COOPERATIVE –SUPORT, REASCUE
EAGLE, MEDCEUR, BLACK SEA PARTNERSHIP, COOPERATIVE
BEST EFFORT, COOPERATIVE KEY, CHARPATHIAN EXPRESS,
JOINT EFFORTS BLUE DANUBE, şi multe altele. De asemenea, a fost
activată gruparea BLACKSEAFOR pentru exerciţii navale comune cu
forţele navale NATO şi partenere.
Conform Ordinului M.Ap. nr. M.139 din 18 noiembrie 2002, începând
cu 1 Decembrie 2002, Statul Major al Forţelor Navale a fost redislocat
în garnizoana Bucureşti.
În ultimii ani Forţele Navale Române au participat cu nave,
preponderent, la exerciţii multinaţionale organizate şi conduse de aliaţii
şi partenerii din Marea Neagră: BREEZE (Bulgaria), NUSRET (Turcia),
MAVI BALINA/DOGU AKDENIZ (Turcia), SEA BREEZE (UCRAINA),
dar şi din afara bazinului Mării Negre precum ARIADNE (GRECIA).

Marinarii militari pe timpul participării
la exerciţiul SABER GUARDIAN 17.

Defilarea Gărzii de Onoare la finalul
exerciţiului „Forţele Navale Române 18”.

Exerciţiu de transfer de materiale uşoare
între puitorul de mine şi plase Viceamiral
Constantin Bălescu şi vânătorul de mine
TCG Akcay (M 270) din Turcia. (2020)

Scafandrii militari pregătiţi pentru ultima
scufundare în Laboratorul Hiperbar al
Centrului de Scafandri. (2020)

Un detaşament din cadrul Regimentului 307
Infanterie Marină participând la exerciţiul
multinaţional BALTOPS 19.

Forţele Navale Române au participat, de asemenea, şi la operaţii
navale internaţionale precum: Operaţia NATO ACTIVE ENDEAVOUR
2005-2013 privind monitorizarea traficului maritim din Marea
Mediterană, Operaţia NATO UNIFIED PROTECTOR 2011 pentru
impunerea embargoului împotriva Libiei, fiind prima misiune reală de
luptă executată de către militarii din Forţele Navale după cel de-al
Doilea Război Mondial, Operaţia UE ATALANTA 2012 pentru lupta
împotriva pirateriei navale în Golful Aden şi Oceanul Indian, fiind prima
misiune executată de o navă militară românească în emisfera sudică.
Începând din 2017 Forţele Navale Române participă anual, cu o fregată
cu elicopter din organică la bord şi grupă de forţe pentru operaţii speciale
la activarea Operaţiei SEA GUARDIAN privind monitorizarea traficului
maritim din Marea Mediterană.
În perioada 2008-2009, Forţele Navale Române au participat prin
Batalionul de Infanterie Marină la misiuni în teatrul de operaţii din
Kosovo, iar în anul 2019 o companie din Regimentul 307 Infanterie
Marină a fost dislocată în Afganistan în vederea participării la misiunea
de menţinere a păcii în teatrul de operaţii.
Participarea Forţelor Navale Române la acţiunile grupării navale
SNMG2 din Marea Neagră a fost planificată încă din anul 2014 având
ca obiectiv principal dezvoltarea interoperabilităţii marinarilor români
cu militarii din alianţă, contribuind la întărirea şi asigurarea securităţii
maritime din zona Mării Negre. SNMCMG2 este una din cele 4 grupări
navale permanente a NATO în Marea Neagră, în care România, prin
angajamentele asumate către aliaţi, a participat cu forţe şi mijloace
din care amintim o echipă de EOD, un dragor maritim, o fregată şi un
elicopter naval. Un moment extrem de important în istoria recentă a
Forţelor Navale Române l-a constituit preluarea comenzii Standing
NATO Mine Countermeasures Group 2, în primul semestru al anului
2020, de către Puitorul de Mine şi Plase 274 „Viceamiral Constantin
Bălescu”.

Family Photo cu primii absolvenţi ai Colegiului
Naţional Militar „Alexandu Ioan Cuza” (2020)
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Actualitate
Situaţia mondială curentă este caracterizată de o serie de confruntări
ideologice şi economice, o creştere a nivelului de tensiune politică,
diplomatică şi militară ca urmare a regândirii posturii strategice şi
militare a unor state, precum şi a interdependenţelor politice, economice
şi tehnologice produse de fenomenul globalizării. Mediul în care
România şi implicit Forţele Navale Române îşi apără şi promovează
valorile, principiile şi interesele se află într-o nouă fază de reconfigurare.
Arhitectura de securitate maritimă existentă la Marea Neagră, inclusiv
o serie de mecanisme de cooperare maritimă locală, continuă să fie
influenţată de provocări multiple, reprezentând consecinţe ale unor
strategii urmărite de diverşi actori statali şi non-statali pe termen lung,
cu manifestări diferite şi cu implicaţii strategice cu caracter impredictibil.
Deşi probabilitatea declanşării unui război pe scară largă cu armament
convenţional sau de altă natură împotriva României este redusă,
potenţialele ameninţări la adresa securităţii nu sunt de neglijat. În
vederea limitării acestor implicaţii, cooperarea maritimă şi militară
regională, prin consolidarea dimensiunilor estică şi sudică ale politicilor
de vecinătate a NATO şi Uniunii Europene, creşte în importanţă.
Misiunile fundamentale ale Forţelor Navale se regăsesc în
strategiile sau doctrinele maritime sau în alte documente oficiale (legi,
decrete prezidenţiale, hotărâri de guvern, ordonanţe etc.). Acestea
vizează ca obiectiv militar prioritar garantarea ieşirii la mare prin gurile
Dunării, a libertăţii de navigaţie în apele teritoriale şi interioare. Misiunile
fundamentale ale Forţelor Navale sunt expresia politicii navale a statului,
implică statul şi instituţiile acestuia, atât din punct de vedere militar, cât şi
din punct de vedere politic, economic sau diplomatic .
Forţele Navale sunt destinate a realiza controlul mării în zona de
interes maritim a României şi de a participa la realizarea obiectivului
politico-militar propus în cadrul Alianţei, constituind o forţă navală

Corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian
(Cvt 264) şi distrugătorul USS Porter
(DDG 78) în timpul exerciţiului SEA BREEZE 20.
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credibilă. Participarea Forţelor Navale la îndeplinirea obiectivelor
strategice ale apărării naţionale răspunde necesităţii de promovare a
intereselor sale navale, maritime şi fluviale, combaterii ameninţărilor
asimetrice, reducerii riscurilor şi diminuării vulnerabilităţii interne.
Potrivit destinaţiei structurile din Forţele Navale se împart în: structuri
luptătoare; structuri de sprijin de luptă; structuri de sprijin logistic;
structuri pentru operaţii speciale; structuri de învăţământ şi instrucţie.

Forţele navale în perspectivă
Procesul de modernizare a Forţelor Navale este unul continuu,
complex şi absolut esenţial în realizarea unor capabilităţi moderne,
perfect compatibile cu cele ale statelor membre NATO, pentru
respectarea angajamentelor asumate şi în măsură să acţioneze
într-un mediu multinaţional complex, individual sau în colaborare cu alte
capabilităţi ale Alianţei.
Strategia de dezvoltare şi înzestrare a Forţelor Navale Române pe
termen mediu şi lung, are în vedere programe de achiziţii şi modernizări
ale căror finalitate o reprezintă crearea unei structuri echilibrate de
capabilităţi necesare executării unui spectru larg de acţiuni navale, atât
independent, cât şi în cooperare cu alte structuri subordonate celorlalte
categorii de forţe din Armata României.
Date fiind provocările în creştere ale mediului de securitate global,
recentele evoluţii ale mediului de securitate din Marea Neagră şi ritmul
rapid de dezvoltare şi evoluţie a noilor tehnologii (robotica, inteligenţa
artificială, miniaturizarea, generarea, direcţionarea şi stocarea energiei)
ce tind să transforme radical spaţiul de luptă, Forţele Navale Române
se vor găsi în perioada următoare în faţa unor alegeri complexe, ce
pot fi abordate numai împreună cu celelalte categorii de forţe şi servicii,
într-un cadru întrunit, pentru a asigura un răspuns coerent şi complet
potenţialelor ameninţări, prezente şi viitoare. Forţele Navale Române
dispun în acest moment de un număr limitat de forţe şi mijloace de

„Inserţia” grupei de scafandri
la bordul fregatei Regina Maria (2020)
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luptă capabile să participe la apărarea României, la apărarea aliaţilor şi
gestionarea urgenţelor civile în cadrul NATO şi UE, ceea ce are implicaţii
directe asupra respectării obligaţiilor asumate faţă de partenerii din
cadrul Alianţei/UE. Întârzierea parcurgerii programului de înzestrare şi
modernizare poate afecta în mod grav participarea la misiunile viitoare şi
inclusiv la afectarea imaginii României ca membru de încredere NATO.
Principalele obiective ale programelor de înzestrare ale Forţelor
Navale Române, aşa cum sunt ele implementate prin Planul de
Înzestrare al Armatei României, sunt: modernizarea capabilităţilor
antisubmarin, prin achiziţionarea unor corvete multifuncţionale, cu
posibilităţi de reacţie rapidă şi combatere a submarinelor în zona de
interes a României din Marea Neagră; modernizarea capabilităţilor
antimină (MCM) cu posibilităţi performante de descoperire şi distrugere
a minelor; modernizarea fregatelor tip 22R şi parcurgerea etapei a II-a
de modernizare pentru îmbunătăţirea capabilităţilor de luptă în toate
cele 3 domenii; asigurarea de elicoptere navale pentru completarea
capabilităţilor antisubmarin ale corvetelor multifuncţionale, precum
şi realizarea capabilităţilor de transport şi SAR pentru Infanteria
Marină; completarea capabilităţilor de control şi observare a zonei de
responsabilitate maritimă a Forţelor Navale Române prin derularea
etapei a II-a de modernizare a Sistemului de Cercetare şi Observare
Maritimă (SCOMAR); asigurarea de Platforme de Transport Auto
Multifuncţionale pe Roţi pentru înlocuirea echipamentelor similare cu
resursa tehnică epuizată; revitalizarea navelor aflate în exploatare;
modernizarea capabilităţilor scafandri de mare adâncime şi EOD prin
achiziţionarea de echipamente specifice.
Un obiectiv permanent pentru Forţele Navale Române rămâne
realizarea şi menţinerea unei structuri care să devină un instrument
credibil al politicii naţionale şi aliate de securitate la nivel regional şi
să contribuie, împreună cu aliaţii, la securitatea maritimă în regiunea
extinsă a Mării Negre.

Salutul acordat, de pe puntea de comandă
a fregatei Regina Maria, navelor care de Ziua
Marinei Române au defilat prin dreptul lor. (2020)
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General de brigadă Emanoil BOTEANU
(17.03.1867 – 30.04.1867)

Colonelul Nicolae STERIADE
(22.10.1860 – 27.12.1863)

Colonel Nicolae STERIADE
(10.22.1860 – 12.27.1863)

A venit în Marina Militară din Corpul
Grănicerilor, fiind numit comandant al briculuigoeletă Emma, prima navă cu destinaţie militară
din flotila de război a Moldovei, intrată în dotare în
anul 1843. Odată cu unirea Principatelor în anul
1859, a fost numit comandantul Flotilei Moldovei,
iar în 1860, când prin O.Z. din 6 octombrie,
ministrul de Război, generalul Ion Emanoil
Florescu, a decretat ca flotila de pe întregul curs
al Dunării să formeze un singur corp, a fost numit
provizoriu comandant superior al flotilei, fiind însărcinat prin
acelaşi ordin să inspecteze flotila din Moldova. Aprobând cele
cuprinse în Ordinul ministrului de Război, prin O.Z. nr. 147
din 22 octombrie 1860 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a
decretat unirea definitivă a flotilelor din cele două principate,
întărindu-l în acelaşi timp în funcţia de comandant superior al
întregului corp. În decembrie 1863 a fost numit inspector al
cordonului Dunării, făcând parte din statul-major al Inspecţiei
din Bucureşti, subordonat Corpului Grănicerilor. A fost primul
comandant al Flotilei Moldovei şi primul comandant al Flotilei
unite a Principatelor Române.

He joined the Navy from the Border troops, and
was appointed commander of Emma schoonerbrig, the first military ship in the Moldovan warfare
fleet to enter service in 1843. With the union of the
Principalities in 1859 he was appointed commander
of the Moldavian Fleet and in 1860 when, on
October 6, the Minister of War, General Ion Emanoil
Florescu decreed that the flotilla from the entire
course of the Danube must form a single fleet.
He was temporarily appointed chief-commander of
the fleet, being commissioned by the same order to inspect
the Moldovian fleet. By approving the articles mentioned
in the Order of the Minister of War, through O.Z. no. 147 of
October 22nd, 1860, Prince Alexandru Ioan Cuza decreed the
definitive unification of the two Principalities and, at the same
time, consolidated his position as Chief-Commander of the
whole fleet. In December 1863 he was designated inspector
of the Danube channel, being part of the Marine Board Staff in
Bucharest, subordinated to the Border Troops. He was the first
commander of the Moldavian fleet and the first commander of
the United Romanian Principalities Fleet.

Colonelul Constantin PETRESCU
(27.12.1863 – 11.02.1866)

Colonel Constantin PETRESCU
(12.27.1863 – 02.11.1866)

S-a numărat printre primii ofiţeri ai Flotilei Munteniei, fiind
comandantul celor trei şalupe canoniere intrate în dotare în
1845. Prin Decretul nr. 122 din 5 iulie 1850, flotila Munteniei s-a
constituit într-un corp aparte, căpitanul Constantin Petrescu fiind
numit primul comandant al acestuia. După Unirea Principatelor,
prin O.Z. din 6 octombrie 1860, ministrul de Război, generalul
Ioan Emanoil Florescu, a dispus unirea flotilelor celor două
principate într-un singur corp, Constantin Petrescu fiind numit
ajutor al colonelului Steriade, primul comandant al Flotilei. A
fost comandantul Corpului Flotilei între 1864 şi 1866. În scopul
unei administrări eficiente a Flotilei, a mutat comandamentul
Flotilei de la Ismail la Brăila, în locul numit „Pescăria”.

He was among the first officers of Muntenia Fleet, as the
commander of the three gunboats that were first in service
in 1845. By 122 Decree of July 5, 1850 Muntenia fleet was
established as a separate one by Captain Constantin Petrescu,
its first commander. After the Unification of the Principalities
specified in O.Z. on October 6th, 1860 Minister of War General
Ioan Emanoil Florescu ordered the unification of the two
principalities flotillas in a single fleet. Constantin Petrescu was
appointed Colonel Steriade’s deputee, the first commander of
the Fleet. Petrescu was the commander of the Fleet between
1864 and 1866. In order to efficiently manage the fleet he moved
its command from Ismail to Braila in the place called “Pescăria”.

Maiorul Scarlat MURGULEŢ
(11.02.1866 – 17.03.1867)
În septembrie 1849 a intrat în Legiunea de
Cadeţi, înfiinţată în Moldova în anul 1845, cu
scopul de a oferi instrucţia şi educaţia necesare
ofiţerilor oştirii principatului, absolvind cursurile în
anul 1851. La 4 decembrie 1854 a fost încadrat în
Flotilă, în calitate de comandant al Punctului Ismail.
Prin Ordinul de Zi din 6 octombrie 1860, în urma
unificării provizorii a flotilelor celor două principate,
a fost numit comandantul Punctului Galaţi. La 24
ianuarie 1865 a fost desemnat ajutorul colonelului Constantin
Petrescu, şeful flotilei. În luna februarie 1866 a primit
funcţia de comandant al flotilei.
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Major Scarlat MURGULET
(02.11.1866 – 03.17.1867)
In September 1849 he joined the Cadets
Legion established in Moldova in 1845 to provide
the training and necessary education to the
officers of the Principality’s army. He graduated
in 1851. On December 4th, 1854 he was assigned
as commander of Ismail fort. By the Day Order
on October 6th, 1860, following the temporary
unification of the two principalities flotillas, he was
appointed commander of Galaţi fort. On January 24,
1865, he was appointed deputy of the Chief commander of the
Fleet Constantin Petrescu. In February, 1866 Scarlat Murgulet
was appointed Chief commander of the fleet.
Marina Română nr. 6

număr special – 2020

A făcut parte din prima promoţie a Şcolii Militare
din Bucureşti, pe care a absolvit-o la 7 aprilie 1856.
Şi-a continuat studiile în Franţa, luând parte şi la
manevrele armatei franceze în tabăra de la Châlons.
După înfiinţarea Statului Major General a fost
încadrat în cadrul Secţiei a III-a. În perioada 1 aprilie
1863–1 aprilie 1864 a activat în cadrul Regimentului
7 Infanterie. După această dată, a revenit în cadrul
S.M.G. până la 1 noiembrie 1864, când a fost trimis de
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza ca observator pe frontul
american, unde se desfăşura confruntarea armată dintre Nord şi
Sud. Prin Decretul din 17 martie 1867 a fost numit comandantul
Flotilei. Din luna decembrie 1868 a îndeplinit funcţia de director
în Ministerul de Război. În timpul Războiului de Independenţă a
îndeplinit funcţia de şef de stat-major al Corpului de Observaţie
şi apoi şef de stat-major al Diviziei a IV-a, glorioasă
în luptele de la Plevna.

Colonelul Anton BARBIERI
(30.04.1867 – 01.01.1874)
Originar din Italia, a venit către mijlocul
secolului al XIX-lea din arhipelag la bordul unei
corăbii în Marea Neagră. Naufragiind în zona
gurilor Dunării, s-a stabilit în portul Galaţi, unde
a intrat în 1845, cu gradul de soldat, în Corpul
Şalupierilor, înfiinţat în Moldova sub caimacanul
Vogoride. A fost instructor al echipajelor şalupelor
canoniere moldoveneşti şi comandantul goeletei
Natalia. Părăsind flotila moldoveană, în 1852 s-a
înrolat în Marina rusă, pentru a participa la acţiunile
de luptă din războiul Crimeei. După încheierea războiului s-a
întors la Galaţi, la 17 noiembrie 1857 fiind reprimit în Flotila
Moldovei. La 30 august 1863 a fost desemnat comandantul
navei România, primul bastiment al Principatelor Unite, lansat
la Giurgiu la 2 august 1864. Prin Decretul din 23 aprilie 1867
a fost numit comandantul Flotilei.

Generalul de marină
Nicolae DUMITRESCU-MAICAN
(01.01.1874 – 10.12.1874;
01.04.1877 – 01.12.1877;
08.04.1879 – 10.05.1888)
La 17 ianuarie 1863 s-a prezentat la concursul
organizat de Ministerul de Război pentru desem
narea candidaţilor care urmau să fie trimişi la o
şcoală navală, trecând cu succes probele. Prin
Î.O.Z. nr. 924 din 26 septembrie 1836, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza i-a aprobat să urmeze timp
de doi ani Şcoala Navală din Brest, pe care a
absolvit-o la 1 august 1865. Totodată, i s-a acordat o bursă
pentru încă doi ani în vederea specializării pe care a făcut-o pe
nava-şcoală de aplicaţie Jean Bart. Întors în ţară, a activat în
calitate de comandant al bastimentului România, singura navă
de război a Flotilei Române (1 martie 1868 - ianuarie 1871).
A fost comandantul navei Ştefan cel Mare; avansat maior,
a fost numit comandantul Flotilei (1 ianuarie - 10 decembrie
www.navy.ro

Brigadier General Emanoil BOTEANU
(03.17.1867 – 04.30.1867)
He was one of the first students to graduate
from the Military School in Bucharest, on April 7,
1856. He continued his studies in France, taking
part in the French Army maneuvers at the Châlons
camp. After the General Staff was established, he
was assigned to 3rd Division. Between April 1st,
1863 and April 1st, 1864 he joined the 7th Infantry
Regiment. After that, he returned to S.M.G. until
November 1st, 1864 when he was sent by Prince
Alexandru loan Cuza as an observer on the American front
where the armed confrontation between the North and the
South took place. By the Decree of March 17th, 1867 he was
appointed Chief Commander of the Fleet. From December
1868 he served as a director in the Ministry of War. During the
Independence War, he was Chief of Staff of the Observation
Department and then Chief of Staff of the Fourth Division,
glorious in the Plevna battles.

Colonel Anton BARBIERI
(04.30.1867 – 01.01.1874)
Originally from Italy, he came around the midnineteenth century from the archipelago aboard a
ship to the Black Sea. Having been shipwrecked
in the Danube’s entrances area, he settled in the
port of Galati. Here, in 1845 he joined the Gunboat
Marines, established in Moldova under the
command of the deputy Vogonde, as a sailor. He
was an instructor of the crew of Moldavian cannon
boats and captain of the schooner-brig Natalia.
He left the Moldavian fleet in 1852 and enlisted
in the Russian Navy to participate in the Crimean
War. After the war ended, he returned to Galati on November
17th, 1857 and rejoined the Moldavian Fleet. On August 30th,
1863 he was appointed commander of Romania ship, the first
warship of the United Principalities, launched at Giurgiu on
August 2nd, 1864. By the Decree of April 23rd, 1867 he was
appointed chief-commander of the Fleet.

Naval General
Nicolae DUMITRESCU-MAICAN
(01.01.1874 – 12.10.1874,
04.01.1877 – 12.01.1877, 1877
04.08.1879 – 05.10.1888)
On January 17, 1863 he participated in the
contest organized by the Ministry of War for the
selection of candidates to be sent to a naval school,
and successfully passed all the tests. By Î.O.Z. No.
924, September 26, 1836, Alexandru loan Cuza
approved his 2-year studies at the Naval School
in Brest which he graduated on August 1st, 1865.
Moreover, he was awarded a scholarship for two more years
in order to specialize on the training ship Jean Bart. After he
returned to his country, he served as commander of Romania
warship, the only worship of the Romanian fleet (March 1st,
1868 - January 1871). He was captain of Ştefan cel Mare ship;
promoted to Major, he was appointed Commander of the Fleet
(January 1st - December 10th, 1874). On April 1st, 1877, he was
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1874). La 1 aprilie 1877 a fost numit comandantul Flotilei, iar la
28 aprilie 1877 i s-a încredinţat comanda bateriilor de coastă
de la Calafat care, în cea mai mare parte, erau încadrate cu
marinari şi comandate de ofiţeri din Flotilă. Sub comanda
sa, cele 8 baterii de coastă de la Calafat au obţinut rezultate
deosebite în timpul tragerilor de artilerie executate asupra
Vidinului şi au scufundat monitorul Podgoriçe. Începând cu
8 aprilie 1879, i-a fost încredinţată comanda Corpului Flotilei.
La 31 ianuarie 1882, în prezenţa sa a fost inaugurată Şcoala
de Marină, iar la 12 august 1882 a intrat în dotarea Flotilei
bricul Mircea, prima navă-şcoală românească. A fost acuzat de
corespondenţă pentru furnituri militare cu un oarecare Broad
Well, fiind judecat la 28 martie 1888 de către Consiliul de
Război, condamnat şi degradat. A fost graţiat de către regele
Carol I. Procesul intentat a determinat înlocuirea sa de la
comanda Flotilei, la 10 mai 1888, cu colonelul Ioan Murgescu.

Viceamiralul Ioan MURGESCU
(10.12.1874 – 01.04.1877;
01.12.1877 – 08.04.1879;
10.05.1888 – 01.04.1901)
După absolvirea liceului, în martie 1864 a
câştigat concursul organizat de Ministerul de
Război pentru trimiterea unui elev la Şcoala Navală
din Brest. După absolvire, la 1 august 1866 a fost
autorizat să efectueze un voiaj de instrucţie cu navaşcoală franceză Jean Bart. La 1 ianuarie 1871 a fost
desemnat comandantul navei România. Numit comandantul
canonierei Fulgerul, în perioada octombrie 1873–aprilie 1874 a
comandat pentru prima dată o navă românească de război, în
Marea Mediterană şi Marea Neagră pe timpul marşului pentru
aducerea ei în ţară, de la Toulon la Galaţi. La 10 decembrie
1874 a fost numit provizoriu în funcţia de comandant al Flotilei,
iar la 6 iunie 1875 a fost titularizat în funcţia de comandant
al Flotilei. În noaptea de 12/13 mai 1877, la bordul şalupei
Rândunica, aflată în fruntea unei formaţii de patru şalupe
torpiloare, a participat la atacul cu torpile de şcondru asupra
monitorului otoman Seifi, pe care l-a scufundat. La 1 decembrie
1877 a revenit la comanda Corpului Flotilei. La 8 aprilie 1879 a
preluat comanda Arsenalului Flotilei din Galaţi. În aprilie 1881
a fost numit comandantul Şcolii Fiilor de Militari din Iaşi, în mai
1882, inspector al Navigaţiei şi Porturilor iar la 1 august 1886 a
fost numit şeful Depozitului şi Diviziunii Echipajelor. La 10 mai
1888 a fost desemnat comandantul Corpului Flotilei.

appointed commander of the Flotilla, and on April 28, 1877,
he was entrusted with the command of the coastal batteries
in Calafat, where mostly sailors served and fleet officers were
in charge. Under his command, the 8 Coastal Batteries in
Calafat achieved outstanding results during artillery firing on
Vidin and sunk the Podgorige monitor. Starting April 8, 1879,
he was entrusted with the command of the entire Fleet. On
January 31st, 1882, the Naval School was inaugurated in his
presence, and on August 12th, 1882, the first Romanian training
ship joined the fleet. He was accused of correspondence for
military supplies with a person named Broad Well, being tried
on March 28, 1888 by the Council of War, condemned and
lost his stripes. He was absolved by King Carol I. The lawsuit
led to his replacement from the command of the Fleet on May

La 17 decembrie 1886 a trecut la Arsenalul Flotilei, iar la
24 aprilie 1887 a fost numit şef de stat-major la Comandamentul
Flotilei. În 1890 a preluat comanda bricului Mircea, iar în 1891 a
îndeplinit şi funcţia de inspector al Porturilor. La 10 mai 1894 a
preluat comanda crucişătorului Elisabeta. În 1897 a fost numit
directorul Marinei în Ministerul de Război. La 1 aprilie 1898 a
fost numit şef de stat-major la Comandamentul Flotilei, iar la
8 aprilie i s-a încredinţat comanda Diviziei de Mare, înfiinţată
în acel an, rămânând în continuare şi director al Marinei în
Ministerul de Război. Sub comanda sa, în luna septembrie
1903 s-au executat la Constanţa manevre şi evoluţii, la care au

10th, 1888, with Colonel John Murgescu.

Contraamiralul Sebastian EUSTAŢIU
(01.04.1909 – 09.01.1917)

Vice Admiral loan MURGESCU
(12.10.1874 – 04.01.1877;
12.01.1877 – 04.08.1879;
05.10.1888 – 04.01.1901)
After graduating from high school, in March
1864, he won the contest organized by the Ministry
of War for sending a student to the Naval School
in Brest. After graduation, on August 1st, 1866, he
was authorized to conduct a training voyage with
the French Jean Bart training ship. On January
st
1 , 1871, he was appointed commander of Romania ship.
Captain of the gunboat Fulgerului, between October 1873
and April 1874, he commanded for the first time a Romanian
warship in the Mediterranean Sea and the Black Sea during
the march to bring it to the country, from Toulon to Galati.
On December 10th, 1874 he was temporarily appointed Fleet
Commander, and on June 6th, 1875 Fleet Commander. On the
night of May 12th/13th, 1877, aboard Rundunica, at the head
of a four-torpedo formation, took part in the torpedo attack on
the Seifi Ottoman monitor, which he sank. On December 1st,
1877, he returned to the command of the Fleet. On April 8th,
1879, he took command of Galaţi Flottila. In April 1881, he
was appointed commander of the School of the Military Sons
in Iasi. In May 1882, Inspector of Navigation and Ports and
on August 1st, 1886 he was appointed Chief of Depot and
Crews Division. On May 10th, 1888, he was appointed Chiefcommander of the Fleet.

Contraamiralul Emanoil KOSLINSKI
(01.04.1901 – 01.04.1909)

Rear Admiral Emanoil KOSLINSKI
(04.01.1901 – 04.01.1909)

A absolvit Şcoala Navală din Brest (1874),
au efectuat instrucţia practică la bordul fregatei
franceze La Renommée, iar în anul 1875 a plecat
la Şcoala Specială de Torpile (Mine) din Kronstadt,
baza flotilei ruse din Marea Baltică, unde timp de
doi ani s-a specializat în Arme sub Apă. A activat
iniţial în Corpul Flotilei (20 iulie 1874), în anii
1877-1878 îndeplinind diverse misiuni de luptă.

He graduated from the Naval School in Brest
(1874), practiced on board the French frigate La
Renommée, and in 1875 he went to the Torpedo
Special School in Kronstadt (mines), the base of
the Russian fleet in the Baltic Sea, where for two
years specialized in underwater weapons. He
initially served in the Fleet (July, 20th, 1874) and
between 1877 and 1878 carryed out various combat
missions. On December 17th, 1886 he moved to the
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participat toate navele Marinei Militare. La 10 mai 1906 a fost
numit inspector general al Marinei.

A absolvit Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi
(1875), Şcoala de Ofiţeri din Bucureşti (1877)
şi Şcoala Navală din Brest. După absolvire, s-a
ambarcat pe nava franceză La Loire cu care, în anii
1884-1885, a efectuat ocolul pământului. Repartizat
la Regimentul 4 Linie, a participat la Războiul de
Independenţă, distingându-se în timpul luptelor
de la Griviţa şi Smârdan. A activat la Regimentul 4 Infanterie
(1877 - 1879), Corpul Flotilei (1879 - 1886), comandantul şalupei
Smârdan (1883), comandantul canonierei Griviţa (1886 - 1888),
directorul Şcolii Copiilor de Marină (1888 - 1889), comandantul
iahtului regal Ştefan cel Mare (1890 - 1892), căpitan de port
clasa I la Căpitănia portului Constanţa din cadrul Inspectoratului
Porturilor (1892-1895), respectiv al portului Brăila (1895-1896),
secund pe crucişătorul Elisabeta (1898-1899), şef de stat-major
la Comandamentul Flotilei (1900–1901), directorul Arsenalului
Marinei (1904 - 1908), comandantul Diviziei de Dunăre
(1908 - 1909), comandantul Marinei Militare (1909 - 1917).
În primul an de război 1916-1917 a condus Comandamentul
Marinei, cu sediul la Galaţi.

Contraamiralul Nicolae NEGRU
(09.01.1917 – 01.06.1918)
A absolvit Şcoala de Marină din Galaţi (1884),
Academia Navală din Livorno, fiind ambarcat
pe Vittorio Emanuele şi Vettor Pisam (1889). A
activat la Depozitele Flotilei, fiind ambarcat pe
Alexandru cel Bun, torpilorul Zborul şi şalupele
Opanez şi Rahova (1889). Între anii 1893 - 1895 a
fost comandant pe Alexandru cel Bun şi torpilorul
Năluca. În 1897 a preluat comanda canonierei
Fulgerul, respectiv a puitorului de mine Alexandru
cel Bun din cadrul Diviziei de Dunăre. În iunie 1905,
cu prilejul prezenţei în portul Constanţa a cuirasatului rus
Cneaz Potemkin Tavriceski, deturnat de marinarii insurgenţi,
a reuşit să determine echipajul cuirasatului să predea nava
autorităţilor române şi să debarce în portul Constanţa. La
1 aprilie 1906 a fost detaşat la Inspectoratul Navigaţiei
www.navy.ro

Fleet Arsenal and on April 24th, 1887 he was appointed Chief
of Staff at the Command of the Fleet.In 1890 he became the
Captain of the Mircea sailing-ship, and in 1891 he also served
as a Ports inspector .On May 10th, 1894 he took command of the
cruiser Elisabeth.
In 1897 he was appointed Director of the Navy in the Ministry
of War. On April 1st, 1898, he was appointed Chief of Staff at
the Fleet Headquarteds, and on April 8 he was entrusted with
the command of the Marine Division, which was created that
year, and continued to be also Chief Commander of the Navy
in the Ministry of War. Under his command, in September 1903,
maneuvers and exercises were carried out in Constanta, and
all the Navy ships participated. On May 10th, 1906, he was
appointed Navy General Inspector.

Rear Admiral Sebastian EUSTAŢIU
(04.01.1909 – 01.09.1917)
He graduated from the School of the Military
Sons in Iasi (1875), the Officers School in
Bucharest (1877) and the Naval School in Brest.
After graduation, he embarked on the French ship
La Loire and travelled around the world in 1884 and
1885. He was assigned to the 4th Line Regiment,
participated in the Independence War, distinguishing
himself during the battles at Grivita and Smardan. He served in
the 4th Infantry Regiment (1877-1879), the Fleet(1879-1886)
He was also the Captain of Smârdan (1883), the commander
of Grivita gunboat (1886-1888), the director of Navy Children
School (1888-1889), Captain of Stefan cel Mare Yacht (18901892), first class harbor master at Constanta Port within the
Port Inspectorate (1892-1895) and Braila port (1895-1896),
second-in-command on Elisabeta cruiser(1898-1899), chief
of staff at the Navy Headquarters(1900-1901), director of the
Naval Arsenal(1904-1908), Commander of the Danube Division
(1908-1909), Chief Commander of the Navy (1909-1917). In
the first year of war 1916-1917 he led the Navy Headquarters
in Galati.

Rear Admiral Nicolae NEGRU
(01.09.1917 – 06.01.1918)
He graduated from the Marine School in Galati
(1884), the Naval Academy in Livorno, and served
onboard Vittorio Emanuele and Vettor Pisam (1889).
He served at the Fleet warehouses, and was
embarked on Alexandru cel Bun, Zborul torpedo boat
and Opanez and Rahova gunboats(1889). Between
1893-1895 he was Captain of Alexandru cel Bun
and Năluca torpedo boat. In 1897 he became captain
of Fulgerul gunboat, as well as of Alexandru cel Bun
mine layer in the Danube Division. In June 1905, on
the occasion of the presence in Constanta port of the Russian
battleship Cneaz Potemkin Tavriceski, hijacked by the insurgent
sailors, he managed to determine the crew of the battleship to
surrender the ship to the Romanian authorities and to disembark
in the port of Constanta. On April 1st, 1906, he was transferred
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şi Porturilor, la Galaţi. În 1907 a revenit pe crucişătorul
Elisabeta, apoi i s-a încredinţat comanda bricului Mircea.
La 8 aprilie 1909 a fost mutat şef de stat-major în C.M.M. şi
ales membru în Consiliul de onoare al Marinei Militare. A fost
ulterior numit director al Marinei în Ministerul de Război. În
octombrie 1910 a fost desemnat comandantul crucişătorului
Elisabeta. La 15 decembrie 1916 a fost numit comandantul
Flotei de Operaţiuni pe Dunăre, iar la 8 ianuarie 1917 a fost
desemnat comandantul Marinei. La 1 iunie 1918 a preluat
comanda Diviziei de Mare, până în 1925, când a trecut în
rezerva armatei.

Viceamiralul Constantin BĂLESCU
(01.06.1918 – 03.11.1920)
La 15 septembrie 1881, a reuşit la concursul
care desemna candidaţii pentru Şcoala Navală din
Brest. Devenit aspirant în Marina franceză, între
1882-1883 a efectuat o călătorie în jurul lumii la
bordul navei-şcoală franceze Reine Blanche. În
primii ani de activitate a ocupat o serie de funcţii
în cadrul Inspectoratului Porturilor. A fost ambarcat
pe o şalupă de grăniceri (1886), bricul Mircea
(1887), şalupa Smârdan şi şalupa Rahova (1887).
Din aprilie 1897 a preluat funcţia de comandant secund
al crucişătorului Elisabeta, iar în aprilie 1898 a fost numit
comandantul bricului Mircea. La 1 octombrie 1898 a devenit
comandantul Şcolilor Marinei la Constanţa. La 1 aprilie 1905 a
preluat comanda Diviziei de Mare şi a crucişătorului Elisabeta.
În 1912 a fost numit în S.M.G., iar din 1913 a fost şeful Secţiei
Marinei din cadrul Ministerului de Război, funcţie pe care a
îndeplinit-o atât în timpul campaniei militare din 1913, cât şi
în primul an de război, 1916-1917. În 1918 a preluat comanda
Marinei Militare. La 1 noiembrie 1920 a demisionat, predând
comanda Marinei la 3 noiembrie 1920.

Viceamiralul
Constantin NICULESCU-RIZEA
(03.11.1920 – 30.10.1925)
A absolvit Şcoala Copiilor de Marină din Galaţi
(1885), Şcoala Navală din Livorno (1891), Şcoala
de Aplicaţie Torpile Italia. A activat la Depozitul
Echipajelor din Divizia de Dunăre, ambarcat pe
nava cu zbaturi România, nava-şcoală Mircea
(1893), Depozitul Echipajelor Flotilei, canoniera Oltul
(iunie-noiembrie 1895), bricul Mircea (1895-1896),
comandantul crucişătorului Elisabeta din Divizia de Mare (18971898, 1900), Apărarea Porturilor Fluviale, comandantul Şcolilor
Marinei Constanţa(1899-1901), comandantul torpilorului Zborul
(1902 - 1903), comandantul puitorului de mine Alexandru cel
Bun (1903). La 1 aprilie 1908 a devenit primul comandant al
monitorului Kogălniceanu. La 1 iunie 1918 a devenit directorul
Arsenalului Marinei, iar la 8 iunie 1920 a fost numit comandantul
Diviziei de Dunăre. La 1 octombrie 1920 a fost desemnat
comandant director superior în Ministerul de Război, Direcţia
Marinei. La 1 aprilie 1921 a fost numit comandant inspector
tehnic şi director superior al Marinei Militare în Ministerul de
Război. La 27 octombrie 1925 a predat comanda Marinei,
rămânând în cadrele active până în 1929.
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to the Naval Ports Authority in Galaţi. In 1907 he returned to
Elizabeta cruiser, and then he was assigned as the Captain of
Mircea sailing-ship. On April 8th, 1909, he was commissioned
as Chief of Staff in C.M.M. and elected member of the Navy
Honorary Council. He was subsequently appointed Chief of the
Navy in the War Ministry. In October 1910 he was appointed
commander of Elisabeta cruiser. On December 15th , 1916, he
was appointed commander of the Danube Operations Fleet, and
on January 8th, 1917, he became Chief of the Navy. On June 1st,
1918 he took command of the Sea Division until 1925, when he
was removed from active duty.

Vice Admiral Constantin BĂLESCU
(06.01.1918 – 11.03.1920)
On 15 September 1881, he was admitted to the
Naval School in Brest. As a first-lieutenant in the
French Navy, between 1882 and 1883, he travelled
around the world aboard the French training ship
Reine Blanche. During the first years of his activity he
held a number of positions within the Port Authority.
He boarded a guard boat (1886), Mircea sailing ship
(1887), Smârdan and Rahova (1887). From April
1897 he became the second-in-command of Elisabeta cruiser
and in April 1898 he was appointed commander of Mircea sailing
ship. On October 1st, 1898 he became commander of the Navy
Schools in Constanta. On April 1st, 1905, he took command of the
Sea Division and Elisabeta cruiser. In 1912 he was commissioned
in S.M.G. and from 1913 he was the Chief of the Navy in the
Ministry of War, a position he held both during the 1913 military
campaign and in the first year of war, 1916-1917. In 1918 he
took command of the Navy. On November 1, 1920, he resigned,
striking the Chief of Navy colours on November 3rd, 1920.

Vice Admiral
Constantin NICULESCU-RIZEA
(11.03.1920 – 10.30.1925)
He graduated from the Marine Children School
in Galati (1885), the Naval School in Livorno (1891),
the Torpedo Training School in Italy. He served in
the Danube Delta Crews Warehouse, on board
Romania paddle boat, Mircea training ship (1893),
the Fleet Crews Warehouse, and Olt gunboat (JuneNovember 1895). Mircea sailing ship (1895-1896),
captain of the Elisabeta cruiser of the Sea Division (1897-1898,
1900), the Defense of the Inland Ports, Commander of Zborul
torpedo boat(1902-1903), commander of the Naval Schools in
Constanta (1899-1901), commander of Alexandru cel Bun mine
layer(1903). On April 1st, 1908 he became the first commander of
Kogalniceanu monitor. On June 1st, 1918 he became the director
of the Navy Arsenal, and on June 8th, 1920 he was appointed
commander of the Danube Division. On October 1st, 1920, he
was appointed Chief Commander of the Ministry of War, the
Navy Department. On April 1st, 1921 he was appointed Technical
Inspector Commander and Chief of the Navy in the War Ministry.
On October 27th, 1925, he handed over the command of the
Navy and remained on active duty until 1929.
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Viceamiralul Vasile SCODREA
(07.11.1925 – 13.01.1934)
A absolvit Academia Navală din Livorno (1894).
La 15 iunie 1894 a fost repartizat la Depozitele
Flotilei, aflate sub comanda maiorului Constantin
Mănescu. A fost ambarcat pe navele Bistriţa,
România şi pe canoniera Oltul. La 27 martie
1896 a fost mutat la Divizia de Mare, în echipajul
crucişătorului Elisabeta, iar în 1897 a fost mutat la
Inspectoratul Porturilor Fluviale. Între anii 1902 1904 a funcţionat în cadrul Diviziei de Mare. La 1
aprilie 1909 a fost numit director al Diviziei de Mare
şi comandant al bricului Mircea, iar la 15 decembrie 1909
comandantul crucişătorului Elisabeta. În perioada aprilie 1910 aprilie 1912 a fost comandantul Şcolilor Marinei şi al bricului
Mircea. În campania din 1913, a fost comandant al escadrei
formată din monitorul Brătianu şi vedetele Cpt. Nicolae Lascăr
Bogdan şi Maior Constantin Ene. La 17 aprilie 1914 a fost
numit subşef de stat-major în C.M.M. La 22 noiembrie 1916
a fost numit şeful de stat-major al Marinei, iar la 7 ianuarie
1917 a preluat comanda Flotilei de Operaţiuni, la acea dată
navele Marinei aflându-se pe Canalul Tătaru, la Chilia Nouă şi
Galaţi. Între octombrie 1918-martie 1921 s-a aflat la comanda
Diviziei de Dunăre. În 1921 a fost numit comandantul Diviziei
de Mare. În 1925, a fost numit comandant inspector tehnic şi
director superior al Marinei şi apoi comandant al Marinei. Adept
al mutării Comandamentului Marinei la Constanţa, la 15 iunie
1931 a reuşit instalarea acestuia în localul Şcolii Navale de
pe str. Traian nr. 53 (în sediul actual al Muzeului Naţional al
Marinei Române). La 1 decembrie 1933 a fost numit inspector
general al Marinei Regale.

Viceamiralul Ioan BĂLĂNESCU
(13.01.1934 – 02.11.1937)
A absolvit Şcoala Militară de Artilerie, Geniu
şi Marină (1 iulie 1899). A activat la Apărarea
Porturilor Fluviale, ambarcat la bordul pontonului
Ştefan cel Mare, ofiţer la bord pe crucişătorul
Elisabeta, ambarcat pe puitorul Alexandru cel
Bun, comandantul canonierei Griviţa, comandantul
vedetelor Vedea şi Teleorman, comandantul
torpilorului Zmeul, comandantul vedetei fluviale
Călinescu, comandantul vedetei Maior Giurescu,
secund pe monitorul Catargiu (1912, 1913),
comandantul monitorului Catargiu (1914 1916), comandantul crucişătorului Elisabeta (1917 - 1919),
directorul Direcţiei Marinei din Ministerul de Război (1919 1923), comandantul Forţei Navale Fluviale (1923 - 1924),
Inspectoratul General al Marinei (1924 - 1930), comandantul
Diviziei de Mare (1931). În a doua parte a anului 1932, a
deţinut prin cumul funcţia de comandant al Marinei. Începând
cu 13 ianuarie 1934 a fost numit comandantul Marinei Regale.
În august 1935, împreună cu membrii comisiei de recepţie
a submarinului Delfinul la Fiume a participat la probele de
suprafaţă, imersiune, stabilitate, lansări de torpile, tir naval,
rapiditate de imersiune etc., atingând cu submarinul adâncimea
de 82 de metri. În 1932, a fost iniţiatorul înfiinţării la Constanţa,
în cadrul Secţiei Ligii Navale Române, a Muzeului Marinei,
fiind şi primul donator de obiecte din partea Diviziei de Mare.
www.navy.ro

Vice Admiral Vasile SCODREA
(11.07.1925 – 01.13.1934)
He graduated from the Naval Academy in
Livorno (1894). On June 15th, 1894, he was assigned
to the Fleet Warehouses, under the command of
Major Constantin Mănescu. He worked onboard
Bistrita, Romania and the Olt boats. On March 27th,
1896 he was moved to the Sea Division, as part of
the crew on Elisabeta cruiser, and in 1897 he was
transferred to the Inland Port Authority. Between
1902 and 1904 he served in the Sea Division. On
April 1st, 1909 he was appointed Director of the Sea
Division and commander of Mircea sailing ship and
on December 15th, 1909 Chief Commander of Elisabeta cruiser.
Between April 1910 and April 1912 he was Commander of the
Navy Schools and of Mircea sailing ship. In the 1913 campaign
he was commander of the squadron made up of Bratianu
monitor and the torpedo boats Captain Nicolae Lascăr Bogdan
and Maior Constantin Ene. On 17 April 1914 he was appointed
second-in-command Chief of Staff in C.M.M. On November
22nd, 1916, he was appointed Chief of Staff of the Navy, and on
January 7th, 1917, took command of the Operations Fleet, at the
time the Navy ships were on the Tataru Channel at Chilia Noua
and Galati.
Between October 1918 and March 1921 he was
commander of the Danube Division. In 1921 he was appointed
commander of the Sea Division. In 1925 he was appointed
Technical Inspector Commandor and Chief of the Navy and
then Chief Commandor of the Navy. He succeeded in moving
the Navy headquarters in the Naval School building on no. 53
Traian St.(where the National Navy Museum is today) since he
had always insisted on moving the Navy Commandament to
Constanta. On December 1st, 1933 he was appointed General
Inspector of the Royal Navy

Vice Admiral loan BALANESCU
(01.13.1934 – 11.02.1937)
He graduated from the Navy Artillery Military
School (July 1st, 1899). He took part in defending
the inland ports onboard Stefan cel Mare armored
floating dock. He was also an officer onboard
Elisabeta cruiser and onboard Alexandru cel Bun
minelayer. He was the Commanding Officer of
Grivita gunboat, Vedea and Teleoramn fast patrol
boats, Zmeul torpedo boat, Calinescu river fast
patrol boat and Maior Giurescu fast patrol boat. He
was the Executive Officer onboard Catargiu monitor
(1912, 1913), the Commanding Officer of Catargiu
monitor (1914-1916), the Commanding Officer of
Elisabeta cruiser (1917-1919). He was the Director of the Navy
Direction in the War Ministry (119-1923), the Commanding
Officer of the River Naval Forces (1923-1924) and then
the Commanding Officer of the General Navy Inspectorate
(1924-1930), the Commanding Officer of the Sea Squadron
(1931). In the second part of 1932, in addition to his main
appointment, he also acted as the Chief of the Navy. Starting
with January 13, 1934 he was appointed as the Chief of the
Royal Navy. In August 1935 he went to Fiume together with
the members of the commission for the receiving of Deflinul
submarine to participate in the surface, immersion, stability,
torpedo launching, naval fire and speed of immersion trials. In
1932, he had the initiative to set up a Navy Museum within
the Romanian Naval League Section, being the first donor of
exhibits on behalf of the Sea Squadron.
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Amiralul Petre Bărbuneanu
(02.11.1937 – 06.09.1940;
27.03.1945 – 10.12.1946)
A absolvit Şcoala Fiilor de Militari Craiova
(1897), Şcoala Navală din Fiume (1902),
stagiul practic în Flota austro-ungară pe navaşcoală Saida şi alte nave din Marea Mediterană
(septembrie 1903). A activat la Apărările sub Apă,
pe nave port-mine şi torpiloare din cadrul Diviziei
de Dunăre Galaţi (1902-1904). În 1904 a fost
numit comandantul şalupei torpiloare Vedea. În
perioada 1909 - 1911 a fost comandantul primelor
Staţiuni de Telegrafie fără Sârmă instalate la
Cernavodă, Călăraşi şi Giurgiu. La 1 aprilie 1911 a fost mutat
la Institutul Geografic al Armatei. Între 1 octombrie 1913 1 iulie 1914 a deţinut funcţia de secund al navei-şcoală
Mircea, în cadrul Diviziei de Mare, de unde a revenit la
Divizia de Dunăre, în calitate de comandant al torpilorului
Năluca şi al Grupului de Torpiloare. La 1 iunie 1918 a preluat
comanda monitorului Mihail Kogălniceanu. La 8 noiembrie
1920 a preluat comanda Escadrei de Dunăre. În cursul anului
1922 a fost numit comandantul Depozitelor Marinei şi apoi
directorul Arsenalului Marinei. La 10 iulie 1924 a devenit
comandantul Şcolii Navale. La 1 octombrie 1926 a preluat
comanda Bazei Navale Maritime, în 1927 încredinţându-i-se
şi comanda Corpului Depozitelor Maritime. Din 1 octombrie
1928 a revenit la comanda Şcolii Navale Constanţa. În
noiembrie 1931 i s-a încredinţat comanda Diviziei de Dunăre.
Începând cu 1 noiembrie 1934 a fost numit directorul Direcţiei
Marinei în M.A.M., iar la 2 noiembrie 1937 a preluat comanda
Marinei. A fost unul dintre fondatorii Şantierului Naval Militar
Galaţi. Nefiind pe placul regimului instaurat în ţară du
pă 6 septembrie 1940, s-a numărat printre cei 11 generali
români „care au săvârşit acte grave” scoşi din cadrele active,
conform Decretului-lege nr. 3 094/1940. Odată cu instaurarea
guvernului condus de dr. Petru Groza, începând cu data de
27 martie 1945 a fost încadrat în funcţia de ministru
subsecretar de stat al Marinei.

Viceamiralul ing. Eugeniu Roşca
(21.09.1940 – 16.06.1942)
A absolvit Şcoala Militară de Artilerie şi
Geniu din Bucureşti (1906), Şcoala de Aplicaţie
a Marinei, Şcoala Navală Superioară (1911),
Şcoala Superioară de Electricitate Kuth şi
Siemens-Schukert din Paris (1913, obţinând
diploma de inginer specialist în electricitate),
Şcoala Superioară de Marină din Paris (1920),
stagiu de trei luni în statul-major al amiralului
Chailier pe cuirasatul Paris, nava amiral a
Escadrei Mediteranei Occidentale (1920). A
fost repartizat la Divizia de Dunăre. Ambarcat
pe pontonul armat Ştefan cel Mare, a comandat o secţie
de artilerie de debarcare pe un torpilor mic şi a executat
lucrări de fortificaţie. Între 20 iunie-31 august 1913 a fost
mobilizat la bordul crucişătorului Elisabeta, care îndeplinea
serviciul de staţionar la Sulina. La 1 noiembrie 1921 a
fost trimis în calitate de ofiţer de legătură pentru marină
la Comandamentul Militar al Basarabiei, iar în 1922 a fost
mutat la St.M.M., ca şef al Secţiei I, fiind ulterior numit
ofiţer inspector pentru T.F.S., motoare, aparate şi material
electric, scripte şi instrucţia acestei ramuri în cadrul St.M.M.
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Admiral Petre Barbuneanu
(11.02.1937-09.06.1940
03.27.1945-12.10.1946)
He graduated from The School for Sons of
Military Personnel in Craiova (1897) and The Naval
School in Fiume (1902). He completed his onboard
training in the Austro-Hungarian Fleet on Saida
school ship and other ships in the Mediterranean
Sea (September 1903). He served in the Underwater
Defense, onboard minelayers and torpedo boats
within the Danube Squadron in Galati. In 1094
he became the Commanding Officer of Vedea
fast torpedo boat. From 1909 to 1911 he was the
Commanding Officer of the first Wireless Telegraphy Stations
installed in Cernvoda, Calarasi si Giugiu. On April 1, 1911 he
was moved to the Military Geographic Institute. From October,
1 to July 1, 1914 he was the Executive Officer of Mircea training
ship within the Sea Squadron which he then left to return to
the Danube Squadron as the Commanding Officer of Naluca
torpedo boat and of the Torpedo Boat Group. On June 1,
1918 he assumed command of Mihail Kogalniceanu monitor.
On November 8, 1920 he assumed command of the Danube
Squadron. In 1922 he was named the Commanding Officer
of the Navy Stores and then the director of the Navy Arsenal.
On July 10, 1924 he became the Commanding Officer of the
Naval School. On October 1926 he assumed command of the
Maritime Naval Base and in 1927 he also took over command
of the Maritime Sores Corps. Starting with October 1, 1928
he resumed his command of the Naval School in Constanta.
In November 1931 he was given command of the Danube
Squadron. Starting with November 1, 1934 he was appointed
director of the Navy Direction and on November 2, 1937 he
assumed command of the Navy. He was one of the founders
of the Military Shipyard in Galati. Because he was not favored
by the political regime in office after September 6, 1940, he
was one of the 11 Romanian generals who “having committed
severe deeds” were discharged from active duty based on
the Decree nr. 3 094/1940. Once the government led by dr.
Petru Groza had been installed on March 27, 1945, he became
minister, sub-secretary of state for the Navy.

Vice Admiral Eugeniu Rosca
(09.21.1940 - 06.16.1942)
He graduated from the Military Artillery and
Engineers School in Bucharest (1906), the Navy
Training School, the Higher Naval School (1911),
Kuth and Siemens-Shukert Higher Electricity
School in Paris (1913 when he earned his degree
in electrical engineering) the Higher Navy School in
Paris (1920). He completed a three-month training
period as a staff officer for admiral Chailier onboard
Paris cruiser, the flagship of the West Mediterranean
Fleet (1920). He was assigned to the Danube
Squadron. While onboard Stefan cel Mare armored
floating dock, he commanded a landing artillery section on a
small torpedo boat and carried out defensive reinforcement
works. From June 20 to August 31, 1913 he was mobilized
onboard Elisabeta cruiser stationed in Sulina. On November
1, 1921 he was sent to the Military Command of Basarabia as
a liaison officer. In 1922 he was moved to the Navy Staff where
he served as a Chief of Section 1, later becoming inspector
officer for engines, gear and electric equipment, documents and
training in this specialty within the Navy Staff. At the beginning
of 1924 he became the Commanding Officer of the Maritime
Marina Română nr. 6
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La începutul anului 1924 a fost desemnat comandantul F.N.M.
şi comandant al distrugătorului Mărăşeşti, iar la sfârşitul lunii
iulie 1924 a preluat comanda Grupului de Canoniere, compus
din navele Stihi, Lepri şi Dumitrescu. La 1 octombrie 1933 a
fost numit şeful St.M.M., iar între 12 august - 1 octombrie 1934
a fost directorul Direcţiei Marinei, apoi fiindu-i încredinţată
comanda Diviziei de Dunăre. La sfârşitul anului 1938 a fost
numit directorul Institutului Geografic Militar, iar la 21 septembrie
1940 i s-a încredinţat comanda Marinei.

Viceamiralul Ioan GEORGESCU
(16.06.1942 – 27.03.1945)
A absolvit Şcoala Navală din Fiume (1910),
fiind repartizat iniţial la Grupul Vaselor Port-mine
din cadrul Diviziei de Dunăre cu care a participat
la campania anului 1913. La 5 aprilie 1914 i
s-a încredinţat comanda vedetei fluviale Maior
Giurăscu. La 1 aprilie 1915 a fost reîncadrat în
ordinea de bătaie a Grupului Vaselor Port-mine,
unde a rămas până la intrarea României în prima
conflagraţie mondială. La sfârşitul campaniei
militare, a fost mutat la Inspectoratul General
al Marinei. La 6 noiembrie 1918 a fost numit
comandant militar al portului Giurgiu, la 29 ianuarie 1919
i s-a încredinţat comanda Diviziei uşoare de Dunăre, adică
a Grupului de canoniere tip Oltul. După un an a fost numit
profesor la Şcolile Marinei. Începând cu 1 aprilie 1925 a fost
numit comandantul canonierei Căpitan Dumitrescu, nava
fiind la dispoziţia Şcolii Navale. La 1 aprilie 1931 a preluat
comanda Grupului de Distrugătoare şi a distrugătorului
Regele Ferdinand, iar după trei luni a fost mutat la comanda
distrugătorului Mărăşeşti. Timp de un an, începând cu
decembrie 1932 a urmat Şcoala Navală de Război din
Paris, după absolvire fiind mutat la Inspectoratul General
al Marinei. Începând cu 1 aprilie 1934 a fost încadrat
în M.St.M., unde şi-a desăvârşit pregătirea ca ofiţer de
stat-major. De la 1 aprilie 1937 i s-a încredinţat comanda
Escadrei de Monitoare. La 10 iulie 1940 a preluat comanda
Şcolilor Marinei, pe 18 iulie 1940, a fost numit comandantul
Forţelor Navale Maritime. În decembrie 1941 a fost numit
comandantul Marinei şi şef al St.M.M., ducând prin cumul
funcţia de comandant al Marinei, până în iunie1942. Prin
D.M. nr. 387 din 23 ianuarie 1944, C.M.M. s-a transformat
în Statul Major al Marinei, fiind numit şeful acestuia. Prin
Î.D.R. nr. 1 620 din 23 august 1944 a fost numit ministru
subsecretar de stat pentru Marină.

Naval Forces and of Marasesti destroyer and at the end of July
1924 he assumed command of the Gunboat Group consisting
of Stihi, Lepri and Dumirescu gunboats. On October 1, 1933
he was promoted to Chief of the Navy Staff. From August 12 to
October 1, 1934 he was the director of the Navy Direction and
then the Commanding Officer of the Danube Squadron. At the
end of 1938 he was named director of the Military Geographic
Institute and on September 21, 1940 he assumed command of
the Navy.

Vice Admiral Ioan Georgescu
(06.16.1942 – 03.27.1945)
He graduated from the Naval School in Fiume
(1910) and was first assigned to the Mine-carrying
Ships Group within the Danube Squadron, onboard
which he participated in the 1913 campaign. On
April 5, 1914 he assumed command of Maior
Giurascu river fast patrol boat. On April 1, 1915
he was included in the battle order of the Minecarrying Ships Group, where he stayed until
Romania joined the First World War. At the end of
the military campaign he was moved to the Navy
General Inspectorate. On November 6 1918 he
was named the Commanding Officer of Giurgiu
harbor. On January 29, 1919 he assumed command of the
Light Danube Squadron, that is, the Oltul-type Gunboat Group.
After one year he became a professor at the Navy Schools.
Starting with April 1, 1925 he was appointed Commanding
Officer of Capitan Dumitrescu gunboat which was used by
the Naval School. On April 1, 1931 he took over command of
the Destroyer Group and of Regale Ferdinand destroyer. After
three months he was moved to the command of Marasesti
destroyer. He attended the War Naval School in Paris for a
year starting with December 1932 and after graduation he
was moved to the Navy General Inspectorate. Starting with
April 1, 1934 he was assigned to the General Staff where he
completed his training as a staff officer. Starting with April 1,
1937 he assumed command of the Monitor Group. On July
10, 1940 he took over command of the Navy School and on
July 18, 1940 he was appointed Commanding Officer of the
Maritime Naval Forces. In December 1941 he was appointed
Chief of the Navy and Chief of the Navy Staff. He was Chief
of the Navy until June 1942. By Ministerial Decree nr. 387 on
January 23, 144, the Navy Headquarters became the Navy
Staff and he was appointed Chief of the Navy Staff. On August
23, 1944 he was appointed minister sub-secretary of state for
the Navy.

Comandorul Eugeniu SĂVULESCU
(10.12.1946 – 01.11.1948)

Captain Eugen SĂVULESCU
(12.10.1946 – 11.01.1948)

A absolvit Liceul Militar din Iaşi (1919), Şcoala
Navală Constanţa (1921), Şcoala de Pilotaj
Tecuci (1924, specializându-se ca observator
din avion), Şcoala Superioară de Război (1932),
Şcoala Navală de Război din Paris (1935), stagiul
în Flota Fluvială a Iugoslaviei (1936). A activat
la bordul monitorului Brătianu (1921), Apărarea
Fixă Fluvială (1922), la bordul canonierei Slt.
Ghiculescu (1923 - 1924), la bordul torpilorului
Vârtejul (1924). După absolvirea Şcolii Superioare
de Război, s-a înapoiat la corpul de origine, iar la

He graduated from the Military High School in
Iasi (1919), the Naval School in Constanta (1921),
the Pilot School in Tecuci (1924, specializing
as a airplane observer), the Higher War School
(1932), the Higher Navy School in Paris (1935). He
completed his active service training in the River
Fleet of Yugoslavia (1936). He served onboard
Bratianu monitor (1921), in the Fixed River Defense
(1922), onboard Slt. Ghiculescu gunboat (19231924), onboard Vartejul torpedo boat. After he
graduated from the Higher War School he returned
to his original posting and on January 1, 1933
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1 ianuarie 1933 a fost mutat la Apărarea Fixă Maritimă. A
fost comandantul canonierelor Slt. Ghiculescu şi Dumitrescu
(1937), inspector de studii la Şcoala Superioară de Război
(1938), şeful Secţiei Operaţii din St.M.M. (1940), secund şi
apoi comandant al distrugătorului Regina Maria la Divizia
de Mare (1941), profesor la Şcoala Superioară de Război
(1943), comandantul Şcolii Navale din Constanţa şi a naveişcoală Mircea (1944). La 16 iunie 1945 a fost desemnat
directorul Direcţiei Educaţie, Cultură şi Propagandă.
Prin Î.D.R. nr. 3 958 din 10 decembrie 1946 a fost numit
comandantul Marinei. La 1 noiembrie 1948 a fost repartizat
profesor la Academia Militară.

Comandorul Ioan CRISTESCU
(15.12.1948 – 25.08.1949)
A absolvit Liceul Militar Mănăstirea Dealu
Târgovişte (1922), Şcoala Navală Constanţa
(1924), Şcoala de Gaze Bucureşti (1924), Şcoala
de Aplicaţie a Marinei (1926), Şcoala Superioară
de Război (1936). A activat ca şef al Serviciului
Adjutantură la Baza Navală Maritimă (1924), la
Baza Navală Fluvială, a fost ambarcat ulterior pe
monitorul Mihail Kogălniceanu (1926). La 30 mai
1929 a fost mutat la Şcoala de Specialităţi a Marinei.
A activat ca şef al Biroului 3 la Comandamentul
Escadrilei de Distrugătoare (1937), ofiţer de statmajor şi şef al Biroului 2 în cadrul Comandamentului Apărării
Litoralului Maritim (1938 - 1939). Bun cunoscător al limbilor
franceză şi italiană, la 14 august 1940 a fost trimis ca ajutor
al ataşatului aero-naval pe lângă Legaţia română din Roma
iar la 22 iunie 1940 a fost mobilizat la Marele Cartier General
şi detaşat ajutor al ataşatului naval Berlin–Roma (Zona
interioară) subbiroul Roma. La 1 iunie 1944 a fost rechemat
în ţară pentru stagiu, la 15 august 1944 fiind încadrat la
C.F.N.M., încredinţându-i-se comanda N.M.S. Dacia. La
12 aprilie 1945 a fost numit şeful Serviciului Personalului din
cadrul Subsecretariatului de Stat al Marinei. La 1 sept. 1947
a fost desemnat şef de stat-major la Comandamentul Marinei
Militare. La 1 noiembrie 1949 a fost numit consilier pentru
chestiunile de Marină în M.St.M., iar între anii 1951-1952 a
fost mutat ca profesor superior tehnic la Catedra de Marină
a Facultăţii Marină din cadrul Academiei Militare Generale
Bucureşti.

Viceamiralul Emil GRECESCU
(25.08.1949 – 20.09.1952)
A absolvit Şcoala Navală din Constanţa
(1924), Şcoala Specială Navală (1926), Cursul
de perfecţionare în cadrul Institutului Central
Meteorologic (1934), Cursul de specializare
la Institutul Geografic Militar (1937 - 1938),
Cursul de specializare în hidrografie (1938),
Cursul de navigaţie şi hidrografie (1939). A
activat la Serviciul Hidrografic (1924), apoi
comandantul Companiei a V-a din cadrul Bazei
Navale Maritime, ofiţer la bordul torpilorului
Zmeul, ofiţer secund la bordul remorcherului
Locotenent Vârtosu. Cu excepţia anilor 1925-1926, ofiţerul
a rămas la Serviciul Hidrografic până în perioada postbelică.
Pe timpul campaniilor de vară a fost ofiţer cu navigaţia pe
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he was moved to the Fixed Maritime Defense. He was the
commanding officer of Slt. Ghiculescu gunboat and Capitan
Dumitrescu gunboat (1937). He was a study inspector at the
Higher War School (1938), the head of the Operations Section
within the Navy Staff (1940), the Executive Officer and then
Commanding Officer of Regina Maria destroyer within the
Sea Squadron (1941), he was a professor at the Higher War
School (1943), the Commanding Officer of the Naval School
in Constanta and of Mircea training ship (1944). On June 14,
1945 he was appointed director of the Education, Culture and
Propaganda Direction. By High Royal Decree nr. 3 958 on
December 10, 1946 he was appointed as Chief of the Navy. On
November 1, 1948 he was appointed as professor at the Military
Academy.

Captain Ioan CRISTESCU
(12.15.1948 – 08.25.1949)
He graduated from the Military High School in
Manastirea Dealu, Targoviste (1919), the Naval
School in Constanta (1924), The Gas School in
Bucharest (1924), the Navy Training School (1926),
and the Higher War School (1936). He served as the
head of the Adjutant Service at the Maritime Naval
Base (1924), at the River Naval Base and later he
served onboard Mihail Kogalniceanu monitor (1926).
On May 30, 1929 he was moved to the School for
Navy Specialties. He served as the head of Section
3 at the Destroyer Squadron Headquarters (1937),
staff officer and head of Section 2 within the Maritime Littoral
Defense Headquarters (1938-1939). Since he was well versed
in both French and Italian, on August 14, 1940, he was sent as
an aide to the aero-naval attaché at the Romanian embassy
in Rome. On June 22, 1940 he was mobilized to the General
Headquarters and deployed as an aide to the naval attaché
for Berlin-Rome (The Inner Zone) in the Rome office. On June
1, 1944 he was called back to the country for active duty. On
August 15, 1944 he was assigned to the Maritime Naval Forces
Headquarters and was appointed as the Commanding Officer of
Dacia minelayer. On April 12 1945 he was appointed as Head
of the Personnel Department within the State Sub-secretariat of
the Navy. On September 1, 1947 he was appointed as Chief
of Staff at the Navy Headquarters. On November 1, 1949 he
was appointed as adviser on naval matters at the General Staff.
From 1951 to 1952 he was relocated as technical professor at
the Navy Department of the Navy Faculty within the General
Military Academy in Bucharest.

Vice Admiral Emil GRECESCU
(08.25.1949 – 09.20.1952)
He graduated from the Naval School in
Constanta (1924), The Special Naval School
(1926), the Career Course within the Central
Meteorological Institute (1934), the Specialty
Course at the Military Geographic Institute (19371938), the Specialization Course in Hydrography
(1938), the Navigation and Hydrography Course
(1939). He served at the Hydrographic Service
(19243) then onboard Zmeul torpedo boat and
as Executive Officer onboard Locotenet Vartosu
tugboat. Except the period between 1925 and
1926, the officer stayed at the Hydrographic Service until the
post-war period. During the summer campaigns he served
as a navigation officer onboard Zborul torpedo boat (1931Marina
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torpilorul Zborul (1931 - 1932), ofiţer secund pe canoniera
Stihi (1932), respectiv Cpt. Dumitrescu (1932 - 1933),
comandant de companie în cadrul Batalionului de Recruţi
al Bazei Navale (1933), şef de cart pe canoniera Alba-Iulia
(1933 - 1934). La 10 iulie 1938 a fost detaşat şi ambarcat în
calitate de comandant pe canoniera Locotenent-Comandor
Stihi. La 11 aprilie 1939 a preluat comanda canonierei
Cpt. Dumitrescu. În perioada martie 1941-aprilie 1942 a fost
şeful Oficiului Hidrografic. Din aprilie 1942 până în aprilie 1943
a fost ofiţer secund şi comandant secund al distrugătorului
Regina Maria, fiind mutat apoi ca şef al Biroului IV din C.F.N.M.
Din luna iulie 1949 a girat comanda Marinei Militare. La
20 septembrie 1952 a fost mutat în funcţia de ajutor al şefului
M.St.M. pentru Marină. În februarie 1954 a fost numit locţiitor
pentru Învăţământ şi Hidrografie la C.M.M.

Viceamiralul Florea DIACONU
(20.09.1952 – 13.04.1954;
30.03.1959 – 19.04.1961)
A absolvit Gimnaziul Comercial Constanţa
(1940), ca elev particular. În perioada septembrie
1936-mai 1941 a fost funcţionar la Banca
Populară „Învăţătorul Dobrogean” din Constanţa,
iar între mai 1941-martie 1943 a fost internat
politic în Lagărul de internaţi politici Târgu-Jiu,
grupa a VII-a. Între aprilie-iunie 1943 a fost
soldat în Regimentul Infanterie Marină Reni,
iar între iulie şi octombrie 1943 soldat, ulterior
caporal furier şi tunar la tunul de 20 mm A.A. pe monitorul
I.C. Brătianu din Comandamentul Forţelor Fluviale Galaţi.
Între martie şi iulie 1945 a fost caporal şi apoi sergent
în Secţia Tehnică a Diviziei „Horia, Cloşca şi Crişan” la
Kotovsk (Birzula, URSS). În perioada iulie-septembrie 1945
a urmat cursul de locţiitori politici la Piteşti, fiind avansat
la gradul de sergent-major. Între septembrie-octombrie
1945 a fost locţiitor politic în Divizionul Artilerie de Coastă
Constanţa, iar din octombrie 1945 până în martie 1946 pe
canoniera Stihi, la Galaţi şi Constanţa. În luna septembrie
1949 a intrat în cadrul Forţelor Armate, fiind avansat la
6 octombrie 1949 la gradul de locotenent-comandor şi la
19 august 1950 la gradul de căpitan-comandor. Din
decembrie 1950 a fost încadrat locţiitor politic la C.F.M.M.
Constanţa. În luna decembrie 1952 a fost numit comandantul
Marinei Militare. În perioada ianuarie-iulie 1953 a urmat
Cursul de perfecţionare comandanţi şi şefi de state-majore
de mari unităţi de pe lângă Academia Militară „I.V. Stalin”
din Bucureşti. A fost cercetător militar principal pentru studii
istorice în Secţia Studii Istorice a M.St.M.

Contraamiralul Mihai NICOLAE
(13.04.1954 – 18.03.1959)
A absolvit Şcoala de Arte şi Meserii din Călăraşi
(1937), specialitatea tâmplar. Între martie-iunie
1936 a fost încorporat ca militar în termen voluntar
în Compania a 2-a a Depozitelor Maritime, iar
din iunie-decembrie 1938 a fost ambarcat pe
distrugătorul Mărăşeşti, distrugătorul Regele
Ferdinand. Între noiembrie 1942 - noiembrie 1943
a fost ajutor al ofiţerului cu infanteria şi artileria
pe canoniera Stihi. Din noiembrie 1944 până
în septembrie 1946 a fost muncitor şi marinar la
Cooperativa „Ancora” a Sindicatului Marinarilor din
Constanţa, fiind îmbarcat pe un remorcher. Din
septembrie 1949 până în octombrie 1950 a fost prim-secretar
al Comitetului P.M.R. al Canalului Dunăre-Marea Neagră. La 26
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01932), Executive Officer onboard Stihi gunboat (1932) and
Cpt Dumitrescu (1932-1933). He was a company commander
within the Naval Base Recruit Battalion (1933) and an officer
of the watch on Alba-Iulia gunboat (1933-1934). On July 10,
1938 he was deployed onboard Locotenent-Comandor Stihi
gunboat where he served as Commanding Officer. On April 11,
1939 he assumed command of Cpt. Dumitrescu gunboat. From
March 1941 to April 1942 he was the head of the Hydrographic
Office. From April 1942 to April 1943 he was the Executive
Officer and then the Commanding Officer of Regina Maria
destroyer. He was then appointed as Head of Section 4 within
the Maritime Naval Forces Headquarters. In February 1954 he
was appointed the Education and Hydrography Deputy at the
Navy Headquarters.

Vice Admiral Florea DIACONU
(09.20.1952 – 04.13.1954;
03.30.1959 – 04.19.1961)
He graduated from the Commercial Secondary
School in Constanta (1940) as a private student.
From September 1936 to May 1941 he was a
clerk at “The Dobrogea Teacher” Popular Bank
in Constanta. From May 1941 to March 1943 he
was committed to the political internment camp in
Targu Jiu, on political grounds (the 7th class). From
April to June 1943 he was a soldier in Reni Marine
Infantry Regiment and from July to October 1943 he was a
soldier and then a yeoman corporal and a gunner operating
the 20 mm A.A. cannon onboard I.C. Bratianu monitor within
the River Forces Headquarters in Galati. From March to July
1945 he attended the course for political deputies in Pitesti,
being promoted to sergeant–major. From September to
October 1945 he was the political deputy in the Coast Artillery
Squadron in Constanta and from October 1945 to March 1946
the served in the same position on Stihi gunboat in Galati and
Constanta. In September 1949 he joined the Armed Forces
being promoted to lieutenant commander on October 6, 1949
and then to commander on August 19, 1950. Starting with
December 1952 he was appointed the Chief of the Navy. From
January to July 1953 he attended the course for commanding
officers and chiefs of staff at “I.V. Stalin” Military Academy in
Bucharest. He was a principal military researcher in history
studies within the History Studies Section of the General Staff.

Rear Admiral Mihai NICOLAE
(04.13.1954 – 03.18.1959)
He graduated from the Vocational School of
Arts and Crafts in Calarasi (1937) as a carpenter.
From March to June 1936 he volunteered for
the military conscription service and joined the
2nd company of the Maritime Stores. From JuneDecember 1938 he served onboard Marasesti
destroyer and Regale Ferdinand destroyer. From
November 1942 to November 1943 he served
under the infantry and artillery officer on Stihi
gunboat. From November 1944 to September
1946 he was a worker and sailor at “Ancora”
cooperative belonging to the Sailors Union in
Constanta, working onboard a tugboat. From September
1949 to October 1950 he was the principal secretary of the
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octombrie 1950 a fost chemat în cadrele active ale armatei, fiind
încadrat cu gradul de căpitan de rangul 2. În octombrie 1950, a
fost numit locţiitor politic al comandantului Marinei Militare. La
21 iunie 1951 a fost avansat la excepţional gradul de căpitan
de rangul 1. A urmat cursul de comandanţi şi şefi de statemajore de mari unităţi de pe lângă Academia Militară Generală.
În ianuarie 1953 a fost numit membru militar al Consiliului
Militar al C.M.M., iar în septembrie 1953, a fost desemnat
comandantul Flotilei de Dunăre. La 13 aprilie 1954 a fost numit
comandantul Forţelor Maritime Militare. În luna martie 1958 a
fost pus la dispoziţia Direcţiei Cadre a M.F.A., fiind propus de
ministrul Forţelor Armate, generalul colonel Leontin Sălăjan,
pentru retrogradare la gradul de sergent-major şi trecerea în
rezervă aducându-i-se următoarele acuzaţii: în perioada 1940
- 1941, în timp ce era ambarcat pe distrugătorul Mărăşeşti, a
fost membru activ al mişcării legionare. A fost trecut în rezervă
cu gradul de sergent-major, grad pe care îl avea înainte de a fi
chemat în cadrele active ale Forţelor Armate, ulterior i s-a redat
gradul de contraamiral.

Viceamiral
comandor Gheorghe SANDU
(19.04.1961 – 29.11.1963)
A absolvit Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”
(1940), Şcoala Navală Mircea din Constanţa
(1942), Şcoala de Aplicaţie a Marinei (1946).
A fost ofiţer cu navigaţia pe torpilorul Năluca
(1942), ofiţer cu adjutantura şi transmisiunile
pe crucişătorul auxiliar Dacia, între 1943 - 1944
a revenit ca ofiţer cu navigaţia pe torpilorul
Năluca, fiind ulterior ofiţer cu adjutantura la
Comandamentul Apărării Teritoriului Dobrogea. În 1945
a fost comandantul remorcherului dragor Maria şi al
remorcherului Cantacuzino. Din octombrie 1947 până în
iulie 1948 a fost ofiţer secund pe nava-şcoală Mircea. A fost
şeful Şcolii Militare de Marină, comandantul girant (1954),
respectiv comandant titular al Flotilei de Dunăre (1954 1955), comandantul Brigăzii 230 Nave Fluviale (1955 1956), şeful de stat-major al C.F.N.M. (1956-1958), şeful
Direcţiei Hidrografice (1958-1960), şeful Şcolii Superioare
de Marină (1960-1961), comandantul Marinei Militare
(19 aprilie 1961 - 29 noiembrie 1963), şeful Catedrei de
Tactica Marinei din Academia Militară Generală (1963 1972), şeful Secţiei Marină din Direcţia Operaţii a M.St.M.
(1972 - 1977), adjunct al ministrului Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor şi şef al Departamentului Transporturilor
Navale (1977-1980), şef de stat-major şi locţiitor al
comandantului I.C.I.T.L. Bucureşti (1980-1981).

Romanian Labor Party (PMR) Committee for the Danube-Black
Sea Canal. On October 26 1950 he was called to active duty,
being commissioned as 2nd degree captain. In October 1950 he
was appointed as a political deputy to the Chief of the Navy.
On June 21, 1951 he was promoted to the rank of captain 1st
degree. He attended the course for commanding officers and
chiefs of staff at the General Military Academy. In January 1953
he was appointed as a military member of the Military Council at
the Navy Headquarters. In September 1953 he was appointed
as the Commanding Officer of the Danube Flotilla. On April 13,
1954 he was appointed as the Commanding Officer of the Military
Maritime Forces. In March 1958 he was brought to the attention
of the Cadre Direction within the Armed Forces Ministry upon the
proposal of the Minister of the Armed Forces, general colonel
Leontin Salajan, to downgrade him to the rank of sergeant-major
and to be retired on the following charges: in 1940-1941 while
onboard Marasesti destroyer he was an active member of the
Legionary Movement. He retired with the rank of sergeant-major,
which he had had before being called to active duty in the Armed
Forces. Later he was re-granted the rank of Rear Admiral.

Vice Admiral,
Captain Gheorghe SANDU
(04.19.1961 – 11.29.1963)
He graduated from “Nicolae Balcescu”
theoretical high school (1940), “Mircea” Naval
School in Constanta (1942) and the Navy Training
School (1946). He was a navigation officer onboard
Naluca torpedo boat (1942), an adjutant and signals
officer onboard Dacia auxiliary cruiser. Between
1943 and 1944 he returned as a navigation officer
onboard Naluca torpedo boat. Later he became an
adjutant officer at Dobrogea Defense Headquarters. In 1945
he was the Commanding Officer of Maria minesweeper and
of Cantacuzino tugboat. From October 1947 to July 1948 he
was the Executive Officer on Mircea training ship. He was the
Commanding Officer of the Navy School, the Commanding
Officer of the Danube Flotilla (1954-1955), the Commanding
Officer of 230 River Ships Brigade (1955-1956) the Chief
of Staff at the Naval Forces Headquarters (1956-1958), the
Commanding Officer of the Hydrographic Direction (19581960), the Commanding Officer of the Higher Navy School
(1960-1961), the Chief of the Navy (April 19 1961 – November
29, 1963) , the head of the Naval Tactics Department within
the General Military Academy (1963-1972), the chief of the
Navy Section within the Operations Direction in the General
Staff (1972 -1977), deputy to the Minister of Transport
and Telecommunications, Head of the Naval Transports
Department (1977 -1980), Chief of Staff and deputy to the
Commanding Officer of ICITL Bucharest (1980 -1981).

comandant-secund al monitorului Alexandru Lahovary. După
arestarea navelor şi a echipajelor româneşti la Ismail, a fost
luat prizonier şi repartizat în Lagărul nr. 74. În primăvara anului
1945, s-a înrolat voluntar în cadrul Regimentului 5 Infanterie
al Diviziei „Horea, Cloşca şi Crişan”, organizată la KotovskURSS din prizonieri români. La 18 martie 1947 a fost repartizat
la C.M.M., ca şef birou în cadrul Serviciului Educaţie. După
avansarea la gradul de căpitan de rangul I, a fost numit locţiitor
politic al Direcţiei Construcţii şi Fabricaţii din cadrul C.M.M,
şi apoi, locţiitor politic al Direcţiei Construcţii Înzestrare din
C.M.M. Începând cu 1 august 1951 a devenit şeful Direcţiei
Construcţii Înzestrare, iar în septembrie 1953 a fost numit
şeful Secţiei Tehnice Construcţii şi Reparaţii Navale din cadrul
Direcţiei Înzestrării Materiale a M.F.A. La finalul anului 1967
a fost numit şeful Academiei Militare Tehnice. Prin H.C.M. nr.
920 din 18 noiembrie 1963 a fost numit comandantul Marinei
Militare.

Contraamiralul Sebastian ULMEANU
(13.12.1973 – 21.03.1979)
A absolvit Liceul teoretic, Şcoala de Ofiţeri de
Marină (1950), Facultatea de Marină din cadrul
Academiei Militare Generale „I.V. Stalin” Bucureşti
(1956), Academia de Ştiinţe Sociale „Ştefan
Gheorghiu”. A activat în calitate de comandant al
Unităţii de Luptă Artilerie la bordul distrugătorului
Mărăşeşti şi comandant al unui pluton de recruţi
în cadrul Centrului de Instrucţie (1950), şef al Biroului Cadre
la Flotila de Dunăre (1951). Între 13 octombrie 1956-12 martie
1957 a fost lector la Catedra de Tactica şi Tehnica Marinei
Militare a Academiei Militare Politice „Gheorghe GheorghiuDej”, ulterior fiind numit comandantul distrugătorului 2 din
Divizionul 418 Distrugătoare. La 22 august 1963 a fost
numit comandantul Diviziei 42 Maritime, funcţie pe care a
îndeplinit-o până la 15 februarie 1966, când a fost numit
locţiitor al comandantului Marinei Militare pentru pregătirea de
luptă şi învăţământ. La 1 noiembrie 1969 a devenit locţiitor al
comandantului Marinei Militare, la 13 decembrie 1973 preluând
comanda Marinei Militare. La 21 martie 1979 a fost promovat
locţiitor al şefului M.St.M. şi şef al Secţiei Marină.

5, 1944 he was appointed as Executive Officer onboard Alexandru
Lahovary monitor. After the arrest of the Romanian ships and
crews at Ismail, he was taken prisoner and sent to 74 Prisoner
Camp. In the spring of 1945, he volunteered for the 5th Infantry
Regiment from “Horea, Cloşca and Crişan” Squadron located in
Kotovsk, in USSR, which was made up of Romanian prisoners.
On March 13, 1947 he was appointed office head of the Education
Department at C.M.M. After being promoted to lieutenant first
rank, he was appointed political deputy of the Construction and
Manufacturing Direction in the C.M.M and then political deputy of
the Constructions and Acquisitions Direction from the C.M.M. On
August 1, 1951 he became the head of the Constructions and
Acquisitions Direction and in September 1953 he was appointed
head of the Naval Constructions and Repairs Technical Section
from the Acquisitions Direction in the M.F.A (Mechanical Factory
for Armament). At the end of 1967 he was appointed head of
the Military Technical Academy. On November 18, 1963 he was
appointed chief of the Romanian Navy by decision of the Council
of Ministers no. 920.

Rear Admiral Sebastian ULMEANU
(12.13.1973 – 03.21.1979)
His schools include the Theoretical High
school, the Navy Officers School (1950), “I.V.
Stalin” General Military Academy in Bucharest,
Navy Faculty (1956) and “Ştefan Gheorghiu”
Social Sciences Academy. He was then appointed
the head of the Artillery Department on board
Mărăşeşti Destroyer and then, in 1950, worked as
a conscripts platoon commander at the Instruction
Center. In 1951 he was named head of the Personnel Office at
the Danube Flotilla. From October 13, 1956 to March 12, 1957
he was a lecturer at the Navy Tactics and Technique Chair
from “Gheorghe-Gheorghiu-Dej” Military Political Academy.
After that he was appointed commanding officer of destroyer
2 from the Destroyer Squadron 418. On August 22, 1963 he
was appointed commanding officer of the Maritime Division
42 and then on September 15, 1966 he became the deputy
commander of the Navy for combat readiness and education.
On November 1, 1969 he became the deputy chief of the Navy
and later on December 13, 1973 he took over the command of
the Navy. On March 21, 1979 he was promoted to deputy chief
of the General Staff and head of the Navy Section.

Viceamiralul ing. Grigore MARTEŞ
(29.11.1963 – 04.07.1973)

Vice Admiral, Eng. Grigore MARTEŞ
(11.29.1963 – 07.04.1973)

Viceamiralul Ioan MUŞAT
(21.03.1979 – 30.12.1989)

Vice Admiral Ioan MUŞAT
(03.21.1979 – 12.30.1989)

A absolvit Liceul Militar „Ferdinand I” din
Chişinău în 1934, Şcoala de Ofiţeri de Marină în
1937, fiind repartizat pe monitorul Bucovina, din
cadrul Flotilei Fluviale Galaţi. În luna decembrie
1937 a fost mutat comandant de pluton la Depozitele
Marinei de la Constanţa. În campania din vara anului
1941, ofiţerul a fost încadrat transmisionist la bordul
distrugătorului Regina Maria. A fost secund pe
nava-bază Constanţa. La 5 aprilie 1944 a fost numit

He graduated from “Ferdinand I” Military High
School in Chisinau in 1934 and the Naval Officer
School in 1937. He was assigned to Bucovina
monitor which was part of the River Flotilla in Galati.
In December 1937, he was moved as platoon
commander to the Navy Stores in Constanta. During
the 1941 summer campaign, he was a signals
officer onboard Regina Maria destroyer. He was an
Executive Officer on Constanta logistic ship. On April

A absolvit Liceul teoretic „Mihail Kogăl
niceanu” din Iaşi, Şcoala Inferioară de Mişcare
C.F.R., Grupul Şcolar C.F.R. Iaşi (1949), Şcoala
Militară de Ofiţeri de Marină (1952), Academia
Militară, Secţia Marină (1966), Cursul de
comandanţi de nave de rangul 3 (1959), Şcoala
muncitorească serală a M.F.A. din Constanţa
(1961), Cursul postacademic (1976). A lucrat

His schools include “Mihail Kogălniceanu” High
School in Iaşi, the Romanian Railways Transport
Lower School, the Romanian Railways School
(1949), the Navy Officers Military School (1952),
the Military Academy, Navy Section (1966). He
also graduated the ship commanding officers third
rank course in 1959, from the Evening School
of the M.F.A in Constanţa in 1961 and from a
postgraduate course in 1976. From 1945 to 1948
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ca muncitor necalificat, fierar-betonist pe Şantierul „L.S.”
C.F.R. Iaşi (1945-1948), magazioner la staţia C.F.R. RupeaSighişoara (1949), respectiv la staţia C.F.R. Braşov (1949).
A fost comandant de vedetă torpiloare la Divizionul 319
Vedete Torpiloare Mangalia (1952-1953), comandant de
pluton la Şcoala de Specialişti şi Cartnici a Marinei Militare
(1953 - 1955), şef de stat-major de batalion, respectiv
comandant de batalion în cadrul şcolii (1956-1957), şef de
stat-major al Divizionului 319 Vedete Torpiloare, şef de statmajor al Divizionului 193 Vedete Torpiloare (1960 - 1962),
comandantul Divizionului 19 Dragoare de Radă din cadrul
Diviziei 42 Maritime, comandantul Divizionului 133 Vedete
(1966-1973), comandantul Centrului de Instrucţie al Marinei
Militare Mangalia (1973-1979) şi comandantul Marinei
Militare (21 martie 1979-30 decembrie 1989).

Amiralul Mihai ARON
(30.12.1989 – 12.04.1990)
A absolvit Liceul „B.P. Haşdeu” din Buzău
(1947), Şcoala Militară de Ofiţeri de Marină
(1949), Universitatea serală de marxism-leninism
de pe lângă Casa Centrală a Armatei (1960),
Cursul postacademic la Grupa Marină din cadrul
Academiei Militare Generale (1974 - 1975). A
fost ofiţer cu navigaţia pe nava-şcoală Libertatea
(1949-1950), ofiţer-elev la Facultatea Marină
din cadrul Academiei Militare Generale (1950-1952). La
5 septembrie 1952 a fost numit şef de stat-major la Divizionul
418 Distrugătoare şi apoi până în 1954 a fost ofiţer secund pe
distrugătorul D 11. În perioada 20 aprilie 1954 - 1 decembrie
1955 a fost comandant al distrugătorului D 11. A fost şef de
stat-major al Diviziei 42 Maritime din Mangalia, iar în perioada
1966-1972 a fost comandantul Diviziei 42 Maritime. La
14 decembrie 1972 a fost numit şef de stat-major şi locţiitor
al comandantului la C.M.M., la 21 aprilie 1983 a fost numit
locţiitor al şefului M.St.M. şi şef al Secţiei Marină din M.St.M.,
între 1 noiembrie 1987 şi 1 decembrie 1989 a fost locţiitor al
şefului M.St.M. De la 30 decembrie 1989 şi până la 12 aprilie
1990 a fost comandantul Marinei Militare, iar între 12 aprilie 2 mai 1990, a fost consilier principal al ministrului la Grupul
de consilieri al M.Ap.N.

he worked as an unqualified worker-an ironworker- on the
“L.S.” Romanian Railways Construction Site in Iaşi. In 1949
he worked first as a warehouse keeper at the railway station
in Rupea-Sighişoara and then at the railway station in Braşov.
From 1952 to 1953 he was the commanding officer of a patrol
torpedo boat from the Patrol Torpedo Boat Squadron 319 in
Mangalia. From 1953 to 1955 he was the platoon commander
at the Navy Specialists and Watch Standers School. He was
also battalion chief of staff and from 1956 to 1957 he acted as
battalion commander in the same school. From 1960 to 1962
he was the chief of staff of Patrol Torpedo Boat Squadron 319,
and then he became the commanding officer of Minesweeper
Squadron 19 within Maritime Division 42. From 1966 to 1973
he was the commanding officer of the Patrol Boats Squadron
133, from 1973 to 1979 he was the commanding officer of the
Navy Training Center in Mangalia and from March 21, 1979 to
December 30, 1989 he was the chief of Navy.

Admiral Mihai ARON
(12.30.1989 – 04.12.1990)
His schools include “B.P. Haşdeu” High school
in Buzău (1947), the Navy Officers Military School
(1949), the Marxism-Leninism Evening University
affiliated to the Armed Forces Club (1960), and
the General Military Academy (from 1974 to 1975)
where he attended the Navy postgraduate course.
From 1949 to 1950 he worked as a navigation officer
on board Libertatea school ship and from 1950 to
1952 he was both a student and an officer while attending the
General Military Academy, Navy Faculty. On September 5,
1952 he was appointed chief of staff of the Destroyer Squadron
418 and then, until 1954, he was the executive officer on board
destroyer D 11. From April 20, 1954 to December 1, 1955 he
was the commanding officer of destroyer D 11. He was the chief
of staff of Maritime Division 42 in Mangalia and from 1966 to
1972 he was the commanding officers of the same Division. On
December 14, 1972 he was appointed chief of staff and deputy
commander of the C.M.M. On April 21, 1983 he was appointed
deputy chief of the General Staff and head of the Navy Section
at the General Staff. From November 1, 1987 to December 1,
1989 he was deputy chief of the General Staff. From December
30, 1989 to April 12, 1990 he was the chief of Navy and from
April 12 to May 2, 1990 he was the main counselor of the
Defense Minister, as part of the Group of Counselors, in the
Ministry of Defense.

Amiralul Gheorghe ANGHELESCU
(26.04.1990 – 01.05.1997)

Admiral Gheorghe ANGHELESCU
(04.26.1990 – 05.01.1997)

A absolvit Liceul teoretic din Găieşti şi Şcoala
Electrocomunicaţii din Bucureşti, 11 clase de
liceu cu examen de maturitate (1961), Şcoala
Militară de Ofiţeri de Marină Constanţa (1955),
Cursul de specializare pentru studii în U.R.S.S.
(1956), Academia Militară Generală, Facultatea
Arme, Secţia Marină (1959), Facultatea de
Drept a Universităţii Bucureşti (1975), Cursul

His
schools
include
the
Theoretical
High School in Găieşti (1961), the Electrocommunications School in Bucharest, the Navy
Officers Military School in Constanţa (1955). He
also graduated from the Specialized Course in
USSR in 1956, from the General Military Academy,
the Weapons Faculty, Navy Section in 1959, from
the Bucharest University, Law Faculty in 1975.

30

Marina
MarinaRomână
Română
nr.nr.
6 6 număr
numărspecial
special–– 2020
2020

postacademic superior în cadrul Academiei Militare Bucureşti
(1983-1984). A fost comandant Unitate de Luptă Navigaţie
pe monitorul 1 (1955-1956), ofiţer secund pe dragorul de
radă 17 din Divizionul 174 Dragoare de Radă Sulina (1959),
comandantul dragorului de radă 27 din cadrul aceleiaşi
unităţi, mutată la Tulcea (1959 - 1963), şef de stat-major
la Divizionul 50 Vânătoare de Submarine (1965 - 1968),
comandantul Divizionului 50 Vânătoare de Submarine din
Divizia 42 Maritimă (1968 - 1971), comandantul Centrului
Radioelectronic şi Observare „Callatis” Constanţa (1972 1975), locţiitor al şefului de stat-major în Comandamentul
Marinei Militare (1975 - 1977), şef de stat-major şi primlocţiitorul

comandantului

în

Comandamentul

Diviziei

42 Maritime (1977 - 1980), comandantul Institutului de Marină
„Mircea cel Bătrân” (1980 - 1986), adjunct al ministrului
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi şef al Departamentului
Transporturilor Navale (1986 - 1989), comandantul Brigăzii
24 Fluviale Brăila (3 ianuarie - 1 aprilie 1990), comandantul
Marinei Militare (1 aprilie 1990 - 30 noiembrie 1993), şeful
Statului Major al Marinei Militare (30 noiembrie 1993 1 octombrie 1997). A fondat Asociaţia Clubul Amiralilor şi a
fost primul preşedinte al Consiliului Director.

Amiralul dr. Traian ATANASIU
(01.05.1997 – 01.01.2002)
A absolvit trei ani la Liceul Militar „Dimitrie
Cantemir”, Liceul Militar „Ştefan cel Mare”
din Câmpulung Moldovenesc (1965), Şcoala
Militară Superioară de Marină Constanţa
(1968), Academia Militară Generală Bucureşti
(1975), Cursul postacademic cu profil unic
pentru comandanţi de regimente (1988),
Colegiul Naţional de Apărare (1994). A activat
în calitate de comandant al Unităţii de Luptă
Observare, Transmisiuni şi Radioelectronică pe dragorul
de bază 13 din Divizionul 146 Dragoare de Bază (1968 1969), comandantul dragorului de bază 15 (1975-1976),
şeful Transmisiunilor la Divizia 42 Maritimă (1976 - 1978),
detaşat ofiţer 2 maritim la Întreprinderea de Exploatare a
Flotei Maritime NAVROM Constanţa, ambarcat pe navele
Bucureşti şi Filioara (1978 - 1980), comandantul vânătorului
de submarine 33 din cadrul Divizionului 339 Vânătoare
de Submarine (1980-1981), comandantul vânătorului de
submarine 260 (1981 - 1985), comandantul Divizionului
339 Vânătoare de Submarine (1985 - 1990), comandantul
Divizionului 79 Vânătoare de Submarine (1990-1993), şeful
Secţiei Operaţii în C.M.M. (1993 - 1995), locţiitor al şefului
S.M.M.M. (1995 - 1997), şeful S.M.M.M. (1 mai 1997 1 ianuarie 2002), director adjunct al S.M.G. (1 ianuarie 15 februarie 2002). După trecerea în rezervă a fost cadru
didactic la Catedra de Ştiinţe Nautice a Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa, şi apoi la Universitatea
Maritimă Constanţa.
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From 1983 to 1984 he attended the postgraduate course
at the Military Academy. He was the head of the Navigation
Department on board Monitor 1 from 1955 to 1956, then,
in 1959, the executive officer on the mine sweeper 17 from
Mine Sweeper Squadron 174 in Sulina. From 1959 to 1963
he was the commanding officer of minesweeper 27 from
the same squadron, which moved to Tulcea. From 1965 to
1968 he was the chief of staff of Submarine Hunter Squadron
50, from 1968 to 1971 he was the commanding officer of
the same unit. From 1972 to 1975 he was the commanding
officer of “Callatis” Radio-Electronics and Surveillance Center
in Constanţa, from 1975 to 1977 he was the deputy chief of
staff in the Navy Command. From 1977 to 1980 he was the
chief of staff and deputy commander of Maritime Division 42,
from 1980 to 1986 he was the superintendent of “Mircea cel
Bătrân” Naval Institute. From 1986 to 1989 he was the deputy
of the Transport and Telecommunications Minister and head
of the Naval Transport Department. From January 3 to April 1,
1990 he was the commanding officer of the River Brigade 24
in Brăila, from April 1, 1990 to November 30, 1993 he was the
chief of navy and from November 30, 1993 to October 1, 1997
he was the chief of the Navy Staff. He founded the Admirals
Club Association and was the first president of the board.

Admiral Traian ATANASIU, Ph.D.
(05.01.1997 – 01.01.2002)
His schools include “Dimitrie Cantemir”
Military High School, “Ştefan cel Mare” Military
High School in Câmpulung Moldovenesc (1965),
Higher Navy School in Constanţa (1968), and
the General Military Academy in Bucharest
(1975). He graduated from the postgraduate
course for regiment commanders in 1988 and the
National Defense College in 1994. From 1968
to 1969 he was the head of the Surveillance,
Communications
and
Radio-electronics
Department on board minesweeper 13 from Minesweeper
Squadron 146. From 1975 to 1976 he was the commanding
officer of the minesweeper 15 and from 1976 to 1978 he was
the head of Communications at Maritime Division 42. He was
then transferred to NAVROM Constanţa, the Maritime Fleet
Operating Company where he worked as a maritime second
officer. From 1978 to 1980 he was stationed on board Bucureşti
and Filioara, from 1980 to 1981 on board submarine hunter
33 from Submarine Hunter Squadron 339 as commanding
officer, from 1981 to 1985 on board submarine hunter 260
as commanding officer. From 1985 to 1990 he was the
commanding officer of Submarine Hunter Squadron 339, from
1990 to 1993 he was the commanding officer of Submarine
Hunter Squadron 79, from 1993 to 1995 he was the head of
the Operations Section at C.M.M, from 1995 to 1997 he was
the deputy of the Navy Petty Officers School and from May 1,
1997 to January 1, 2002 he was the commanding officer of
the Navy Petty Officers School. From January 1 to February
15, 2002 he was the executive director of the General Staff.
After his discharge he taught at „Mircea cel Bătrân” Naval
Academy in Constanţa, the Nautical Sciences Chair and then
at the Maritime University in Constanţa.
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Amiralul Corneliu RUDENCU
(01.01.2002 – 31.03.2004)
A absolvit Liceul Militar „Ştefan cel Mare”
Câmpulung Moldovenesc (1965), Şcoala
Militară Superioară de Marină Constanţa (1968),
Academia Militară Bucureşti (1978), Cursul
postacademic de perfecţionare comandanţi
şi şefi de state majore de divizioane de nave
(1985), Colegiul Naţional de Apărare (1995). A
activat în calitate de comandant al Unităţii de
Luptă Observare, Transmisiuni şi Radiotehnic
pe vânătorul de submarine 51 din Divizionul 50 Vânătoare
de Submarine (1968), specialist cu Transmisiunile la
Divizionul 129 Nave Auxiliare (1971), specialist cu
Transmisiunile şi Radiotehnic la Divizionul 146 Dragoare de
Bază (1974-1975), detaşat la Întreprinderea de Exploatare
a Flotei Maritime NAVROM Constanţa (1978-1979),
comandantul vânătorului de submarine 34, respectiv 33
din Divizionul 339 Vânătoare de Submarine (1980-1982),
comandantul Divizionului 174 Dragoare de Radă, ulterior
al Divizionului 50 Vânătoare de Submarine şi Dragoare
de Radă Sulina (1982-1989), şef de stat-major (19901993), respectiv comandantul Brigăzii 27 Fluvial-Maritime
Tulcea (1993-1995), primul comandant al Flotilei Fluviale
„Mihail Kogălniceanu” Brăila (1995-1997), locţiitor al şefului
S.M.M.M. (13 iunie 1997), adjunct al şefului Statului Major
General (15 noiembrie 2000) şi şeful Statului Major al
Forţelor Navale (1 ianuarie 2002).

Amiralul dr. Gheorghe MARIN
(01.04.2004 – 13.09.2006)

Admiral Corneliu RUDENCU
(01.01.2002-03.31.2004)
His military education includes “Stefan
cel Mare” Military High School in Câmpulung
Moldovenesc (1965), the Higher Navy School
in Constanta (1968), and the MilitaryAcademy
in Bucharest (1978). He also completed the
Postgraduate Course for Commanding Officers
and Squadron Chief of Staff in 1985, as well
as the National Defence College in 1995.
His assignments include Department Head,
Communication & Radars on board ASW ship at the 50th
ASW Squadron, in 1968, Communication Specialist at 129th
Auxiliary Ships Squadron in 1971, and Communications and
Radars Specialist at the 146th Minesweeper Squadron from
1971 to 1974. Between 1978 and 1979 he was transferred to
the Merchant Marine Company - NAVROM Constanta. From
1980 to 1982 he was the Commanding Officer of ASW ship
within the 339th ASW Squadron. Between 1982 and 1989
he was the Commander of the 50th ASW and Minesweeper
Squadronin Sulina. In 1990 he was appointed the Chief of
Staff of the 27thRiverMaritime Brigade in Tulcea, and starting
1993 he became the BrigadeCommanding Officer. He was the
first Commander of the “Mihail Kogălniceanu” River Flotilla in
Braila, between 1995 and 1997. On June 13th, 1997 he was
appointedDeputy Commander of the Navy Petty Officers
School, then, on November 15, 2000 he became the Deputy
Chief of the General Staff. He was appointedChief of the Navy
Staff on January 1st, 2002.

Admiral Gheorghe Marin, Ph.D.
(04.01.2004-09.13.2006)

A absolvit Institutul de Marină „Mircea cel

His education includes „Mircea cel Bătrân”

Bătrân”, Constanţa, Facultatea de Navigaţie

Naval Institute in Constanta (1974), the Military

(1974), Academia Militară, Facultatea de

Academy (1980), and the Academy for Economics

Arme (1980), iar in 1987, Academia de

Studies in 1987. In 1983 he completed the

Studii Economice Bucureşti, Facultatea de

Postgraduate Course for Staff Analysts at the

Planificare şi Cibernetică Economică. In 1983

Military Academy in Bucharest, and the Strategy

a absolvit Cursul post-academic de analişti de

and Defence Economy Course at “George C.

stat-major, iar in 1999, Cursul internaţional de

Marshall” College in Germany in 1999. In 2000,

de Calcul al Marinei Militare (1989-1995), comandant

1995 to 1999 he was appointed Commanding Officer of

al Brigăzii de Cercetare şi Observare Radioelectronică

Naval Radio-electronic Brigade. Between 1999 and 2003

a Marinei Militare (1995-1999), comandantul (rectorul)

he was the Superintendent of “Mircea cel Bătrân” Naval

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (1999-2003), director

Academy. In 2003 he became the Director of the General

al Statului Major General (2003-2004), şeful Statului Major

Staff, and from 2004 to 2006, the Chief of the Navy Staff.

al Forţelor Navale (2004-2006), şeful Statului Major General

On September 13th, 2006 he was appointedChief of the

(13 sept. 2006–decembrie 2010).

General Staff (September 2006-December 2010).

Viceamiralul Dorin DĂNILĂ
(03.11.2006 – 30.06.2010)

Vice Admiral Dorin DĂNILĂ
(11.03.2006-06.30.2010)

Este absolvent al Liceului Militar „Dimitrie

He graduated “Dimitrie Cantemir” Military High

Cantemir” Breaza (1972), Institutului de Marină

School in Breaza (1972), „Mircea cel Bătrân” Na-

„Mircea cel Bătrân” (1976), Academiei Militare,

val Institute in Constanta, (1976), and the Military

Facultatea de Comandă şi Stat Major, Secţia

Academy (1983). He completed the Naval Post-

Marină (1983), Cursului post-academic de

graduate Course in 1987, the International Hu-

marină (1987), Cursului de Drept umanitar

manitarian Law Course in 1995, and the Strategic

internaţional (1995), şi Cursului postuniversitar

Command Postgraduate Course. From 1976 to

de conducere strategică. A îndeplinit funcţiile
de comandant Unitate de Luptă Observare,
Transmisiuni şi Radiotehnică la Vânătorul de
submarine 2 din Divizionul 50 Vânătoare Submarine (19761978), comandant al Vânătorului de submarine 1 din
Divizionul 50 Vânătoare Submarine (1980- 1981), şef de
stat-major (şi prim-locţiitor al comandantului) Divizionului
174 Dragoare de Radă (1983-1989), şef de statmajor al
Divizionului 50 Vânătoare de Submarine (1990- 1994),
comandant al Divizionului 50 Fregate (1994-1999), şef de
stat-major al Brigăzii 56 Nave Antisubmarin (1999- 2000),
locţiitor al comandantului la Flotila 2 Maritimă (2000- 2001),
şef Secţie Doctrină şi Regulamente (Învăţământ) în Statul

1978 he was Department Head, Communications
and Radars on board ASW ship 2 at the 50th ASW
Squadron, then, from 1980 to 1981 he was the Commanding
Officer of ASW ship 2 from the same squadron. From 1983 to
1989 he was the Chief of Staff and Deputy Commander of the
174thMinesweeper Squadron. From 1990 to 1994 he was the
Chief of Staff of 50th ASW Squadron, and from 1994 to 1999 he
was the Commanding Officer of the Squadron. From 1999 to
2000 he was appointed Chief of Staff of the 56th ASW Brigade,
and then, from 2000 to 2001, Deputy Commander of 2ndMaritime Flotilla. From 2001 to 2002 he was Division Head, Doctrine and Regulations at the Naval Forces Staff. From 2002 to

Major al Forţelor Navale (2001-2002), şeful Centrului 39

2005 he was the Commanding Officer of the 39thDiving Centre,

Scafandri (2002-2005), comandantul Bazei I Maritime

and then, from 2005 to 2006, the Commander of the 1st Naval

(2005-2006), comandantul Comandamentului Flotei (1

Base. On June 1st 2006 he became the Fleet Commander, and

iunie-3 noiembrie 2006) şi şeful Statului Major al Forţelor

starting November 3, 2006 to June 30, 2010 he was the Chief

Navale (3 noiembrie 2006 – 30 iunie 2010).

of the Naval Forces Staff.

Amiralul dr. Aurel POPA
(01.07.2010 – 18.12.2013)

Admiral Aurel POPA, Ph.D.
(07.01.2010-12.18.2013)

strategie şi economie a apărării, la Colegiul

he graduated the National Defence College in

A absolvit Institutul de Marină „Mircea cel

His military education include „Mircea cel

„George C. Marshall” (Germania). A urmat

2000. He also got a Master Degree in Shipping,

Bătrân” (1980), Academia Militară, Facultatea

Bătrân” Naval Institute in Constanta, (1980),

Colegiului Naţional de Apărare (2000) si a

Free Zone and Stock Market Management and Marketing

Inter-arme (1990), Colegiul de Comandă şi Stat

the Military Academy, the Command and Staff

obţinut un masterat în domeniul „Management-marketing

in 2002. He completed the Flag Officers Course at NATO

Major – perfecţionare în conducerea marilor

College-Command of Large Naval Operational

în transporturi navale, porturi, zone libere şi burse” (2002);

Defence College in Rome in 2003. From 1974 to 1978 he

unităţi operative din Marina Militară (1997),

Units (1997), and the War College(2002). He

in 2003 a absolvit Cursul pentru generali şi amirali, din

was the Department Head Communications head on board

Colegiul de Război, seria a X-a (2002). A activat

started his career as the Commanding Officer

cadrul Colegiului NATO, Roma. A fost comandant Unitate

a Fast Patrol Boat-Missile within the 29th Fast Patrol Boats

în calitate de comandant al vedetei torpiloare 61

of a Fast Attack Craft-Torpedo (61)from the

de Luptă Transmisiuni (1974-1978), respectiv comandant

Brigade in Mangalia, and between 1980 and 1981, he

din Divizionul 81 Vedete Torpiloare (1980-1983),

81stFast Attack Craft-Torpedo Squadron between

vedetă purtătoare de rachete din cadrul Brigăzii 29 Vedete

became the Commanding Officer of the ship. From 1981

comandant al Secţiei de Vedete Torpiloare

1980 and 1983. From 1983 to 1988 hewas the

Mangalia (1980-1981), ofiţer în Biroul de automatizare a

to 1985, he was at Operations Division within the Navy

(1983-1988). La absolvirea Academiei Militare

conducerii trupelor în Statul Major al Forţelor Navale (1981-

Staff, and between 1985 and 1989, he was the appointed

a fost numit comandantul Vedetei Torpiloare Mari 202

After graduating the Military Academy he was appointed

1985), şeful Atelierului de proiectare-programare din Centrul

Head of the Programming/Software Section of the; in 1989

Divizionul 93 Vedete Torpiloare. În 1994, a fost promovat în

Commanding Officer of Fast Patrol Boat-Torpedo (202)

de Calcul al Forţelor Navale (1985-1989), şef al Centrului

he became the Commander of theNavy IT Centre. From

funcţia de comandant al Divizionului de Vedete Torpiloare,

from the 93 rdFast Patrol Boat-Torpedo Squadron. In 1994

cursurile
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Head of the Patrol Torpedo Boats Section.
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funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 2001, când a
fost numit locţiitor al comandantului şi şef de stat major la
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. În anul
2003, a fost împuternicit comandant al Academiei Navale,
instituţie pe care a condus-o până în anul 2004. A activat
apoi, între anii 2004 -2006, ca şef al Serviciului Instrucţie,
în cadrul Statului Major al Forţelor Navale. În perioada
2006-2007, a comandat Flotila de Fregate din compunerea
Flotei, iar din luna ianuarie 2007 a fost numit locţiitor al
Comandantului Flotei; în luna martie 2009, a fost promovat
în funcţia de Comandant al Flotei. La data de 1 iulie 2010,
a fost numit şef al Statului Major al Forţelor Navale.

Viceamiralul dr. Alexandru MÎRŞU
(18.12.2013 - 30.06.2020)

he was promoted Commanding Officer of the Squadron,
until 2001 when he was appointed Deputy Commander
and Chief of Staff of „Mircea cel Bătrân” Naval Academy
in Constanta. In 2003 he became theSuperintendent of
the Naval Academy. Between 2004 and 2006 he was the
Head of the Training Division at the Naval Forces Staff.
From 2006 to 2007 he was appointed Commander of the
Frigate Flotilla, and in January 2007 he became Deputy
Fleet Commander. On March 2009 he was assigned
Fleet Commander, and on July 1 st2010 he became the
Chief of the Naval Forces Staff.

Vice Admiral Alexandru MÎRŞU, Ph.D
(12.18.2013 – 30.06.2020)

A absolvit Institutul de Marină „Mircea

His military education include “Mircea cel

cel Bătrân”, Facultatea Navigaţie in 1984. În

Bătrân” Naval Institute (1984) in Constanta, and

perioada 2000-2004, a urmat diferite cursuri în

Military Academy (1999) in Bucharest. From

ţară şi străinătate, printre care Şcoala de ofiţeri

2000 to 2004 he attended different courses,

de comandă pentru lupta navală de suprafaţă

both in country and abroad, as follows: the

(Newport,

Surface Warfare Officers School (Newport,

SUA),

Cursul

internaţional

de

orientare pentru ofiţeri de stat major (Colegiul
de apărare al Olandei), cursul avansat de
comandă şi stat major (Colegiul Inter-arme de
Comandă şi Stat Major, Shrivenham, Marea
Britanie), cursul postuniversitar de conducere strategică
(Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare). În
anul 2004 a absolvit cursurile de masterat la Colegiul Regal
de la Londra, iar în anul 2008 a absolvit Colegiul NATO
pentru Apărare, seria 112, de la Roma.După absolvire a
îndeplinit funcţii de comandant unitate de luptă artilerie
la Dragoarele de Bază 13 şi 14 şi ulterior, comandant
unitate de luptă arme sub apă la Vânătorul de Submarine
33. Începând cu anul 1988, a fost specialist cu artileria în
Statul Major al Divizionului de Vânătoare de Submarine,
şef Birou operaţii şi pregătire pentru luptă şi comandant
al Vânătorului de Submarine 31. În perioada 1997-1999,
a absolvit Facultatea Inter-arme din Academia de Înalte
Studii Militare Bucureşti. După absolvire, a fost numit
comandant al Dragorului Maritim 29 şi ulterior, comandant

USA), the InternationalStaff Officers Orientation
Course

(Netherlands

the AdvancedCommand

Defence
and

Staff

College),
Course

(Command and Staff Joint Services College Shrivenham,
UK), the Postgraduate Course on Strategic Command
(War College, National Defence University). In 2004 he
completed a master degree program with the Royal London
College, and in 2008 he graduated from the NATO Defence
College in Rome (Class 112). His first assignment was
Department Head, Naval Artillery on board minesweepers

A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru
Ioan Cuza” din Constanţa (1986) şi Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea Navigaţie
(1991). După absolvirea academiei navale, a fost
repartizat pe funcţia de comandant Serviciu de
Luptă Artilerie şi Rachete Navale pe dragorul maritim
Remus Lepri (Dm 24) iar în 1994 a fost numit ofiţer
secund pe dragorul maritim Dimitrie Nicolescu (Dm
29). Începând cu anul 1996, a îndeplinit, succesiv,
funcţiile de specialist artilerie şi rachete navale în
statul major al Divizionului 176 Nave Dragoare şi
specialist artilerie, rachete navale şi arme sub apă la Brigada 61 Nave Dragoare
(1997-1999). În 2001 a fost numit comandant al puitorului de mine Viceamiral
Ioan Murgescu (PM 271). Ulterior, a îndeplinit, succesiv, funcţiile de şef al
operaţiilor (2004), şef de stat major (2004-2007) şi locţiitor al comandantului
Divizionului 146 Nave Minare Deminare, după care a fost numit şef al Biroului
EOD şi protecţia forţei la Componenta Operaţională Navală (2008-2009). În
perioada 2009-2013, a fost comandantul fregatei Regele Ferdinand (F 221),
perioadă în care a reprezentat Forţele Navale Române în diferite misiuni şi
exerciţii navale internaţionale, precum Operaţia NATO ACTIVE ENDEAVOUR
(2010) pentru monitorizarea traficului maritim din Marea Mediterană, Operaţia
ONU, UNIFIED PROTECTOR (2011) pentru impunerea embargoului împotriva
Libiei şi Operaţia EU NAVFOR ATALANTA (2012) de luptă împotriva pirateriei
navale în Golful Aden şi Oceanul Indian, prima misiune a unei nave militare
româneşti executată în Emisfera Sudică. În anul 2013, a fost numit locţiitor al
şefului de Stat Major pentru Instrucţie la Comandamentul Flotei, iar în luna iunie
2016 a fost numit şeful de Stat Major al aceleiaşi unităţi. Începând cu 1 ianuarie
2018, a fost împuternicit pentru a îndeplini funcţia de locţiitor pentru Operaţii
şi Instrucţie al şefului de Stat Major al Forţelor Navale, iar la data de 15 iunie
2018 a fost numit locţiitor pentru Operaţii şi Instrucţie al şefului de Stat Major
al Forţelor Navale. La data de 1 august 2019 a fost numit Comandant al Flotei
iar la data de 1 iulie 2020 a fost numit şef al Statului Major al Forţelor Navale.

Rear Admiral (UH) Mihai PANAIT
(01.07.2020 - present)
Commissioned in 1991 as a lieutenant junior
grade, his first assignments onboard ships were
as minesweeper operations department head
and later on as executive officer. At squadron
and brigade level, he served as operations
officer, followed by the same position at brigade
level. Upon National Defence University
graduation, he was appointed commanding
officer of minelayer “Ioan Murgescu” (271), chief
of staff and deputy commanding officer of MCM
squadron. From 2009 to 2013 he commanded
“Regele Ferdinand” (221) frigate while being
deployed in various NATO and EU operations
such as Active Endeavour (2010), Unified
Protector (2011) and Atalanta (2012). As a staff
officer, he performed duties as head of EOD
and Force Protection operations office to Naval
Operational Component Command and deputy
chief of staff for training to Fleet Command. His
first assignment as flag officer was as chief of
staff of the Fleet Command and subsequently,
he was promoted on December 01st 2017 to
the rank of Rear Admiral (LH). From January
1st 2018 he was acting Deputy Chief of the
Romanian Naval Forces for Operations and
Training, being appointed from June 15th 2018.
On August, 1st 2019 he was assigned as Fleet
Commander and on 1st December promoted
to Rear Admiral (UH). On July 1st, 2020,
he was appointed as the Chief of the Romanian
Naval Forces.

(13 and 14), and afterwards he was the Department Head,
Underwater Weaponry on board an ASW ship (33). From
1988 he served as Naval Artillery Specialist, Chief of
Operations and Training, and Commanding Officer of the
ASW ship (31), all of them within the ASW Squadron in
Constanta. After graduating the Military Academy, he was

u Statul Major
al Forţelor Navale,
2002-prezent.

appointed Commanding Officer of a Minesweeper (29) and
then Commanding Officer of the 1stMinesweeper Section.

al Secţiei 1 Dragoare Maritime. Din iulie 2001, a fost şeful

Starting 1stof July 2001 he served as Chief of Staff of the

de Stat Major al aceluiaşi divizion, iar din anul 2004 a

MCM Squadron, and from 2004 as the Deputy Commander

fost locţiitor al comandantului Divizionului Nave Minare-

of the same naval unit. In 2005 he was promoted Chief

Deminare. În anul 2005, a fost numit şef al operaţiilor în

of Operations at the Naval Operational Command, and

Comandamentul Operaţional Naval, apoi şef al operaţiilor

then Chief of Operations at the Romanian Naval Forces

în Statul Major al Forţelor Navale. În perioada 2005-2006,

Staff. From 2005 to 2006 he was the Commander, Black

a fost comandantul Grupării Navale de Cooperare în Marea

Sea Naval Cooperation Task Group – BLACKSEAFOR,

Neagră – BLACKSEAFOR, timp în care România a deţinut

as Romania assumed command of this regional initiative.

conducerea acestei iniţiative regionale. În decembrie 2006

In December 2006 he was appointed Commander of the

a fost numit comandant al Flotilei 56 Fregate, în 2009,

56thFrigate Flotilla, and in 2009 Deputy Fleet Commander.

locţiitor al comandantului Flotei, iar pe 7 iulie 2010 a fost

On July 7, 2010 he became the Fleet Commander, and on

numit comandant al Flotei. La data de 18 decembrie 2013,

December 18th 2013, he was appointed Chief of the Naval

a fost numit şeful Statului Major al Forţelor Navale.

Forces Staff.
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Contraamiralul Mihai PANAIT
(01.07.2020 - prezent)

Marina
MarinaRomână
Română
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t Comandamentul
Marinei Militare,
1982-2002.
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FOR}ELE NAVALE ROMÂNE

ARC PESTE
13 mai 1860: În baza Legii privitoare la instrucţiunea
armatei Principatelor Unite ale României, votată de Comisia
Centrală de la Focşani şi promulgată la Iaşi, la 13 mai
1860, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a luat naştere
primul comandament al Flotilei Române de război, în fază
incipientă de organizare. Prin această lege, reşedinţa
Flotilei a fost stabilită la Ismail.
22 octombrie 1860: Prin Ordinul de Zi nr. 173, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a decretat unificarea Flotilelor
Moldovei şi Ţării Româneşti, constituindu-se astfel Corpul
Flotilei, pus sub comanda colonelului Nicolae Steriade.
2 august 1864: Prima navă cu aburi, Prinţul Nicolae
Conache Vogoride, achiziţionată de statul român în anul
1861, transformată în navă de luptă în Şantierul Meyer din
Linz, Austria, a fost lansată la apă în portul Giurgiu, fiind
botezată simbolic cu numele de România.
16 martie 1867: Prin Decretul nr. 376, Flotila a suferit
modificări sub aspect organizatoric, personalul acesteia
formând un corp militar, denumit Corpul Flotilei. Potrivit
prevederilor articolului 9, Comandamentul Flotilei a fost
mutat de la Brăila unde fusese stabilit în timpul domniei lui
Cuza, la Galaţi, în vechea cazarmă a Flotilei, de la Bădălan,
construită încă din anul 1851.
19 aprilie 1874: Canoniera construită în Franţa, plecată
din Toulon în octombrie 1873 şi sosită la Galaţi la 14 aprilie
1874 a fost botezată Fulgerul.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza
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1877: În ajunul Războiului de Independenţă, Flotila, cu
sediul la Galaţi, avea în compunere un stat major, două
companii şi navele fluviale România, yachtul Ştefan cel
Mare, canoniera cuirasată Fulgerul, şalupa torpiloare cu
şcondru Rândunica, două nave cu vele, din care una era
Lebăda, şi alte câteva ambarcaţiuni fluviale pentru pază şi
patrulare, dislocate în principalele porturi dunărene.
1877: Marinarii debarcaţi de pe navele puse la dispoziţia
Rusiei, au participat printre altele la următoarele operaţii: au
armat cele 8 baterii de la Calafat; au participat împreună cu
forţele fluviale ruseşti la punerea barajului de la Reni-Gura
Prutului şi Gura Siretului; atacul navelor turceşti de pe canalul
Măcin; construirea şi apărarea podului de la SiliştioaraMăgura; punerea barajului de la Nedeea; scufundarea
monitorului Podgoriţa; executarea de transporturi în folosul
frontului.
27 august 1879: Prin Î.D. nr. 1855 a fost înfiinţat
Arsenalul Marinei, încadrat cu un locotenent-colonel director, un maior – subdirector, un căpitan, un locotenent,
un sublocotenent, trei maiştri şi 58 de lucrători.
25 august 1880: Canoniera Griviţa construită la Trieste
a intrat în serviciu ca staţionar la Sulina.
22 august 1881: Ministerul de Război a aprobat
încheierea unui contract pentru construcţii de nave militare
cu firma engleză „Thames Iron Works”. Au fost lansate
comenzi pentru o navă-şcoală cu vele şi maşini, o navă

Înaltul Ordin de Zi 173 din 22.10.1860
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pentru instalarea barajelor de torpile, două torpiloare mai
mici, trei şalupe canoniere şi cinci şalupe de poliţie fluvială.
În 1881, Flotila a fost împărţită în două mari unităţi:
Depozitul şi Diviziunea Echipajelor, cu Divizia Echipajelor şi
Depozitul Flotilei, şi Inspectoratul Porturilor şi Navigaţiei, cu
Căpităniile Porturilor şi Arsenalul Flotilei.
3 octombrie 1881: Se înfiinţează Şcoala Copiilor de
Marină.
1 ianuarie 1882: A fost înfiinţată Secţia de Torpiloare a
Flotilei, care a reprezentat nucleul Apărărilor sub Apă.
12 august 1882: A intrat în serviciu bricul cu vele şi
vapori Mircea, construit la Londra, care prin voiajele sale
(17 în Marea Neagră, 12 în Marea Mediterană şi 2 în
Oceanul Atlantic) a pregătit aproape 40 de promoţii de
ofiţeri şi maiştri de marină, promovând spiritul „Mircea” în
flota română.
18 august 1882: Au fost aduse în ţară cele trei şalupe
canoniere botezate Rahova, Opanez şi Smârdan.
21 octombrie 1882: După un voiaj de 24 de zile, a sosit
la Galaţi torpilorul de baraj Alexandru cel Bun.
10 martie 1883: Au intrat în serviciu torpiloarele Şoimul
şi Vulturul.
2 iunie – 1 august 1883: NS Mircea a executat prima
campanie de instrucţie vizitând porturile Varna, Sinope,
Trebinzonda, Sukum Kaleh, Kerci, Teodosia, Ialta,
Sevastopol, Odessa, Oceacoff, Nicolaeff, Constantinopole,
Pireu, Atena, Syra, Smirna, Galipole, Rodosto.

Şcoala de cadre de la Ţiglina. (1884)
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25 aprilie 1884: A început construcţia portului militar de
la Ţiglina (Gura Siretului) şi a obiectivelor aferente - depozite
de muniţii, mine şi torpile, cazărmi pentru echipaje şi clădiri
necesare arsenalului.
13 decembrie 1887: A fost lansat la apă crucişătorul
Elisabeta, construit de firma britanică „Armstrong” din
Newcastle, Anglia.
18 mai 1888: Aflat pe mare cu elevii Şcolii Copiilor de
Marină din Galaţi, bricul Mircea a înfruntat cea mai teribilă
furtună din întreaga sa existenţă.
15 mai 1889: Crucişătorul Elisabeta intră în serviciul
Marinei Române, fiind armat pentru prima campanie de
instrucţie sub comanda colonelului Vasile Urseanu.
1 august 1891: Prin Înaltul Decret nr. 2583 s-a constituit
o reunire de bastimente cuprinzând crucişătorul Elisabeta,
bricul Mircea, torpiloarele Zborul, Zmeul, bastimentul
Alexandru cel Bun, canonierele Bistriţa, Oltul, Siretul,
sub comanda superioară a colonelului Ioan Murgescu –
Divizia de Mare. Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 19
s-a aprobat ca această divizie să se desconcentreze la 1
octombrie, dată la care s-a debarcat şi colonelul Murgescu,
spre a relua comanda Flotilei.
21 august 1892: Crucişătorul Elisabeta şi bricul Mircea
sosesc la Genova pentru a participa la serbările columbiene.
1 aprilie 1894: A intrat în serviciu nava de patrulare
Prutul de 27 tone, construită în Germania special pentru
poliţia navigaţiei pe râul Prut.

Ofiţeri la Ţiglina. (1884)
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Nava torpiloare Năluca.

Ofiţeri pe crucişătorul Elisabeta (1892)

15 martie 1895: În vederea inaugurării Canalului care
unea Marea Nordului cu Marea Baltică s-a format un grup de
vase compus din crucişătorul Elisabeta şi bricul Mircea, care
a reprezentat Flotila română la serbările Canalului Kiel. În
acest scop, colonelul Vasile Urseanu a fost numit comandant
superior al Grupului şi comandant al crucişătorului Elisabeta,
maiorul Mănescu secund al crucişătorului Elisabeta şi maiorul
Ioan Coandă comandant al bricului Mircea. Cele două nave
au făcut escale în porturile Constantinopol, Souda, La Valetta,
Alger, Gibraltar, Vigo, Ferrol, Darthmouth, Vilhemshaven,
Copenhaga şi Kiel. După serbări, navele s-au întors în ţară,
Elisabeta prin Stockholm, Copenhaga, Portsmouth, Brest,
Lisabona, Barcelona, Ajaccio, Messina, Constantinopol
iar Mircea prin Amsterdam, Anvers, Portsmouth, de unde
întâlnind pe Elisabeta s-au deplasat împreună în ţară. La
Portsmouth, bastimentele româneşti au avut onoarea să fie
vizitate de alteţele lor Principele Ferdinand şi Principesa Maria
de România. Cu acest prilej, vasele române au efectuat cea
mai lungă călătorie executată de Flotila Română pe mare.
28 mai 1895: Au fost promulgate Î.D. nr. 1093 pentru
organizarea Flotilei şi Instrucţiunile pentru punerea în
aplicare prin care s-a stabilit o nouă structură organizatorică
a Marinei. Astfel, au fost create Divizia de Mare cu sediul
la Constanţa, Divizia de Dunăre cu sediul la Galaţi,
Depozitul Echipajelor şi Apărarea Fixă şi Mobilă a porturilor.
Comandamentul Marinei era dislocat la Bucureşti.

August 1897: O Divizie de nave compusă din torpiloarele
Sborul, Smeul şi Năluca şi din canonierele Oltul, Bistriţa şi
Siretul au participat la inaugurarea canalului de la Porţile
de Fier.
22 mai 1898: Prin noua Lege pentru organizarea Marinei
Militare nr. 1973 din 22 mai 1898, publicată în „Monitorul
Oficial” nr. 26 din 28 mai 1898, Comandamentul Marinei a
fost mutat de la Galaţi la Bucureşti. Prin această nouă Lege,
denumirea de „Flotilă de Război” a fost înlocuită cu cea de
„Marină Militară”. În această organizare intrau cele două
mari unităţi, Divizia de Mare Constanţa şi Divizia de Dunăre
Galaţi, ambele puse sub comanda unui contraamiral în
funcţia de comandant al Marinei Militare Bucureşti. Divizia
de Dunăre cuprindea Arsenalul Marinei, Depozitul de Muniţii
şi Torpile, Şcoala de Torpile (Apărarea Fixă) cu trupele de
apărare din porturile fluviale şi toate navele fluviale. Divizia
de Mare era compusă din Depozitul Echipajelor Marinei
cu Şcoala de cadre şi submecanici, Şcoala de Aplicaţie a
Sublocotenenţilor, Şcoala de Torpile (Apărarea Mobilă),
Apărarea Porturilor Maritime cu trupele de apărare şi toate
navele maritime.
22 mai 1898: Prin noua Lege pentru organizarea Marinei
Militare nr. 1973 din 22 mai 1898, publicată în „Monitorul
Oficial” nr. 26 din 28 mai 1898 au fost schimbate gradele
ofiţerilor în cele existente şi astăzi.
1 octombrie 1898: Comandamentul Marinei a fost mutat
în Bucureşti.

Nava Ştefan cel Mare.
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Bricul Mircea. (1895)
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Telemetru de la bateria Tataia
calibru 152,4 mm, Armstrong. (1927)

1899: În toamnă, Marina Militară a participat cu efective
şi materiale la ajutorarea populaţiei afectată de inundaţii pe
valea Buzăului, la Turnu Măgurele, Olteniţa, judeţul Brăila.
31 martie 1901: Din motive de economii, prin Înaltul
Decret nr. 1584, Divizia de Mare şi Divizia de Dunăre au fost
transformate în corpuri de trupă iar sediul Comandamentului
Marinei Militare a fost mutat de la Bucureşti la Ţiglina Galaţi.
15 august 1902: S-a serbat pentru prima dată, Ziua
Marinei Române la bordul distrugătorului Elisabeta.
16 mai 1906: O divizie navală formată din crucişătorul
Elisabeta şi torpiloarele Smeul şi Năluca a participat la
serbările inaugurării portului bulgar Varna.
13 august 1906: Crucişătorul Elisabeta a salutat cu
salve de tun inaugurarea plajei şi instalaţiei de la Mamaia.
15 august 1907: A avut loc lansarea la apă a monitorului
Lascăr Catargiu. Voiajul inaugural a fost executat cu regele
Carol I la bord.
19 septembrie 1907: Cele opt vedete comandate în
Marea Britanie - Căpitan Valter Mărăcineanu, Maior Şonţu,
Locotenent Călinescu, Maior Ene, Maior Grigore Ioan, Maior
Giurescu, Căpitan Bogdan şi Căpitan Romano - au fost
aduse în ţară pe itinerariul Marea Nordului, Rin şi Dunăre iar
cele patru monitoare asamblate în Arsenalul Marinei Galaţi Alexandru Lahovary, I.C. Brătianu, Lascăr Catargiu şi Mihail
Kogălniceanu, au fost lansate la apă în prezenţa Regelui

Monitorul Al Lahovary. (1916)
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Baterie de mortiere române
la Calafat (1877).

Carol I, familiilor regale şi princiare, a membrilor guvernului
şi a marilor demnitari ai ţării. Monitoarele şi vedetele au fost
constituite în Escadra de Dunăre, care în 1908 a întreprins
prima sa campanie de instrucţie.
6 mai 1909: Prin Înaltul Decret 1620 al regelui Carol I,
s-a constituit corpul militar denumit Maeştri de Marină Şefi
de Specialitate.
3 octombrie 1912: Prin Î.D. nr. 4225 a intrat în vigoare
Regulamentul de aplicare a Legii de organizare a Marinei
Militare din 1898. Acesta a înlocuit Regulamentul din
1898, modificat prin cel din 1901, modificat la rându-i prin
instrucţiunile Î.D. nr. 1795 din 1907.
30 octombrie 1912: Crucişătorul Elisabeta, comandat
de căpitan-comandorul Nicolae Negru, complet mobilizat
şi armat a fost trimis la Istanbul, unde situaţia devenise
nesigură ca urmare a tensiunilor existente între musulmani
şi creştini, pentru a asigura protecţia conaţionalilor, a
personalului Legaţiei şi a Consulatului român.
17/30 decembrie 1912: Pe baza programului complex
de înzestrare elaborat de Ministerul de Război, al cărui titular
era generalul de divizie Constantin N. Hârjeu, Parlamentul a
aprobat pentru Marină credite în valoare de 18.000.000 lei
pentru nave, muniţii şi materiale.
3 iulie 1913: În baza Î.D. nr. 4609 a început mobilizarea
armatei. Pentru Marină au fost mobilizate contingentele de
completare şi rezervă din anii 1877-1909 inclusiv.

Distrugătorul Mărăşeşti. (1920)
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Distrugatorul Mărăşti. (1920)

14 iulie 1913: În a noua zi a mobilizării, armata de
operaţii se afla concentrată pe poziţiile fixate la nord de
Dunăre şi în Dobrogea. Marele Cartier General se afla
dislocat la Corabia. Comandamentul Marinei Militare
(comandant – Contraamiral Eustaţiu Sebastian) se afla la
Turnu Măgurele (şef stat major – comandor Ion Spiropol, şef
Serviciu Artilerie – căpitan-comandor Constantin Ciuchi).
Unităţile de marină mobilizate activ au fost Escadra de
Dunăre, Regiunea Dunării de Sus, Regiunea Dunării de Jos,
Serviciul Transporturilor şi crucişătorul Elisabeta (la mare).
Unităţile Marinei s-au prezentat în zonele hotărâte pentru
operaţiuni bine echipate şi complet armate. Pe Dunăre, de
la Sulina la Turnu Severin au ocupat şi organizatpunctele de
pază, de sprijin, de transport şi de atac.
10 august 1913: S-au încheiat lucrările Conferinţei de
pace de la Bucureşti. Prin Tratat, României i-a revenit partea
de sud a Dobrogei (Durostor şi Caliacra) până la linia Turk
Smil-Ecrene. În Dobrogea, Marina Militară a asigurat paza
obiectivelor de pe litoral cu personalul şi armamentul unor
nave dezarmate. Echipajul bricului Mircea a fost repartizat
pazei portului Mangalia, Farului Tuzla şi Constanţa. Pentru
întărirea pazei podului de la Cernavodă, Marina a dat două
tunuri de 37 mm.
13 septembrie 1913: Navele Marinei Militare au luat
parte la readucerea trupelor din Bulgaria şi la demontarea
podurilor de şlepuri şi pontoane. Războaiele balcanice au

Distrugătorul Regina Maria
în rada portului La Valletta.
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influenţat negativ navigaţia pe Dunăre şi Marea Neagră.
Trecerea prin Bosfor şi Dardanele a fost închisă pentru
navele statelor cu care Turcia era în conflict.
7 aprilie 1914: La Galaţi, la bordul monitorului Lascăr
Catargiu a avut loc solemnitatea sfinţirii a 40 de icoane
ale Sf. Nicolae, patronul marinarilor, lucrate la şcoala de
pictură bisericească de la Mănăstirea Celic Dere, sub înalta
priveghere a P.S.S. Nifon, episcopul Dunării de Jos.
14 iunie 1914: Bricul Mircea ia parte la serbările
impunătoare de la Constanţa, făcând salutul cu o baterie de
56 mm, în onoarea ţarului Nicolae al II-lea al Rusiei, prezent
la invitaţia regelui Carol I.
17 august 1916: La Bucureşti s-a încheiat Tratatul de
alianţă între România, de o parte şi Franţa, Marea Britanie,
Italia şi Rusia, pe de altă parte. Tratatul stipula obligaţiile
celor patru mari puteri de a garanta integritatea teritorială
a României pe toată întinderea frontierelor sale precum şi
obligaţia României de a declara război şi a ataca AustroUngaria. În tratat era recunoscut dreptul României de a-şi
reuni teritoriile locuite de români din monarhia AustroUngară prevăzut în tratat la articolul 4. La tratat era
anexată o Convenţie militară ruso-română, în baza căreia
România urma să-şi mobilizeze toate forţele sale de uscat
şi de apă pentru a ataca cel mai târziu la 28 august 1916.
Rusia se obliga să atace pe tot frontul austriac pentru a
uşura României operaţiunile militare. Flota rusă trebuia să

Regina Elisabeta la bordul
crucişătorului Elisabeta. (1915)

Nava Bază Constanţa.

apere portul Constanţa şi să se opună la orice pătrundere
pe Dunăre. Navele de război ruseşti folosite pe Dunăre
erau puse sub ordinele comandantului suprem al armatei
române, urmând să opereze în colaborare cu escadra de
monitoare române. Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Italia
se obligau să furnizeze României muniţii şi materiale de
război şi să-i pună la dispoziţie personalul tehnic necesar
pentru pregătirea în România a muniţiei şi materialului.
Reprezentanţi ai armatei române urmau să fie ataşaţi
pe lângă cartierele generale aliate şi invers. Convenţia
tehnică urma să rămână în vigoare până la încheierea
păcii generale. Prin semnarea acestora, Aliaţii recunoşteau
României dezideratele ei naţionale şi asigurau sprijinul lor
pentru realizarea acestora.
27/28 august 1916: La o jumătate de oră după
declaraţia de război, Apărările sub Apă au executat un atac
prin surprindere cu torpile asupra unităţilor navale austroungare (5 monitoare, 4 vedete, nava de comandament şi
alte nave auxiliare) aflate la ancoră în rada portului Rusciuc.
Atacul a fost executat de trei şalupe armate cu torpile:
Rândunica (locotenent-comandor Aurel Negulescu), Cătina
(locotenent-comandor Petre Bărbuneanu) şi Bujorescu
(locotenent Alexandru Gheorghiu) din grupul Apărărilor
sub Apă Giurgiu, plecate din portul Ramadan-Giurgiu.
Deşi împrejurările erau favorabile – surpriză, vizibilitate

Operaţiune de lansare a grenadelor
antisubmarin.
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corespunzătoare – o singură torpilă, lansată de Rândunica
a lovit un şlep încărcat cu benzină şi cărbuni, salvând astfel
monitorul Bodrog, care fusese vizat.
27 august 1916: Conform Convenţiei militare, la ora
16.00 a sosit la Constanţa o escadră rusă, compusă
din crucişătorul Rostislav, patru contratorpiloare, două
submarine şi câteva nave de transport (amiralul Patton).
Misiunea escadrei, stabilită prin Ordinul general de operaţii
al armatei din Dobrogea, era „de a sprijini şi susţine prin
artileria navelor, în modul cel mai energic, flancul stâng
al grupului de divizii Paşcu”. Escadra rusă a luat măsuri
de asigurarea bazării la Constanţa, instalând plase
antisubmarin la intrarea în port, o baterie antiaeriană şi
o staţie T.F.S. În aceeaşi zi a intrat pe Dunăre o grupare
navală (comandor A. Zarin) compusă dintr-o diviziune
de trei canoniere (Cubanet, Doneţ şi Tereţ- comandor A.
Svignin), două cargouri armate tip Marea de Azov, patru
contratorpiloare mici (flotila 6 c.t.) şi şlepuri armate, cu
misiunea generală de a coopera cu Escadra română de
monitoare la operaţiunile în amonte de Sulina, în colaborare
şi cu trupele terestre.
27 august 1916: Remorcherul Ovidiu, pregătit şi utilizat
ca puitor de mine sub comanda sublocotenentului Nicolae
Stoicescu, a lovit o mină din barajul propriu instalat în faţa
intrării în portul Constanţa, în timp ce încerca să avertizeze o
corabie turcească care se îndrepta spre port, scufundându-

Submarinul Delfinul.
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Prima defilare a marinarilor
la Bucureşti. (1906)

Atacul hidroavioanelor!

se. Au murit sublocotentul Stoicescu, un marinar civil şi doi
fochişti. Pentru apărarea portului Constanţa, în noaptea de
27/28 august la circa o milă de ţărm a fost organizat un
baraj fix de aproximativ 90 de mine Hertz.
1916: Marina Militară a participat în timpul Primului
Război Mondial la următoarele misiuni specifice: apărarea
capului de pod Turtucaia; apărarea capului de pod de la
Silistra; acoperirea frontierei de sud (Dunărea); acoperirea
cursului Dunării; acoperirea litoralului Mării Negre între
Balcic şi Chilia Veche.
5 ianuarie 1917: Şalupa Smârdan a fost scufundată
de bateriile germane în dreptul localităţii Isaccea. Au
murit la datorie căpitanul Ion Alexandrescu şi locotenentul
Constantin Vârtosu.
3 aprilie 1917: Torpilorul Smeul este scufundat pe
Canalul Starîi Stambul.
1916-1918: Marina Militară a pierdut 376 de marinari,
subofiţeri, maiştri şi ofiţeri în campania din primul război
mondial.
1 ianuarie 1920 – Prin Decizia Ministerială nr. 56 din 20
ianuarie 1920 s-a înfiinţat Diviziunea de canoniere dragămine, cu canonierele clasa „Chiffone” A, B, C şi D.
15 ianuarie 1920: Au intrat în serviciu canonierele
Lt.cdor. Stihi Eugen, Cpt. Dumitrescu Constantin, Lt. Lepri
Remus, Slt. Ghiculescu Ion, achiziţionate de la Marina
franceză.

7 iunie 1920: A fost înfiinţată Escadrila de Hidroaviaţie,
constituită la Constanţa, subordonată Diviziei de Mare,
cu baza pe lacul Siutghiol, dispunând de 29 aparate, din
care 9 de provenienţă austro-ungară şi 20 de provenienţă
franceză.
9 iunie 1920: La Constanţa a luat fiinţă Şcoala Navală,
destinată pregătirii ofiţerilor de marină şi Institutul Maritim,
pentru maiştrii militari.
1 iulie 1920: Au fost aduse în ţară şi au intrat în serviciu
distrugătoarele Mărăşti şi Mărăşeşti.
9 decembrie 1920 – Au intrat în serviciu monitoarele
Ardeal (ex - Temeş, ex - Drina), Basarabia (ex – Sava, ex
– Soca) şi Bucovina (ex – Inn) cedate României de Marina
austro-ungară în contul despăgubirilor de război.
19 ianuarie 1921: Au intrat în serviciu torpiloarele Vifor,
Vârtej, Vijelia, Zmeul, Zborul şi Năluca cedate României de
Marina austro-ungară în contul despăgubirilor de război.
11 martie 1921: Prin Decretul nr. 835, completat cu
Decizia Ministerială nr. 317 din 8 aprilie 1921, a fost creat
Inspectoratul Tehnic al Marinei, cu reşedinţa la Bucureşti,
care avea în subordine comandamentele Diviziei de
Mare şi Diviziei de Dunăre, cu atribuţii de conducere şi
administraţie. Fiecare comandament de divizie avea sub
conducerea sa comandamente de forţe navale cu atribuţii de
conducere şi Corpul Apărării Fixe, cu atribuţii de conducere
şi administraţie. Primul inspector al marinei a fost numit
principele Carol.

Carte poştală Regina Maria.

Distrugătorul Regele Ferdinand.
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Flotila de Hidroaviaţie. (1942)

12 octombrie 1922: Au fost aduse în ţară torpiloarele
Viforul şi Zmeul.
11 iunie 1923: S-au încheiat operaţiunile de dragaj
efectuate de Marina Română în faţa litoralului propriu,
începute în 1921/1922. Au fost dragate 140 Mm pătrate.
3 septembrie 1923: Crucişătorul Elisabeta a fost scos
din serviciu. Escortată de canoniere, nava s-a deplasat de
la Constanţa la Galaţi, pentru a fi utilizat drept cazarmă
plutitoare.
2 ianuarie 1924: Prin Decretul nr. 302, a fost înfiinţat
Inspectoratul General al Marinei, cu atribuţii de organ central
de comandament, pregătire, dotare şi administraţie. Acesta
avea autoritatea şi drepturile unui inspectorat de armată şi
dreptul de a participa la dezbaterile Consiliului Superior al
Armatei, cu vot deliberativ, la şedinţele în care se discutau
probleme legate de organizarea armatei, apărarea ţării,
înaintarea în grad a ofiţerilor din arma respectivă etc.
1 iulie – august 1925: Nava-şcoală Mircea a executat
un marş de instrucţie de 93 de zile în Marea Mediterană,
parcurgând aproape 4000 Mm. Au fost vizitate 14 porturi,
între care Istanbul, Pireu, Corfu, Durazzo, Raguza, Souda,
Canak şi cinci mări europene.
24 iulie – 25 august 1925: Canoniera Dumitrescu a
executat un marş de instrucţie cu ofiţerii Şcolii de Aplicaţie,
în Arhipelagul grecesc, cu escale la Istanbul, Pireu, Corfu,
Surazzo, Raguza, Souda şi Canak.

Torpiloare tip Vosper
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Manevra de plecare de la ancoră.

21 iulie – 10 august 1925: Monitoarele I.C. Brătianu şi
Lascăr Catargiu au efectuat o călătorie de studii de la Turnu
Severin la Viena, cu escale în porturile Novisad, Comarco,
Bratislava, Viena, Belgrad, Vidin şi Rusciuk.
15 august 1925: În portul Constanţa a avut loc zborul
primului hidroavion românesc Getta, construit la Constanţa
după planurile inginerului Radu Stoika.
1 ianuarie – 31 decembrie 1926: În cadrul Diviziei de
Mare şi Diviziei de Dunăre a fost creat câte un Serviciu
Hidrografie şi Geodezie, însărcinat cu elaborarea hărţilor
maritime şi fluviale, studii, sondaje, faruri şi aparatura de
navigaţie.
1926: A apărut primul număr al Revistei Marinei.
29 ianuarie 1926: Prin Înaltul Decret nr. 302 din 29
ianuarie 1926, Inspectoratul Tehnic al Marinei şi-a schimbat
denumirea în Inspectoratul General al Marinei care, din
acelaşi moment, a funcţionat şi cu statutul de „comandament
naval“, cu sediul la Bucureşti. Inspectoratul General al
Marinei avea atribuţii de organ central de comandament,
pregătire, dotare şi administraţie.
15 iunie – 15 septembrie 1926: Nava-şcoală Mircea a
executat ultimul său marş de instrucţie în Mările Mediterană
şi Adriatică, vizitând porturile Pireu, Patras, Taranto, Bari,
Ancona, Veneţia, Trieste, Cataro, Raguza şi Istanbul.
Ulterior, nava nu a mai ieşit din Marea Neagră.

Distrugătorul Regele Ferdinand
piturat în culori de camuflaj.
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Nava Şcoală Mircea.

1926: Au fost înfiinţate Regimentul de Geniu Marină, Divi
zionul de Artilerie de Coastă, Batalionul de Infanterie Marină.
1 ianuarie - 31 decembrie 1927: Prima baterie de coastă
a fost instalată la Constanţa (Tataia) cu 3 tunuri Armstrong
de 152 mm provenite de pe distrugătoarele tip „M”, care au
primit patru tunuri binate de 120 mm Armstrong.
8 martie 1928: Din iniţiativa unui grup de ofiţeri superiori
din marină, printre care contraamiralul Ioan Coandă,
comandorul Eugeniu Botez ş.a., a luat fiinţă Liga Navală
Română.
1 ianuarie - 30 decembrie 1928: Institutul Maritim s-a
transformat în Şcoala de Specialităţi a Marinei, destinată
pregătirii maiştrilor de marină.
27 mai 1928: La Galaţi a fost comemorată aniversarea a
40 de ani de la furtuna din 1888. Nava şcoală Mircea a ieşit
în mare cu veteranii.
8 noiembrie 1928: În Şantierul Naval „Quarnaro” din
Fiume a fost lansată nava-bază Constanţa.
15 august 1929: La bordul bricului Mircea s-au desfăşurat
solemnităţile patronului Marinei, în prezenţa familiei regale,
regina Maria, ocrotitoarea marinarilor, onorând pentru
ultima dată cu prezenţa sa puntea bricului Mircea.
30 aprilie 1930: Prin Legea pentru organizarea Armatei
s-a reintrodus denumirea de Comandamentul Marinei ca
organ de sine stătător, abilitat cu exercitarea prerogativelor
conducerii Marinei Militare.

Distrugătorul Mărăşti. (1931).

17 iulie 1930: Grupul de aviaţie maritimă şi-a schimbat
denumirea în Flotila de Hidroaviaţie, având hangarele la
Palazu Mare.
22 iulie 1930: A fost lansat la apă submarinul Delfinul,
care în 1931 a intrat în organizarea Diviziei de Mare.
7 septembrie 1930: Au sosit în ţară şi au intrat în serviciu
distrugătoarele Regele Ferdinand şi Regina Maria construite
la Napoli.
15 mai 1931: Pentru fapte de arme în campania 19161918, monitoarele I.C. Brătianu, M. Kogălniceanu şi vedeta
Nicolae Grigore Ioan au fost decorate la Galaţi cu Ordinul
„Steaua României” cu spade şi panglică de „Virtute Militară”.
20 mai 1931: Potrivit Î.D.R. nr. 1730 din 20 mai 1931, denu
mirea de ,,Marina Militară” a fost înlocuită cu cea de „Marina
de Război”.
27 mai 1931: La bordul bricului Mircea s-a desfăşurat
solemnitatea decorării acestuia de către Majestatea Sa
Regale Carol al II-lea cu Semnul onorific de 40 ani de serviciu.
27 mai 1931: În portul Constanţa au loc festivităţile
prilejuite de botezul distrugătoarelor tip R, la care au fost
prezenţi Regele Carol al II-lea, Marele Voievod Mihai, A.S.R.
Principele Nicolae, Nicolae Iorga, preşedintele Consiliului de
Miniştri, generalul Constantin Ştefănescu-Amza, ministrul
Armatei şi Dimitrie Ghica, ministrul de Externe.
27 mai 1931: La Cernavodă a avut loc decorarea
monitoarelor I.C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu şi a vedetei

Lansarea la apă a puitorului
Amiral Murgescu (1939)
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Echipajul distrugătorului Regele Ferdinand.

Maior Nicolae Grigore Ioan cu Ordinul „Steaua României”
cu panglică de „Virtutea Militară” şi a bricului Mircea cu
„Semnul onorific pentru 40 de ani de serviciu”, la care au
participat regele Carol al II-lea, preşedintele Consiliului de
Miniştri, Nicolae Iorga, ministrul armatei, general Constantin
Ştefănescu-Amza, ministrul de Externe, G. Ghica.
6 iunie 1931: Prin Înalt Decret Regal nr. 1914, navele
de luptă ale Marinei Militare au adăugat înaintea numelui
titulatura N.M.S. - Nava Majestăţii Sale.
15 iunie 1931: Comandamentul Marinei a fost mutat de
la Bucureşti la Constanţa, în localul Şcolii Navale, actualul
sediu al Muzeului Marinei Române din str. Traian nr. 53.
20 iunie 1931: A sosit în ţară din Italia, de la Şantierul
Naval din Fiume, nava-bază pentru submarine Constanţa.
15 august 1931: A avut loc botezul Navei-şcoală
Constanţa, în prezenţa M.S. Regelui Carol al II-lea, M.S.
Reginei Marioara a Iugoslaviei, Marelui Voievod Mihai,
A.S.R. Principele Nicolae, precum şi a miniştrilor Constantin
Argetoianu, Dimitrie Ghica, Vâlcovici, generalului Partenie,
secretar general al Ministerului Armatei, precum şi a
viceamiralului Vasile Scodrea şi contraamiralului Ioan
Bălănescu.
15 decembrie 1931: Prin Î.D.R. nr. 4063, denumirea de
„Marina de Război” a fost înlocuită cu „Marina Regală”, iar
Comandamentul Marinei a devenit Comandamentul Marinei

Navă pe mare.
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Echipajul distrugătorului Regina Maria.

Regale, cu atribuţii de „comandament şi de inspectorat de
armă“, în structura Ministerului Apărării Naţionale.
27 iunie 1936: Submarinul Delfinul a sosit la Constanţa,
sub comanda comandorului Victor Voinescu.
15 august 1936: Cu prilejul Zilei Marinei, la Constanţa a
intrat în serviciu submarinul Delfinul.
13 noiembrie 1936: Prin Decretul-Lege nr. 2620 din 14
noiembrie 1936, a fost înfiinţat Ministerul Aerului şi Marinei,
prin contopirea Subsecretariatului de Stat al Aerului cu
Inspectoratul General al Marinei. Organ autonom din punct
de vedere al conducerii, pregătirii şi instruirii trupelor,
acesta a început să funcţioneze la 13 februarie 1937, fiind
subordonat pe plan operativ Marelui Stat Major.
26 ianuarie 1937: S-a lansat Şantierului naval „Blohm
und Voss” din Hamburg comanda pentru construcţia noii
Nave-şcoală cu vele Mircea.
20 aprilie 1937: Comandamentul Marinei Regale a fost
mutat din localul Ministerului Apărării Naţionale, în localul
propriu, închiriat în Piaţa Amzei nr. 4 din Bucureşti.
15 iunie 1937: Distrugătorul Regina Maria a efectuat un
voiaj la Portsmouth - Anglia, pentru a participa la festivităţile
nautice care au avut loc cu ocazia încoronării regelui George
al VI-lea al Marii Britanii. Nava, aflată sub comanda căpitancomandorului August Roman, a făcut escale în Malta,
Lisabona, la Havre, ajungând la Portsmuth la 12 mai. A
participat la revista navală a încoronării de la Spithead, alături

Family photo la bordul
unui distrugator.
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Realizatorii machetei
de distrugător tip M. Serviciul
Hidrografic Maritim. (1934)

Lansarea unei torpile de pe
un distrugător tip M. (1937)

de alte 17 nave străine şi 145 nave engleze. La înapoiere, a
făcut escale la Lisabona, Gibraltar, Alger şi Malta, ajungând
la 15 iunie la Constanţa, după 6500 Mm parcurse.
15 august 1937: Pentru prima dată în istoria Marinei
Militare Române, Franţa, marea prietenă şi aliat al României,
a trimis la Constanţa contratorpilorul Vauban, pentru a o
reprezenta la serbările Zilei Marinei.
1 decembrie 1937: Yachtul Nahlin, a fost rebotezat
Luceafărul şi a intrat în compunerea Marinei Române.
4-6 ianuarie 1938: Distrugătorul Regina Maria în drum
spre Grecia, cu marele voievod de Alba Iulia la bord, a fost
surprins de o puternică furtună în Marea Neagră. Nava s-a
înapoiat la Constanţa, având avarii la suprastructuri.
15 aprilie 1938: În Şantierul Naval „Blohm und Voss”
din Hamburg au început lucrările de construcţie a noii naveşcoală Mircea.
1938. A fost emis Decretul-lege pentru înfiinţarea
Fondului Naţional al Marinei.
1 octombrie 1938: S-a înfiinţat, în cadrul Şcolii Navale,
Secţia Marină Comerţ.
1938: Au demarat lucrările de construcţie a unei baze
navale lângă Constanţa, războiul punând capăt însă acestui
proiect.
21 noiembrie 1938: Distrugătorul Regina Maria a
reprezentat Marina Română la funeraliile preşedintelui
Atatürk al Turciei.

16 martie 1939: România a decretat mobilizare parţială.
22 martie 1939: A intrat în serviciu Nava-şcoală Mircea.
29 martie 1939: Nava-şcoală Mircea a plecat de la
Hamburg spre ţară, unde a sosit după un marş de 50 de
zile, cu escale la Southampton, Lisabona şi La Valletta.
16 mai 1939: Monitoarele I.C. Brătianu şi M. Kogălniceanu
au executat un marş de la Galaţi la Sulina pentru a participa
la festivitatea ridicării pavilionului românesc la Comisia
Europeană a Dunării, alături de N.M.S. Regina Maria,
pasagerul N.F.R. Regele Carol II şi yachtul Domniţa Florica.
17 mai 1939: A sosit la Constanţa Nava-şcoală Mircea.
14 iunie 1939: La Şantierul Naval Galaţi a avut loc
ceremonialul lansării la apă a primei nave de luptă de
construcţie românească, puitorul de mine Amiral Murgescu,
realizată după planurile Companiei olandeze I.V.S.N.V.
Kantoor Scheepsbow din Haga, cu materiale autohtone
asigurate de Uzinele Metalurgice Reşiţa.
3 iulie – 3 septembrie 1939: Nava-şcoală Mircea a
executat primul ei marş de instrucţie cu elevii Şcolilor Marinei
în Marea Mediterană, făcând escale în porturile Palermo,
Toulon, Gibraltar, Alger, Alexandria şi Beirut. Din cauza
situaţiei internaţionale încordate, nava a fost rechemată în
ţară înainte de încheierea marşului.
16 februarie 1940: A avut loc ceremonia lansării la apă
a vedetelor torpiloare tip Vosper: Viscolul, Vijelia şi Viforul.

Ceremonial militar
în Portul Constanţa.
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NMS Regina Maria în timpul
unei misiuni de escortare a
convoaielor din Marea Neagră.

1 aprilie 1940: Prin Î.D.R. nr. 634 si 635 au fost înfiinţate
Regimentul Geniu Marină, Batalionul Infanterie Marină şi
Divizionul de Artilerie, rezultate din desfiinţarea Apărărilor
Fixe.
1 iunie 1940: Au mai intrat în dotare vedetele torpiloare
Viscolul, Vijelia, Viforul, livrate de firma britanică Vosper,
plecate din Portsmouth cu destinaţia Lyon (Franţa) folosind
canalele interioare, în drum spre Marsilia, unde au fost
ambarcate pe cargoul Peleş pentru a fi aduse în ţară.
16 iunie 1940: Prin Decretul Regal nr. 251 din 16
iunie 1940 s-a înfiinţat Comandamentul Portului şi Zonei
Constanţa, care făcea parte din Divizia de Mare.
1940: Au intrat în serviciu 12 hidroavioane de luptă Cant
Z 501, construite la societatea Cantieri Riunti del Adriatica
din Montfalcone-Trieste.
16 octombrie 1940: A apărut Decretul Lege nr.
3488 pentru desfiinţarea Ministerului Aerului şi Marinei
şi înfiinţarea Subsecretariatelor de Stat ale Armatei de
Uscat, al Aerului şi Marinei şi al Înzestrării şi Administraţiei
Armatei. În compunerea organică a S.S.M. intrau Marina
Regală şi Marina Comercială cu toate direcţiile speciale şi
administraţiile comerciale pendinte (P.C.A., S.M.R., N.F.R.,
D.M.C.), cu excepţia Direcţiei Silozurilor regionale din
Administraţia Comercială a P.C.A., care a trecut la Ministerul
Lucrărilor Publice.

Nave de luptă
în portul Constanţa.
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Ambarcarea minelor
pe puntea puitorului de mine
Amiral Murgescu.

28 decembrie 1940: Prin hotărârea conducătorului
Statului în cadrul M.St.M., au luat fiinţă Statul Major al
Aerului şi Statul Major al Marinei.
12 martie 1941: Prin Ordinul C.M.R. nr. 663 a luat fiinţă
Comandamentul Artileriei de Coastă.
5 mai 1941: Subsecretariatul de Stat al Marinei s-a
separat de Subsecretariatul de Stat al Aerului, mutându-se
în sediul fostului Hotel „Bulevard” din Bdul Elisabeta nr. 1.
25 mai 1941: Au fost lansate la apă submarinele
Marsuinul şi Rechinul.
21 iunie 1941: Comandamentul Marinei Regale a fost
subordonat operativ Marelui Stat Major.
1941-1944: Acţiunile Marinei Române în Marea Neagră
pe timpul Campaniei din Est s-au desfăşurat pe mai multe
etape după criterii cronologice, pornind de la misiunile
principale îndeplinite:
- 22 iunie - 8 august 1941, perioadă în care forţele
maritime au avut ca misiune principală apărarea litoralului
prin contracararea încercărilor de atac şi debarcare pe
litoralul românesc;
- 8 august 1941 - 28 iulie 1942, etapă în care forţele navale
româneşti au asigurat, în special, protecţia transporturilor;
- 28 iulie 1942 - 5 aprilie 1944, perioadă în care Marina
Militară a executat misiuni de sprijin direct şi indirect al
acţiunilor armatei de uscat şi transporturi de aprovizionare;

Distrugătoare cu pavoaz.
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Contraamiralul Horia Macellariu
la bordul distrugătorului Regina Maria
în portul Sulina.

La bordul distrugătorului Regina Maria.

- 5 aprilie - 13 mai 1944, etapă în care forţele navale
maritime au participat la operaţia de evacuare a trupelor
române şi germane din zona Odessa şi Sevastopol;
- 13 mai - 23 august 1944, perioadă în care s-au executat
în special misiuni de apărare a litoralului maritim.
1 februarie 1944: În baza Decretului-Lege pentru
organizarea Forţelor Armate din 29 octombrie 1943,
prin Decizia Ministerială nr. 387 din 23 ianuarie 1944,
Comandamentul Marinei Regale a fost transformat în
Statul Major al Marinei Regale, având în subordine directă
Comandamentul Forţelor Navale Maritime, Comandamentul
Litoralului Maritim şi Fluvial, Comandamentul Forţelor
Fluviale şi Detaşamentul Dunărea de Sus.
Aprilie – mai 1944: Participarea împreună cu Marina
germană la Operaţiunea „60.000”, evacuarea Crimeei, pe
parcursul căreia Forţele Navale Româneşti au evacuat un
număr de 120.183 de militari.
1 martie 1945: S-a reînfiinţat Comandamentul Marinei
Regale, subordonat S.S.M. din punct de vedere administrativ,
al dotării, încadrării şi disciplinar şi M.St.M., din punct de
vedere al organizării, mobilizării, instrucţiei şi operaţiilor. La
aceeaşi dată a fost desfiinţat Comandamentul Litoralului
Maritim şi Fluvial, care a fost înlocuit cu Comandamentul
Teritorial al Marinei, cu atribuţii de mobilizare, rechiziţii şi
administrative pentru întreaga Marină.
12 octombrie 1945: La Galaţi a fost restituit de către
U.R.S.S. un prim lot de nave, alcătuit din distrugătoarele

Mărăşeşti şi Mărăşti, canonierele Ghiculescu şi Stihi,
torpiloarele Zborul şi Zmeul şi submarinul Delfinul, vedetele
torpiloare tip Power nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, vedetele fluviale nr. 1,
2, 3, trei remorchere, opt şlepuri, trei şalupe, două barcaze,
trei yachturi.
16 noiembrie 1945: A apărut „Gazeta Marinei”, primul
jurnal de acest gen editat în Marina Militară, cu scopul de a
contribui la strângerea rândurilor, la realizarea unirii tuturor
marinarilor, împrăştiaţi pe întinsul apelor noastre.
27 mai 1946: La Constanţa a fost retrocedată Navaşcoală Mircea.
30 noiembrie 1946: Prin Legea nr. 946 din 30
noiembrie 1946, a fost desfiinţat Subsecretariatul de Stat
al Marinei, fiind înlocuit cu Inspectoratul Marinei Regale,
Comandamentul Marinei Regale şi Direcţia Marinei Regale.
9 august 1947: În conformitate cu I.D. nr. 1661 şi
Instrucţiunile speciale nr. 41900 din 15 august 1947 ale
Marelui Stat Major, Marina Regală a trecut la o nouă
organizare. Astfel, au fost desfiinţate Batalionul Mixt Marină,
Flotila Apărării sub Apă şi Comisiile de supraveghere
Constanţa, Galaţi, Brăila, Giurgiu şi Turnu Severin,
Arsenalul Marinei Regale (care a trecut la Ministerul
Industriei şi Construcţiilor), Depozitul de Echipament
Ţăndărei, Depozitul Sanitar şi Depozitul de Imprimate. Au
fost înfiinţate Batalionul Infanterie Marină, Batalionul Geniu
Marină, Gruparea Depozite Marină din M.A.N. şi Atelierul

Statul Major al distrugătorului
Mărăşti (1927).

Cu reporterii Serviciului Presă
şi Propagandă la bord.
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de Reparaţii al C.F.Fl. S-au transformat Divizionul Artilerie
Marină în Regimentul Artilerie Marină, Subdepozitul de Mine
Tulcea în Depozitul A.S.A. Tulcea, fiind scos din organizarea
D.M.E.M. Şi-au schimbat denumirea Comandamentul
Apărării Litoralului Maritim şi Fluvial în Comandamentul
Apărării Litoralului Maritim, Atelierul „Stoicescu” în Atelierul
de Reparaţii al Comandamentului Apărării Litoralului
Maritim (Atelierul de Reparaţii C.A.L.M.), Depozitul
A.M.G.T. Otopeni în Depozitul de Materiale de Întreţinere
şi Transmisiuni Otopeni, Depozitul de Muniţii Ţăndărei în
Depozitul de Muniţii Călăraşi. Depozitele de Muniţii Hinog
şi Călăraşi, Depozitul A.S.A. Tulcea şi Depozitul Materiale
Întreţinere Transmisiuni Otopeni au trecut sub ordinele
Direcţiei Înzestrării Marinei din M.A.N., prin Gruparea
Depozite Marină M.A.N.
5 ianuarie 1948: Potrivit Ordinului M.Ap.N. nr. 510919,
denumirile de „Marina Regală” şi „Comandamentul
Marinei Regale” au fost înlocuite cu „Marina Militară” şi
„Comandamentul Marinei Militare”. De asemenea, au fost
suprimate denumirea Nava Majestăţii Sale şi iniţialele
N.M.S. din denumirea navelor, care au fost înlocuite prin
tipul navei.
8 ianuarie 1948: Prin Ordinul de zi nr. 86 al
Comandamentului Marinei denumirile „Marina Regală”
şi „Comandamentul Marinei Regale” au fost înlocuite cu
„Marina Militară” şi „Comandamentul Marinei Militare” iar
„Nava Majestăţii Sale” prin tipul navei.

Lansarea la apă a submarinului S1.
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Echipajul distrugătorului Mărăşti. (1928)

1 iunie 1948: Flotila de Hidroaviaţie a intrat în subordinea
Comandamentului Apărării Litoralului Maritim.
25 iunie 1948: Parcul navelor de mare s-a mărit prin
primirea navelor Libertatea şi Răsăritul, fostele yachturi
regale Luceafărul şi Taifun.
1 septembrie 1948: Marina Militară a devenit regiune
din punct de vedere administrativ, creându-şi depozite şi
centre de subzistenţă şi echipament şi administrându-se
independent din punct de vedere al hrănirii, echipării şi
cazării (domenii, cazarmare etc.).
17 septembrie 1948: S-a înfiinţat Batalionul Observare
Marină, cu sediul la Constanţa.
Noiembrie 1948: Şcolile Marinei se unesc în Şcolile
Marinei Militare, instituţie care avea în organică Şcoala de
Ofiţeri şi Şcoala de Maiştri Tehnici.
1 ianuarie 1949: Au fost finalizate lucrările de proiect
ale dragorului de bază 12 de către IPRONAV Galaţi. De la
această dată, nava a fost pusă în construcţie în Şantierul
Naval „Viitorul” şi Uzinele Metalurgice „Progresul” Brăila.
26 ianuarie 1949: Gruparea Navală de Mare a fost
redenumită Forţa Maritimă.
15 mai 1949: A început instalarea şi punerea în funcţiune
a unui radiofar de ghidaj pe unde scurte la Constanţa.
1 august 1949: În conformitate cu Ordinul C.M.M.
nr. 48181 din 28 iulie 1949, la această dată au intrat în
vigoare noile denumiri ale unităţilor Marinei Militare, astfel:

Corveta franceză Le Bearnais,
prima navă NATO care a efectuat
o vizită în portul Constanţa. (1966)
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Replica monitorului Lahovari, construit
în 1907, în avanportul Mangalia
la Ziua Marinei Române. (1974)

Apărarea Litoralului - Comandamentul Forţelor Maritime;
Forţa Fluvială - Comandamentul Forţelor Fluviale; Forţa
Fluvială - Detaşament Spate C.F.M.; Baza Maritimă - Baza
Forţei Navale; Baza Fluvială - Baza Forţelor Fluviale;
Regimentul 1 Artilerie Coastă - Sectorul Maritim nr. 3;
Grupul Infanterie Marină - Sectorul Maritim nr. 1; Batalionul
Observare Marină - Sectorul Maritim nr. 2; Batalionul
Observare Marină - Sectorul Fluvial nr. 1; Batalionul Geniu
- Batalionul Instrucţie, Transmisiuni, Marină; Flota Maritimă
- Comandamentul Forţei Navale; Şcolile Marinei - Şcoala
Ofiţeri Marină şi Şcoala Submaeştri Marină.
1 ianuarie 1950: Prin Ordinul M.St.M. nr. 52409 din 5
noiembrie 1949, începând cu această dată Centrul Teritorial
Constanţa, Centrul Teritorial Tulcea, Subdepozitul Muniţii nr.
12 Nicolae Bălcescu, Spitalul Militar Constanţa, Sanatoriul
Militar Vasile Roaită, Tribunalul şi Închisoarea Militară
Constanţa, precum şi manutanţele din oraşul Constanţa şi
Tulcea au trecut sub autoritatea Comandamentului Marinei
Militare din punct de vedere administrativ.
15 februarie 1950: Prin Ordinul Marelui Stat Major nr.
1401168 din 15 februarie 1950, Depozitul Codru din judeţul
Tulcea, a fost trecut în subordinea Marinei Militare.
1 aprilie 1950: În conformitate cu Ordinul M.St.M. nr.
120727, Escadrila de Hidroaviaţie a trecut sub ordinele
Aviaţiei din punct de vedere al pregătirii de luptă,
pregătirii cadrelor, pregătirii politice, dotării tehnice,

Submarinul Rechinul.

50

Distrugătorul Regele Ferdinand.

Aspect din timpul vizitei corvetei
franceze Le Bearnais, în portul
Constanţa. (1966)

contrainformaţiilor şi mobilizării. Escadrila a rămas
subordonată Comandamentului Marinei Militare din punct
de vedere operativ, al hranei, echipamentului şi al finanţării.
20 august 1950: La bordul Navei-şcoală Mircea a avut
loc festivitatea avansării la gradul de locotenent a elevilor
anului II ai Şcolii de Ofiţeri de Marină, la care au participat
ministrul adjunct al M.F.A., generalul maior Gheorghe
Ştefănescu, colectivul de comandă al C.M.M., consilierul
Marinei, reprezentanţi ai P.M.R. şi ai unităţilor din garnizoana
Constanţa.
1 noiembrie 1950: A fost modificată denumirea gradelor
în Marina Militară, astfel: comandor – căpitan de rangul 1;
căpitan-comandor - căpitan de rangul 2; locotenent-comandor
- căpitan de rangul 3 şi căpitan - căpitan-locotenent.
10 noiembrie 1950: La Galaţi s-a înfiinţat „Şcoala Medie
de Marină”, prima şcoală în regim de liceu.
11 mai 1951: Prin Ordinul M.St.M. nr. 00316 din 11
mai 1951 privind „Noua organizare a comandamentelor,
înfiinţarea de noi unităţi şi dislocarea lor”, Comandamentul
Marinei Militare a revenit la Constanţa.
21 şi 24 iunie 1951: Cel de-al doilea lot de nave, format
din submarinul Rechinul, distrugătoarele Regina Maria şi
Regele Ferdinand, cele cinci monitoare (Lahovary, Brătianu,
Basarabia, Bucovina, Ardealul) şalupa de dragaj magnetic
S.D. 50 şi şalupele de serviciu S.F.23, S.F. 24, S.F. 25, S.F.
26, S.F. 27 a fost restituit la Galaţi.

1 august 1951: A fost înfiinţat Divizionul 596 Dragaj,
având în compunere dragoarele de bază nr. 1, 2, 11, 12,
13, 14, ultimele patru fiind construite de Şantierul Naval
„Viitorul” Brăila.
1 august 1951: A fost înfiinţată Divizia de Dunăre, prin
reorganizarea comandamentului, unităţilor şi formaţiunilor
Forţelor Fluviale, cu un efectiv de 1816 militari şi civili.
27 noiembrie 1951: Dragorul de bază 11 a plecat în
marş spre Constanţa.
4 ianuarie 1952: A intrat în serviciu dragorul de bază 2.
1 mai 1952: Navele Marinei Militare au trecut la
desfăşurarea pregătirii pentru luptă pe misiuni 1.
Organizarea de luptă şi zilnică a navei; 2. Pregătirea navei
pentru navigaţie şi pentru folosirea mijloacelor de luptă
şi tehnice; 3. Navigaţia izolată a navei; 4. Executarea
navigaţiei şi folosirea în ansamblu a mijloacelor de luptă în
cadrul Divizionului şi 5. Executarea navigaţiei Divizionului
de Nave în cadrul unei grupări navale şi cooperarea cu
celelalte arme.
15 mai 1952: A intrat în compunerea divizionului dragorul
de bază 12.
2 iulie 1952: Flotila a primit din U.R.S.S. şase vedete
blindate tip T 1125.
1952: În urma unei noi organizări a Marinei Militare, a fost
înfiinţat Divizionul 418 Distrugătoare, având în compunere
cele 4 nave sub numele tactic D 11, D 12, D 21 şi D 22,
dislocate în portul Constanţa.

Submarinul Marsuinul.
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10 octombrie 1952: S-a înfiinţat Divizionul 319 Vedete
Torpiloare, unitate în compunerea căreia au intrat şase
nave, cu numerele de bordaj 81, 82, 83, 84, 85 şi 86.
Vedetele torpiloare au intrat în dotare la 28 noiembrie 1952.
În luna august 1955, divizionul a fost completat cu o nouă
serie de vedete torpiloare proiect 123 K, cu numerele de
bordaj 87, 88, 89, 90, 91 şi 92, având calităţi tehnico-tactice
superioare celor existente. În aceste condiţii, unitatea a fost
reorganizată pe două grupuri a câte două secţii, cu câte trei
vedete fiecare, totalizând 12 nave.
1953: Artileria de coastă s-a reorganizat pe două
Divizioane amplasate la Constanţa Sud şi Constanţa Nord.
1953: Şcoala de Ofiţeri de Marină şi-a schimbat
denumirea în Şcoala Militară de Marină.
1 mai 1953: Comandantul Marinei Militare, căpitanul
de rangul 1 Nicolae Mihail, a înmânat pavilionul de luptă
dragorului de bază 11, nava trecând, prin Ordin de Zi, în
patrimoniul Marinei Militare, fiind încadrată în Brigada 214
Apărarea Raionului Maritim.
25 septembrie 1954: Şcoala Militară de Marină se
transformă în Şcoala Superioră de Marină.
23 februarie 1955: A intrat în compunerea Forţelor
Maritime Militare dragorul de bază 14.
15 iunie – 30 iulie 1955: A fost înfiinţat Divizionul 1061
Vânătoare de Submarine Mari, cazarea făcându-se în
cazărmile „Documaci” din zona portului Mangalia.

Deschiderea festivităţilor de Ziua
Marinei Române la Mangalia.
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Antrenamente
pentru Ziua Marinei,
la Mangalia.

Vizita preşedintelui
Republicii Socialiste
România, Nicolae
Ceauşescu, în Baza
Navală Mangalia.

August 1954: Divizionul 139 Vedete Torpiloare a fost
completat cu o nouă serie de nave proiect 123 K.
10 noiembrie 1955: A avut loc arborarea pavilionului
naţional la bordul vânătorului de submarine 1. Cele trei
submarine clasa „Kronstadt” achiziţionate din U.R.S.S.
au fost preluate din portul Sevastopol de către echipajele
româneşti şi aduse la Mangalia, la 24 decembrie 1955.
17 decembrie 1956: A luat fiinţă Divizionul 1162
Dragoare de Radă.
Ianuarie 1957: Şcoala Medie Militară de Marină devine
Liceul Militar de Marină, iar în 1958 este denumit Liceul
Militar de Marină „Mihai Viteazul”.
11-25 septembrie 1957: Dragoarele de bază 12 şi 14 au
executat un marş de instrucţie în Marea Neagră.
1 ianuarie 1958: Divizionul 594 Submarine şi Atelierul
Reparat Armament au fost desfiinţate iar submarinul Delfinul
a fost dezmembrat.
20-25 ianuarie 1958: Dragorului de bază 14 i-au fost
înlocuite tunurile de 88 mm cu tunuri de 85 mm în Şantierul
Naval Constanţa.
3 iunie 1958: A fost înfiinţată Baza 214 Maritimă, prin
desfiinţarea Brigăzii 214 Nave şi a Apărării Litoralului
Românesc.
1959: Divizionul 1162 Dragoare de Radă s-a transformat
în Divizionul 19 Dragoare de Radă.
26 ianuarie 1959: Divizionul 596 Dragoare de Bază s-a
transformat în Divizionul 146 Dragoare de Bază, dragoarele

de bază schimbând numărul tactic: DB 11– DB 13; DB
12 – DB 14; DB 13 – DB 15 şi DB 14 – DB 16. Divizionul
1061 Vânătoare de Submarine şi-a schimbat denumirea în
Divizionul 50 Vânătoare Submarine.
14 aprilie 1961: Marina Militară a fost reorganizată,
majoritatea unităţilor de luptă şi logistice fiind mutate în
garnizoana Mangalia.
1 august 1963: Au fost trecute în subordinea
Comandamentului Marinei Militare următoarele unităţi:
Serviciul Gospodărie, Popota Cadre, Grupa Transport Auto,
Casa Ofiţerilor din Mangalia şi Clubul Militarilor în termen.
Noiembrie 1963: A intrat în serviciu vedeta purtătoare
de rachete proiect 205 (OSA I), cu numărul de bordaj 70,
schimbat ulterior în 194.
1964: Au intrat în serviciu vedetele purtătoare de
rachete proiect 205 (OSA I), cu numărele de bordaj 71, 72,
73 schimbate ulterior în 195, 196, 197.
1965: A intrat în serviciu vedeta purtătoare de rachete
proiect 205 (OSA I), cu numărul de bordaj 74, schimbat
ulterior în 198.
1966: Direcţia Hidrografică Maritimă a devenit membră
a Asociaţiei Internaţionale de Semnalizări Maritime.
Ianuarie 1966: Nava Şcoală Mircea a fost supusă unor
ample lucrări de reparaţii, modernizare şi dotare în Şantierul
Navale din Hamburg.
1 mai 1966: Corveta Le Bearnais, a fost prima navă dintr-o
ţară membră NATO care a efectuat o vizită în portul Constanţa.

20 septembrie 1966: Nava Şcoală Mircea a executat
marşul de recepţie în Marea Nordului, la finalizarea lucrărilor
de reparaţii.
15 august 1968: S-a înfiinţat Divizionul 339 Vânători de
Submarine, dislocat în Garnizoana Mangalia, subordonat
Diviziei 42 Maritime. Prima navă din compunerea
Divizionului a fost Vânătorul de submarine 31, sosit din
Uniunea Sovietică în a doua parte a anului 1968 cu numărul
de bordaj 297. A doua navă a Divizionului a fost Vânătorul
de submarine 32, sosit în 1969, de asemenea, din URSS
cu numărul de bordaj 290. În acelaşi an a intrat în dotarea
unităţii şi vânătorul de submarine - Proiect 204, care a fost
botezat Vânătorul de submarine 33.
1968: Direcţia Hidrografică Maritimă a construit şi pus în
funcţiune Farul nou de la Sfântu Gheorghe.
1 ianuarie 1969: Şcoala Superioară de Marină şi-a
schimbat denumirea în Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină
„Mircea cel Bătrân”.
3 august 1969: A fost inaugurat Muzeul Marinei Române,
instituţie subordonată nemijlocit Comandamentului Marinei
Militare.
15 septembrie 1969: A fost dat în folosinţă noul local al
Casei Armatei Mangalia, construit după proiectul arhitectului
locotenent-colonel ing. Paul Rădulescu.
15 octombrie 1971: A fost înfiinţat Batalionul 307
Infanterie Marină, dislocat în garnizoana Mangalia, subor
donat nemijlocit C.M.M.

Maistrul Gheorghe Bucur
la Şcoala Navală.

Dragorul de bază 14,
pregătindu-se
pentru o nouă misiune
pe mare. (1968)
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1971: A intrat în serviciul Marinei Militare nava fluvială
de protocol Mihai Viteazul, redenumită ulterior, Siret.
1 decembrie 1972: A intrat în vigoare „Regulamentul
serviciului de campanie al statelor majore din Marina
Militară”, primul regulament de acest gen întocmit în Marina
Militară.
29 august 1973: Prin Decretul Consiliului de Stat
nr. 502 din 29 august, s-a înfiinţat la Constanţa, Liceul
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, prin trecerea
Liceului Industrial de Marină din subordinea Ministerului
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor în subordinea
Ministerului Apărării Naţionale.
Decembrie 1973: Au fost recepţionate nave după
proiecte realizate în ţară: o vedetă torpiloare pe aripi
portante, o vedetă blindată fluvială, o şalupă rapidă de
legătură cu aripi portante.
Martie - mai 1974: Au intrat în serviciu nave după
proiecte realizate în ţară: două vedetă torpiloare pe aripi
portante, trei vedete blindată fluvială, două vânătoare de
submarine.
1975 - 1976: Au intrat în serviciu nave după proiecte
realizate în ţară: 11 vedete torpiloare pe aripi portante, cinci
vedete blindată fluvială şi a fost prezentat prototipul şalupei
pe pernă de aer.
19 iulie - 24 septembrie 1975: Nava Şcoală Mircea a
participat la festivităţile SAIL AMSTERDAM 700 şi LONDON

Misiuni internaţionale
la bordul dragorului maritim
Lt. Dimitrie Nicolescu (DM 29)
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Preşedintele României, E.S. domnul
Ion Iliescu participând la ceremonialul
de plecare al NS Mircea în marşul
de instrucţie din anul 2004.

Nava Şcoală Constanţa
la Odiseea 2003.

FESTIVAL OF SAIL. În timpul marşului în Marea Mediterană,
Oceanul Atlantic, Marea Nordului a făcut escale în porturile:
Gibraltar, Amsterdam, Le Havre, Londra, Palermo.
4 martie - 30 august 1976: Nava Şcoală Mircea a efectuat
prima traversadă a Oceanului Atlantic în cadrul unui marş
de instrucţie ce a inclus escale în porturile: Las Palmas, La
Guaira, Cartagena, Veracruz, Havana, Hamilton, Newport,
New York, Baltimore, Philadelphia, Lisabona, Alger.
Octombrie 1976: S-au înfiinţat Divizionul 23 Vedete
Blindate Fluviale şi Centrul de Scafandri.
1977: Au intrat în dotarea unităţilor de marină nave
construite în ţară: două vedete fluviale din generaţia a doua,
două vedete dragoare fluviale, nava bază Prahova, nava
Bistriţa.
1977: Direcţia Hidrografică Maritimă a construit şi pus în
funcţiune Farul nou de la Gura Portiţei.
1979: Au intrat în dotarea Marinei Militare trei vedete
dragoare fluviale, nava prezidenţială Snagov, şalupele
pentru scafandri Venus şi Saturn.
Ianuarie 1981: Oficiul de Calcul al Marinei Militare s-a
transformat în Centrul de Calcul al Marinei Militare.
1982: Au intrat în dotarea unităţilor de marină nave
construite în ţară: şalupele de remorcare-salvare nr. 579,
580, 581, 582; vedetele torpiloare nr. 210, 211, 212; nava
escortor, proiect 883; vedetele torpiloare pe aripi portante nr.
71, 72, o navă de comandament pentru Brigada 24 Fluvială,

„Scurtând” orizontul
pe Dunăre. (2004)
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un puitor de mine, remorcherul 276, vedeta blindată proiect
1140, vedeta torpiloare pe aripi portante 73.
Decembrie 1982: Comandamentul Marinei Militare s-a
redislocat din garnizoana Mangalia în garnizoana Constanţa
în imobilul renovat de pe strada Remus Opreanu nr. 13.
1 ianuarie 1983: A intrat în eficienţă crucişătorul uşor
portelicopter Muntenia (actuala fregată Mărăşeşti), ca uni
tate independentă, subordonat Comandamentului Diviziei
42 Maritime.
1 ianuarie 1983: Conform O.G. nr. 39 al M.Ap.N., a fost
înfiinţată Brigada 27 Apărare a Raionului Maritim şi Fluvial,
subordonată C.M.M., având în compunere Comandamentul
Brigăzii, dislocat la Tulcea, Divizionul 118 Vedete Blindate
Tulcea, Divizionul 88 Vedete Dragoare Tulcea, Divizionul
174 Dragoare de Radă Tulcea, Divizionul 50 Vânătoare
de Submarine Mangalia şi Batalionul 325 Aprovizionare
(Brigada 27 Apărarea Raionului Maritim şi Fluvial) dislocat
la Tulcea.
1 iunie 1983: A fost înfiinţat Divizionul 126 Vedete
Torpiloare cu şase vedete torpiloare mari proiect 881-A, prin
reducerea statului de organizare a Divizionului 93 Vedete
Torpiloare Mari şi o cazarmă plutitoare, unitate dislocată
în portul militar Mangalia, intrată în subordinea Brigăzii 29
Vedete.
Iunie 1983: A fost înfiinţat Divizionul 61 Vedete
Dragoare, unitatea fiind dislocată în garnizoana Drobeta
Turnu Severin.

1 ianuarie 1985: S-a înfiinţat Divizionul 99 Nave
Speciale, dislocat la Mangalia şi Divizionul 69 Nave Fluviale,
dislocat în garnizoana Galaţi.
30 iunie 1985: A fost înfiinţat Divizionul 79 Vânători
de Submarine, subordonat comandamentului Diviziei 42
Maritime, compus iniţial din trei vânătoare de submarine
proiect 1048, care s-au redus din Divizionul 339 Vânătoare
de Submarine.
2 august 1985: A fost inaugurat oficial crucişătorul porte
licopter uşor Muntenia, actuala fregată Mărăşeşti, navaamiral a Forţelor Navale Române, construită în Şantierul
Naval Mangalia.
Iunie – septembrie 1986: Divizionul 50 Vânători de
Submarine s-a redislocat din Portul Mangalia în Portul
Sulina; Divizionul 174 Dragoare de Radă s-a redislocat de
la Tulcea la Sulina; Divizionul 69 Nave Speciale Fluviale
din Giurgiu la Brăila. Prin Dispoziţia ministrului apărării
naţionale cu nr. B2/003354, Divizionul 69 Nave Speciale şi
Divizionul 99 Nave Speciale Maritime s-au transformat în
Divizionul 99 Nave Maritime Speciale.
23 august 1986: A intrat în serviciul Marinei Militare,
nava prezidenţială Mureşul.
20 noiembrie 1986: A intrat în înzestrarea Marinei
Militare submarinul nr. 8, proiect 877 E, subordonat
Comandamentului Marinei Militare, dislocat în portul Midia.
27 decembrie 1988: A avut loc recepţia dragorului maritim
29, proiect 1073, construit la Şantierul Naval Mangalia, a
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primei vedete de desant pentru infanteria marină, proiect MM
294 şi a vedetei rapide de escortă proiect 834 C.
1989: Au intrat în serviciul Marinei Militare dragoarele
maritime 29, 30 proiect 1073; vedeta de desant pentru
infanteria marină, proiect MM 294; şalupa fluvială pentru
infanteria marină nr.2; vedeta blindată fluvială proiect 1140;
vedeta de pază şi însoţire proiect 834 G şi vedetele rapide
de escortă nr. 3, 4.
30 iunie 1989: Divizionul 50 Vânători de Submarine şi
Divizionul 174 Dragoare de Radă s-au contopit, formând
Divizionul 50 Vânători de Submarine şi Dragoare de Radă
Sulina.
17 decembrie 1989: Toate unităţile subordonate
Comandamentului Marinei Militare au trecut la ridicarea
capacităţii de luptă respectând indicativul cerut.
decembrie 1989: A fost recepţionat la Şantierul Naval
Mangalia, vânătorul de submarine 264, proiect 1048M.
25 martie 1990: A fost reînfiinţată Şcoala Militară de
Maiştri de Marină Constanţa subordonată Comandamentului
Marinei Militare.
17 mai 1990: Prin Hotărârile Guvernului nr. 406/23.04
şi 551/17.05.1990, s-a înfiinţat Academia Navală „Mircea
cel Bătrân”, instituţie militară de învăţământ superior de
specialitate, prin transformarea Institutului de Marină
„Mircea cel Bătrân”.
23 mai 1990: S-a înfiinţat Liga Ofiţerilor din Marina
Militară (LOMM).

Ceremonia de schimbare
a comenzii BLACKSEAFOR
la Batumi. (august 2004)
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Lansare de torpilă
de pe corveta Amiral Petre
Bărbuneanu (Cvt 260), 2005.

15 iunie 1990: S-a înfiinţat redacţia revistei Marina
Română.
10 septembrie 1990: A intrat în serviciul Marinei Militare,
nava purtătoare de rachete Zborul (NPR 188), proiect 1241RE.
1 octombrie 1990: Distrugătorul Timişoara (fost
crucişătorul uşor portelicopter Muntenia) şi-a schimbat
numele în distrugătorul Mărăşeşti, iar submarinul nr. 8 a
preluat numele primului submarin românesc Delfinul.
1 octombrie 1990: A fost înfiinţat Centrul de Medicină
Navală cu sediul şi înzestrarea Dispensarului policlinic al
Centrului de Scafandri.
16 octombrie 1990: S-a înfiinţat Liga Maiştrilor Militari
de Marină.
22 decembrie 1990: A apărut primul număr al revistei
Marina Română.
10 mai 1991: A intrat în serviciul Marinei Militare, nava
purtătoare de rachete Pescăruşul (NPR 189), proiect 1241RE.
2 iunie 1991: Cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la botezul
şi sosirea în ţară a primului submarin Delfinul, în portul
Constanţa a avut loc ceremonia botezului submarinului
Delfinul-2.
25 septembrie – 25 octombrie 1991: Nava Bază
Constanţa a efectuat un marş de instrucţie în Marea
Mediterană, participând la festivităţile organizate la Genova
cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la expediţia lui Columb

27 decembrie 1991: A intrat în serviciul Marinei Militare,
nava purtătoare de rachete Lăstunul (NPR 190), proiect
1241-RE.
12 ianuarie 1992: Au fost botezate vedetele purtătoare
de rachete şi a fost înfiinţat Divizionul de Nave Purtătoare
de Rachete.
3 noiembrie 1993: Comandamentul Marinei Militare s-a
reorganizat în Statul Major al Forţelor Navale.
19 decembrie 1993: A intrat în serviciul Forţelor Navale,
monitorul Mihail Kogălniceanu (45).
1993: Au intrat în serviciul Forţelor Navale, nava salvator
Grozavul şi vedeta blindată proiect MM 262, Rovine (180).
16-24 iulie 1994: Forţele Navale au participat prin
corveta Amiral Petre Bărbuneanu (260) la primul exerciţiu
tactic al unei nave româneşti desfăşurat în afara bazinului
Mării Negre, lângă Pireu.
1 noiembrie 1994: S-a constituit Comandamentul
Flotei Maritime, prin restructurarea Diviziei 42 maritime şi a
Brigăzii 29 Vedete.
28 decembrie 1994: A intrat în serviciul Forţelor Navale
cel de-al doilea monitor, I.C. Brătianu (46).
15 aprilie 1995: În portul Brăila a avut loc festivitatea
oficială de reînfiinţare a Flotilei de Dunăre.
6 mai 1995: Au avut loc ceremoniile de înmânare a noilor
drapele de luptă Flotilei de Dunăre în garnizoana Brăila,
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (7 mai) şi Brigăzii 34
Infanterie Topraisar (9 mai).

Festivitate de depunerea
a jurământului militar la Şcoala
Militară de Maiştri Militari de Marină
„Amiral Ion Murgescu”.
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Aspect din timpul exerciţiului
LITORAL 2005, la bordul fregatei
Regele Ferdinand.

Fregata Regele Ferdinand.

Familiile membrilor echipajului
urcând la bordul fregatei
Regele Ferdinand, la sosirea
acesteia în ţară. (decembrie 2004)
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23-27 septembrie 1996: La Constanţa s-a desfăşurat
Reuniunea Şefilor Statelor Majore ale Marinelor Militare din
ţările riverane Mării Negre.
19 februarie-3 aprilie 1998: Distrugătorul Mărăşeşti a
participat în Atlantic, într-un raion aflat la vest de coastele
Franţei, în Golful Biscaya, la aplicaţia multinaţională NATO
STRONG RESOLVE ’98, cea mai mare aplicaţie organizată
de NATO în acel an, având în premieră un elicopter
ambarcat la bord (IAR 316 B Alouette).
6 martie 1998: A fost înfiinţat Divizionul 176 Dragoare
Maritime, cu dislocarea în portul Midia, subordonat Diviziei
42 Maritime.
15 iunie-1 august 1998: Au fost desfiinţate Divizoanele
84 Vedete Torpiloare, 174 Dragoare de Radă, 23 Vedete
Blindate Fluviale, 164 Scafandri de Mare Adâncime, 339
Corvete.
August 1998: Prin Ordin al Ministrului Apărării Naţionale,
s-a desfiinţat Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.
Ianuarie 2000: S-a înfiinţat Careul Marinarilor de către
comandorii Nicolae Valasoglu (1919 – 2005) şi Nicolae
Mujicicov (1921-2013), primul punându-şi la dispoziţie
propria casă pentru a găzdui noua asociaţie. Aceştia şi-au
chemat camarazii din marină, alături de care au luptat în cel
de-al Doilea Război Mondial, aflaţi în Bucureşti, Constanţa,
Iaşi, dar şi peste hotare, propunându-şi să contribuie la
cunoaşterea tradiţiilor navale româneşti de către studenţii

Practica studenţilor
la bordul Navei Şcoală Constanţa. (2005)
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Muzica reprezentativă
a Forţelor navale participând la
Festivalul Internaţional al Muzicilor
Militare de la Brăila. (2005)

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, elevii Şcolii Militare
de Maiştri Militari de Marină „Viceamiral Ioan Murgescu”, de
către echipajele navelor Marinei Militare, dar şi în mediul civil.
1 august 2000: Au intrat în vigoare noile state
de organizare ale Comandamentului Flotei Maritime,
Comandamentului Flotilei Fluviale şi Comandamentului 9
Operaţional Întrunit „Dobrogea”.
1 februarie 2001: A fost înfiinţat Muzeul Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân”.
31 martie 2001: A fost desfiinţat Divizionul Nave
Dragoare de Radă.
2 aprilie 2001: La Istanbul a fost semnat acordul privind
înfiinţarea BLACKSEAFOR - forţa navală de intervenţie şi
cooperare în Marea Neagră.
3 mai 2001: În Portul Militar Constanţa a avut loc
festivitatea prilejuită de înfiinţarea oficială, la 1 mai 2001, a
Divizionului 146 Nave Minare-Deminare din cadrul Flotilei
1 Maritime.
4 iunie – 9 august 2001: Nava Şcoală Constanţa a
participat la proiectul cultural European „ODISEEA 2001”,
făcând escale în porturile Bastia, Marsilia, Segundo,
Velencia, Mallorca, Nador, Alger, Annaba, Mostaganem,
Cagliari, Pescara, Split, Kotor, Itaca, Varna.
15 septembrie 2001: La Şcoala Militară de Maiştri a
Marinei „Amiral Ion Murgescu” au fost admise 17 fete pentru
a se pregăti pentru cariera de maistru militar de marină.

Reînfiinţarea Divizionului 88
Vedete Fluviale.
(Tulcea, iunie 2005)
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NS Constanţa în Portul
Batumi, Georgia, 2005.

PHOTEX cu fregatele Jean Bart,
Regele Ferdinand şi Regina Maria la
finalul unui exerciţiu de antrenament
pe mare, 2006.

Totul este în regulă sub apă;
misiunea poate continua!

Contraamiralul dr. Gheorghe Marin,
şeful Statului Major al Forţelor
Navale, urându-i succes în prima
misiune la ACTIVE ENDEAVOUR,
comandorului Sorin Learschi,
comandantul fregatei
Regele Ferdinand. (octombrie 2005)

1 octombrie 2001: Au ieşit din serviciul Marinei Militare,
dragoarele de bază 13, 14, 15.
1 octombrie 2001: La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” a fost admisă prima fată, ca student la Facultatea
de Marină Militară.
30 noiembrie 2001: A fost desfiinţat Divizionul 160
Artilerie de Coastă Mangalia.
1 aprilie 2002: S-au desfiinţat Divizioanele 73 şi 92
Vedete Dragoare Fluviale şi Divizionul 118 Vedete Blindate
Fluviale.
1 iulie-31 august 2002: S-au înfiinţat Comandamentul
Bazei 1 Maritime Constanţa şi Comandamentul Bazei 2
Fluviale Tulcea.
20 septembrie 2002: S-a desfăşurat ceremonialul de
înfiinţare a Bazei 1 Maritime, mare unitate subordonată
Statului Major al Forţelor Navale, cu misiuni logistice de
depozitare, aprovizionare şi mentenanţă pentru unităţile de
nave.
1 decembrie 2002: Statul Major al Forţelor Navale a fost
dislocat în garnizoana Bucureşti.
14 ianuarie 2003: La Bucureşti s-a semnat Acordul
pentru achiziţionarea a două fregate Tip 22, între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, derulat între Ministerele apărării din cele
două ţări.
3 februarie 2003: A fost inaugurat actualul sediu al
Statului Major al Forţelor Navale.

Întâlnirea conducerii Statului Major
al Forţelor Navale cu reprezentanţii
Clubului Amiralilor. (octombrie 2005)
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15 februarie-15 martie 2003: Comandamentul Flotei
Maritime s-a transformat în Comandamentul Operaţional
Naval.
5 mai 2003: Au fost scoase din serviciu vedetele
dragoare fluviale 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 153,
155, 156, 160, 164 şi 165, şalupele maritime de remorcajsalvare 572 şi 577, cazarma plutitoare Bega şi cazarma
plutitoare Gilortul.
20 iunie-5 iulie 2003: În cadrul exerciţiului NATO/PfP
COOPERATIVE PARTNER 2003, găzduit de Ucraina,
dragorul maritim Slt. Alexandru Axente (DM 30) a fost
prima navă românească evaluată de NATO pentru misiuni
specifice, primind la final certificatul NATO.
1 iulie-30 septembrie 2003: S-a înfiinţat Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor Navale Constanţa.
2 iunie – 23 iulie 2003: Nava Şcoală Constanţa a
participat la proiectul cultural European „ODISEEA 2003”,
făcând escale în 17 porturi din 12 ţări.
1 decembrie 2003: Forţele Navale au participat cu
efective la paradele militare organizate în Bucureşti şi Alba
Iulia cu prilejul Zilei Naţionale a României.
1 martie-30 iunie 2004: S-a desfiinţat Divizionul 94
Vedete Fluviale Tulcea.
21 iunie 2004: S-a înfiinţat Asociaţia „Clubul Amiralilor”,
prin voinţa a 31 de amirali activi, în rezervă şi în retragere,
exprimată în Adunarea Generală de constituire a aso

Acţiunea TAB-urilor Batalionului
de Infanterie Marină la exerciţiul
EUXIN 06. (noiembrie 2006)

Dragorul maritim
Locotenent Remus Lepri (24).
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ciaţiei din 28 februarie 2004. Primul preşedinte al Clubului
Amiralilor a fost amiralul (rtg.) Gheorghe Anghelescu.
19 aprilie - 26 septembrie 2004: Marşul NS Mircea, a
doua traversadă a Atlanticului şi participarea la Competiţia
„TALL SHIPS CHALLENGE – 2004” (escale în porturile
Cagliari, Las Palmas, Hamilton, Charleston, Baltimore,
Providence, New London, Halifax, Arichat, Sydney, Brest,
Cadiz, La Valetta).
31 mai 2004: Regimentul 110 Transmisiuni Schitu s-a
transformat în Batalionul 110 Transmisiuni.
30 iunie 2004: Au ieşit din structura organizatorică a
Forţelor Navale vedetele torpiloare pe aripi portante 320, 53
şi 54 din Divizionul 50 Corvete, cazarma plutitoare Arieşul,
şalupele dragoare teleghidate Trident 2911, 2912 şi 2913 din
Divizionul 146 Nave Minare-Deminare, vedetele purtătoare
de rachete 194, 198 şi 199 din Divizionul 150 Nave
Purtătoare de Rachete, tancul maritim propulsat de 80 tone
131, bacul maritim de 320 tone 125 şi cazarma plutitoare
Bega din cadrul Bazei 1 Maritime, vedetele dragoare
154, 157, 158, 161, 162 şi 163 şi cazarmele plutitoare
Jiul şi Bistriţa din cadrul Divizionului 88 Vedete Dragoare
Fluviale, bacul fluvial 453, un şlep fluvial nepropulsat, nava
fluvială de demagnetizare Electronica, cazarma plutitoare
nepropulsată Crişul, remorcherul fluvial 327 şi şalupa rapidă
de legătură şi cercetare din cadrul Secţiei 329 Logistică şi
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un şlep fluvial nepropulsat şi şalupa rapidă de legătură şi
cercetare din cadrul Secţiei 325 Logistică.
9 septembrie 2004: În Baza Navală Portsmouth - Marea
Britanie a avut loc ceremonialul de înmânare şi ridicare în
cadru festiv, în premieră, a pavilionului românesc la bordul
fregatei Regele Ferdinand (F221), care a marcat intrarea sa
în serviciul Forţelor Navale Române.
10 decembrie 2004: Fregata Regele Ferdinand a
acostat în portul Constanţa, după ce a parcurs 3080 Mm
între Plymouth-Marea Britanie şi Constanţa.
2004: La sfârşitul anului 2004, Forţele Navale au fost
prima categorie de forţe complet profesionalizate.
1-28 februarie 2005: Au fost reorganizate Divizioanele
67 Nave Purtătoare de Rachete şi 88 Vedete Dragoare şi
s-a înfiinţat Divizionul 88 Vedete Fluviale.
1 martie 2005: A fost înfiinţat Batalionul de Stat Major
şi Deservire al Statului Major al Forţelor Navale, prin
reorganizarea Batalionului Logistic.
31 martie 2005: Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”
Brăila s-a transformat în Componenta Fluvială a Coman
damentului Operaţional Naval.
21 aprilie 2005: Fregata Regina Maria a intrat în serviciul
Forţelor Navale ale României, în cadrul unui ceremonial
desfăşurat pe dana „Victory” a Bazei Navale Portsmouth şi
a primit, în cadru festiv, pavilionul naţional. Între 14 - 24 iulie,
nava a executat marşul de instrucţie pe ruta Portsmouth –
Constanţa, unde a acostat oficial la 25 iulie 2005.

Aspect din timpul activării Aprilie 2006
a BLACKSEAFOR. Exerciţiu de transfer
de materiale uşoare între fregatele
Mărăşeşti (F111) şi Yildirim (F243).
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Exerciţiu de antrenament
al navelor fluviale.

Locotenentul Iulian Rotaru făcând ultimele
pregătiri înaintea zborului pentru brevetarea
ca pilot de elicopter. (iulie 2006)

30 aprilie 2005: Divizionul 150 Nave Purtătoare de
Rachete s-a reorganizat în Divizionul 150 Rachete Navale.
17-18 mai 2005: La Constanţa a avut loc Reuniunea
Comandanţilor Marinelor Militare de la Marea Neagră şi
Reuniunea Comitetului Comandanţilor Marinelor Militare de
la Marea Neagră.
31 mai 2005: Baza de Instrucţie Navală s-a transformat
în Batalionul de Instrucţie al Forţelor Navale iar
Comandamentul Bazei 2 Fluviale a fost desfiinţat.
1 iunie 2005: Navele Secţiei a II-a 142, 143, 154, 157,
163 şi 165 din compunerea Divizionului 88 Vedete Fluviale
au intrat oficial în serviciul Forţelor Navale Române în
garnizoana Tulcea, odată cu primirea pavilionului.
9 iunie - 20 septembrie 2005: Nava Şcoală Mircea a
participat la Competiţia Nautică Internaţională „TALL SHIPS
RACE 2005”, în cadrul marşului de instrucţie exeutat,
având escale în porturile Palermo, Lisabona, Oostende,
Zeebrugge, Cherbourg, Middlesbrough, Newcastle,
Fredrikstad, Bremerhaven, Amsterdam, Cartagena şi Tunis.
30 iunie 2005: Centrul de Informatică al Forţelor Navale
s-a reorganizat în Centrul de Informatică şi Simulare al
Forţelor Navale.
25 iulie 2005: Fregata Regina Maria a acostat în Portul
Constanţa, după ce în perioada 14 - 24 iulie, a executat
marşul de instrucţie pe ruta Portsmouth – Constanţa.
14 august 2005: În cadrul unui ceremonial desfăşurat în
Portul Militar Constanţa, Forţele Navale Române au preluat,

Investirea viceamiralului dr. Gheorghe Marin
în funcţia de şef al Statului Major General.
(13 septembrie 2006)

pentru un an, comanda Grupului Naval de Acţiune Comună
în Marea Neagră, BLACKSEAFOR.
6-27 septembrie 2005: Nava Şcoală Constanţa a
participat la exerciţiul multinaţional RESCUER MEDCEUR
05 desfăşurat în Georgia.
15 octombrie 2005: Fregata Regele Ferdinand a
inaugurat seria misiunilor desfăşurate în Marea Mediterană
în cadrul misiunii NATO, ACTIVE ENDEAVOR sub comanda
COMNAVSOUTH.
1 decembrie 2005: La Palatul Cotroceni a avut loc
ceremonialul militar de înmânare a steagului de identificare
al Statului Major al Forţelor Navale de către viceamiralul
dr. Gheorghe Marin, şeful Statului Major al Forţelor
Navale, preşedintelui României, E.S. domnul Traian
Băsescu. Steagul de identificare reprezintă un simbol care
promovează spiritul de corp şi de apartenenţă a Statului
Major al Forţelor Navale la Armata României.
5 decembrie 2005: Opt ofiţeri de marină au început la
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”
de la Boboc, primul curs de formare a piloţilor militari de
elicopter proveniţi din ofiţeri de marină.
30 aprilie 2006: A fost înfiinţată Flotila 56 Fregate
Constanţa, având în compunere fregatele Regele Ferdinand,
Regina Maria, Mărăşeşti, nava-şcoală şi de suport
logistic Constanţa şi Grupul de Elicoptere, format din trei
echipaje elicoptere şi un atelier de reparaţii. La aceeaşi
dată, Comandamentul Operaţional Naval s-a transformat în

Comandamentul Flotei, Centrul Operaţional de Conducere
a Acţiunilor Navale, Comandamentul Flotilei 56 Fregate şi
Grupul de Elicoptere.
4 iunie – 4 iulie 2006: Certificarea unei grupe de
scafandri EOD în cadrul exerciţiului STEADFAST JAGUAR
06, din Insulele Capului Verde.
19-30 iunie 2006: La Constanţa a avut loc exerciţiul
COOPERATIVE MAKO 06, la care au participat nave din
9 state membre NATO, patru ţări din cadrul Parteneriatului
pentru Pace şi două ţări din cadrul Dialogului Mediteranean.
6 iulie 2006: Cei opt ofiţeri de marină care au urmat
cursul de formare a piloţilor militari de elicopter la Şcoala de
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu” de la Boboc,
au fost brevetaţi ca piloţi de elicopter.
31 august – 4 decembrie 2006: Fregata Regina Maria
a participat la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR şi la un stagiu
de pregătire la Centrul de Pregătire şi Evaluare Yildizlar din
Golcuk.
13 septembrie 2006: Viceamiralul dr. Gheorghe Marin
a fost investit în funcţia de şef al Statului Major General,
devenind primul ofiţer de marină investit în cea mai înaltă
demnitate militară a Armatei României.
31 noiembrie 2006: La Baza 90 Transport Aerian
Otopeni a avut loc festivitatea de absolvire a cursului de
formare piloţi militari de elicoptere de către cei opt ofiţeri de
marină.

Monitorul Lascăr Catargiu (47) pe timpul
unui exerciţiu de antrenament pe Dunăre.
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Elicopterul IAR 330 Puma Naval
pregătindu-se de executarea zborurilor
„de testare“ de pe fregata Regele Ferdinand. (2007)

Viceamiralul dr. Gheorghe Marin, şeful Statului Major
al Forţelor Navale, înmânând drapelul de identificare
al Forţelor Navale Române, preşedintelui României,
E.S. domnul Traian Băsescu. (decembrie 2005)
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Corveta Contraamiral
Horia Macellariu (265) în misiune.

1 decembrie 2006: Un pluton de militari din cadrul
Forţelor Navale Române a participat la Parada Militară din
Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti.
Ianuarie 2007: Echipajul corvetei Contraamiral Eustaţiu
Sebastian a participat în premieră la realizarea modulului
instrucţiei operaţionale de bază sub coordonarea Centrului
de Informatică, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale.
30 ianuarie 2007: La sediul S.C. IAR Ghimbav Braşov a
avut loc prezentarea oficială a primului zbor al elicopterului
IAR PUMA Naval, cu numărul de fabricaţie 140. După
parcurgerea testelor de încercare în zbor, elicopterul a fost
livrat Statului Major al Forţelor Navale. Cele două elicoptere
livrate în 2007 au fost echipate iniţial cu instalaţiile necesare
executării misiunilor de transport, aprovizionare nave,
misiuni de cercetare-supraveghere maritimă, de căutaresalvare şi evacuare medicală de la bordul fregatelor ş.a.
31 ianuarie 2007: Grupul de Elicoptere al Forţelor
Navale a fost redislocat din Constanţa la Tuzla.
12 februarie – 9 martie 2007: La sediul firmei
constructoare s-a desfăşurat şcolarizarea personalului
navigant şi tehnic pentru exploatarea la sol şi în zbor a
elicopterului IAR 330 PUMA Naval.
16 februarie 2007: Prima ediţie a decernării Premiilor
Clubului Amiralilor şi a titlului de „Ofiţerul Anului 2006”, s-a
desfăşurat la Cercul Militar Naţional.

Nava Şcoală Mircea în Portul
Fredrikstad, Norvegia. (2005)
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Lansarea rachetei P-21
de la bordul navei purtătoare
de rachete Lăstunul. (2007)

5 martie 2007: Primii soldaţi voluntari au început
programul de instruire în cadrul Centrului de Instrucţie al
Forţelor Navale.
17 martie 2007: A fost înfiinţată Asociaţia Absolvenţilor
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” (ALUMNI).
Februarie-iunie 2007: A început activitatea de zbor în
Forţele Navale, odată cu zborul de recepţie a elicopterului
IAR 330 PUMA Naval nr. 140 la fabrica producătoare.
12-17 aprilie 2007: Navele Divizionului 67 Nave Purtă
toare de Artilerie au executat trageri de artilerie pe mare în
raionul Midia-Vadu.
1 iunie 2007: S-a înfiinţat Centrul de Instruire, Simulare
şi Evaluare în subordinea Statului Major al Forţelor Navale,
având ca principală misiune asigurarea instruirii şi evaluării
structurilor şi personalului marilor unităţi şi unităţi din Forţele
Navale.
25-29 iunie 2007: În zona Porţile de Fier a avut loc
exerciţiul trilateral DANUBE GUARD 07, la care au participat
nave din România, Bulgaria şi Serbia.
13 iulie 2007: În Portul Militar Constanţa s-a desfăşurat
ceremonia oficială de intrare în serviciul Forţelor Navale
Române a elicopterului IAR 330 Puma Naval, nr. 140.
14 septembrie – 19 noiembrie 2007: Fregata Regele
Ferdinand a participat la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR,
la un stagiu de pregătire cu gruparea navală SNMG-2 şi a
fost evaluată nivel I de interoperabilitate NATO, în cadrul
exerciţiului NOBLE MIDAS 07.

Antrenament în bazin pentru soldaţi
voluntari au urmat un curs de brevetare
scafandri, categoria a III-a. (2009)
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Semnarea primului contract
de soldat voluntar la Centrul
de Instrucţie al Forţelor Navale.
(martie 2007)

Fregata Regina Maria
pe timpul exerciţiului NATO,
NIIRIS 2007.

Septembrie 2007: Vedetele fluviale au executat în
premieră, trageri navale pe mare, în raionul Midia-Vadu.
17 noiembrie 2007: Preşedintele României, E.S. domnul
Traian Băsescu, a decorat Drapelul de Luptă al Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” cu „Ordinul Virtutea Maritimă în
grad de ofiţer cu însemne pentru pace”, la împlinirea a 135
de ani de învăţământ de marină.
1 decembrie 2007: Un detaşament de militari din cadrul
Forţelor Navale Române a participat la Parada Militară din
Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti.
Februarie 2008: A intrat în dotarea Forţelor Navale
Române al doilea elicopter Puma Naval, nr. 141.
25 februarie 2008: În garnizoana Babadag a avut loc
ceremonialul plecării Detaşamentului Român de Forţe
Naţionale RO FND XVI care a participat în perioada 28
februarie – 15 septembrie 2008 în cadrul forţei internaţionale
de menţinere a păcii din Kosovo, KFOR.
Martie-aprilie 2008: Forţele Navale Române au asigurat
securitatea maritimă pe timpul desfăşurării Summitului
NATO de la Bucureşti, 2-4 aprilie.
18 mai 2008: A fost sfinţită Biserica Militară de garni
zoană din Mangalia.
26 mai - 18 septembrie 2008: Nava Şcoală Mircea
a participat la un marş de instrucţie în Marea Nordului,
făcând escale în porturile Cagliari, Malaga, Rouen, Brest,
Rotterdam, Copenhaga, Stralsund – Rostock, Plymouth,
Lisabona, Valletta.

25 august 2008: La Babadag a avut loc ceremonialul de
plecare în teatrul de operaţiuni externe a Detaşamentului
RO FND XVII aparţinând Batalionului 307 Infanterie Marină.
31 august 2008: Centrul de Instrucţie al Forţelor Navale
de la Mangalia s-a transformat în Centrul de Instruire al
Forţelor Navale.
1 septembrie 2008: Şcoala de Aplicaţie a Forţelor
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” şi-a început
activitatea în cazarma Centrului de Instruire al Forţelor
Navale Mangalia, pe care l-a integrat în organica sa. La
aceeaşi dată, Divizionul 306 Nave-Şcoală Instrucţie s-a
resubordonat de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale la
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
9 septembrie 2008: La Babadag a avut loc ceremonialul
de sosire din teatrul de operaţii Kosovoa Detaşamentului
RO FND XVI aparţinând Batalionului 307 Infanterie Marină.
19 septembrie – 26 noiembrie 2008: Fregata Regele
Ferdinand a participat la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR şi
a fost afirmată nivel II de interoperabilitate NATO, în cadrul
exerciţiului NOBLE MIDAS 08.
1 decembrie 2008: Un detaşament de militari din cadrul
Forţelor Navale Române a participat la Parada Militară din
Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti.
18 decembrie 2008: Grupul de Elicoptere al Forţelor
Navale s-a mutat la Tuzla.

Lansarea rachetei P-21
de la bordul navei purtătoare
de rachete Pescăruşul.
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Activitate în OPS ROOM,
la fregata Regina Maria. (2007)

Vizita COM SNMG1
la bordul fregatei
Regele Ferdinand, OAE 2007.
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3 februarie 2009: Curtea Internaţională de Justiţie de
la Haga a comunicat decizia în cadrul procesului privind
delimitarea maritimă dintre România şi Ucraina; în pregătirea
documentelor pentru soluţionarea, pe cale juridică a
diferendului româno-ucrainean au fost implicaţi şi ofiţeri
de marină - contraamiralul dr. Eugen Laurian, comandorul
dr. Aurel Constantin, comandorul Costel Avrămescu şi
locotenent-comandorul Octavian Buzatu.
12 martie 2009: La Babadag a avut loc ceremonialul de
sosire din teatrul de operaţii Kosovoa Detaşamentului RO
FND XVI aparţinând Batalionului 307 Infanterie Marină.
24 martie – 15 aprilie 2009: În zonele Rasova,
Vadu – Capu Midia şi Sfântu Gheorghe s-a desfăşurat
exerciţiul bilateral româno-olandez COOPERATIVE LION,
o subsecvenţă a exerciţiului „IDEATION 2009”, având ca
scop întărirea relaţiilor bilaterale prin planificarea acţiunilor
Forţelor Navale în zona de litoral şi de fluviu.
10 aprilie – 27 mai 2009: Nava Şcoală şi de Transport
Albatros a executat o misiune de transport specială, aducând
tehnică şi echipamente ale militarilor români, din Irak.
12 aprilie - 25 august 2009: Nava-şcoală Mircea
a participat la marşul internaţional de instrucţie „SAIL
BOSTON 09”, a treia traversadă a Atlanticului, participând
la etapele 2, 3 si 4 ale competiţiei nautice „Tall Ships Atlantic
Challenge 2009” şi având escale în porturile Catania, Cadiz,

Militarii din grupa
Force Protection a fregatei
Regele Ferdinand la post, în
timpul exerciţiului
NOBLE MIDAS 07.
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Decorarea de către Preşedintele României a Drapelului
de luptă al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” cu
Ordinul Virtutea Maritimă în grad de ofiţer, cu însemne
pentru pace, la împlinirea a 135 de ani de la înfiinţarea
învăţământului românesc de marină. (2007)

Tenerife, Hamilton, Charleston, Boston, Ponta Delgada şi
Melilla.
6 mai 2009: Corpul Maiştrilor Militari de Marină a
sărbătorit 100 de ani de existenţă.
9 mai 2009: Sărbătorirea Zilei veteranilor de Război la
bordul fregatei Regina Maria.
20 mai 2009: În marile unităţi, unităţile, instituţiile militare
de învăţământ şi cercurile militare din cadrul Forţelor Navale
fost sărbătorită Ziua Maritimă Europeană.
8-12 iunie 2009: Pentru prima dată, Reuniunea anuală
a Comisiei NATO de Standardizare Navală, s-a desfăşurat
la Constanţa.
15-19 iunie 2009: S-a desfăşurat la Constanţa şi în
partea de vest a Mării Negre, exerciţiul bilateral românobulgar, MCM POSEIDON 09, la care au participat
dragoarele maritime Priboy din Bulgaria şi Locotenent
Dimitrie Nicolescu şi Sublocotenent Alexandru Axente.
19-22 iunie 2009: Gruparea navală din Japonia formată
din navele şcoală Kashima (TV 3508), JS Shimayuki (TV
3513) şi distrugătorul JS Yuugiri (DD 153) a făcut escală în
Portul Constanţa.
26 iunie – 16 august: Nava Şcoală şi de Transport
Albatros a executat o misiune de transport specială,
aducând tehnică şi echipamente ale militarilor români, din
Irak, la încheierea misiunii Armatei României în acest teatru
de operaţii.

Prima apuntare a elicopterului
Puma Naval pe o navă NATO. (2009)
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Sesiune de examene de iarnă
la Academia Navală
„Mircea cel Bătrân”. (2010)

Antrenament pentru exerciţiul
desfăşurat de Ziua Marinei
Române. (2008)

25 august 2009: Preşedintele României, E.S. domnul
Traian Băsescu, a decorat pavilionul Navei Şcoală Mircea
cu „Ordinul Virtutea Maritimă în grad de cavaler cu însemne
pentru pace”, la împlinirea a 70 de ani de intrarea navei în
serviciul Forţelor Navale Române.
1 septembrie 2009 – 28 februarie 2010: La Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”
din Mangalia s-a desfăşurat primul curs de bază pentru
ofiţeri, cei care au urmat în perioada 2005-2009 cursurile
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
30 septembrie – 2 octombrie 2009: S-a desfăşurat
exerciţiul naţional de nivel operativ ROUEX 09, condus de
Comandamentul Operaţional Întrunit, la care au participat şi
forţe şi mijloace din cadrul Statului Major al Forţelor Navale.
29 octombrie – 4 decembrie 2009: Fregata Regina
Maria a participat la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR
desfăşurată în Marea Mediterană.
30 octombrie 2009: Locotenentul Bogdan Curcă a
devenit primul ofiţer de marină, pilot comandant pe elicopterul
Puma Naval iar locotenentul Cătălin Cârnu, copilot.
1 decembrie 2009: Forţele Navale au participat cu
efective şi tehnică la parada militară organizată în Bucureşti
cu prilejul Zilei Naţionale a României.
Ianuarie 2010: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
a obţinut nivelul instituţional „grad de încredere ridicat” în
urma evaluării externe a Agenţiei Române de Asigurare a
calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Aspect din timpul exerciţiului
desfăşurat la Constanţa
de Ziua Marinei Române. (2009)

Exerciţiu de antrenament specific
al Companiei de Poliţie Militară din cadrul
Batalionului Stat Major şi Deservire. (2008)
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26 februarie 2010: 39 de aspiranţi, absolvenţi ai
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au terminat programul
de 6 luni de instruire teoretică şi stagiu la nave în cadrul
cursului de bază, primul de acest fel desfăşurat la Şcoala de
Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.
29 aprilie 2010: Ziua Veteranilor de Război a fost
sărbătorită la bordul fregatei Regina Maria.
1 mai 2010: Nava Şcoală Mircea a executat o croazieră
civilă de-a lungul litoralului românedc, în cadrul unui
parteneriat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
17 mai - 24 iunie 2010: La Baza Mihail Kogâlniceanu şi
în poligonul Babadag s-a desfăşurat exerciţiul BLACK SEA
ROTATIONAL FORCE 10, la care au participat militari din
România, SUA, Ucraina şi Macedonia. Forţele Navale au
participat cu militari din Batalionul de Infanterie Marină.
20-21 mai 2010: La Eforie Nord a avut loc Reuniunea
Comandanţilor Forţelor Navale din ţările riverane Mării
Negre şi Reuniunea Comitetului Comandanţilor Forţelor
Navale din ţările riverane Mării Negre semnatare ale
Acordului BLACKSEAFOR.
30 mai - 24 iunie 2010: Nava Şcoală Mircea a efectuat
marşul de instrucţie şi reprezentare făcând escale în
porturile Istanbul, Brindisi, Izmir.
1 iulie 2010: Ceremonia de predare-primire a funcţiei
de şef al Statului Major al Forţelor Navale, s-a desfăşurat
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Elicopterul Puma Naval la antrenamentul
pentru exerciţiul desfăşurat
de Ziua Marinei Române. (2009)

pentru prima dată, după 1989, în Portul Militar Constanţa.
Noul şef al Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul
dr. Aurel Popa, a primit steagul de identificare şi marca de
comandament a şefului SMFN de la viceamiralul Dorin
Dănilă, fost şef al SMFN (2006-2010).
21-23 Iulie 2010: Fregata Mărăşeşti a fost evaluată de
către Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor
Navale în cadrul exerciţiului Breeze/CERTEX 10, fiind afirmată
NATO, nivel I.
14 august 2010: În cadrul unui ceremonial desfăşurat în
Portul Militar Constanţa, Forţele Navale Române au preluat,
pentru un an, comanda Grupului Navala de Acţiune Comună
în Marea Neagră, BLACKSEAFOR, pentru a doua oară de
la înfiinţare. Nava comandant a Grupării BLACKSEAFOR a
fost, la activarea August 2010, fregata Mărăşeşti.
22 octombrie 2010: Aniversarea a 150 de ani de la
înfiinţarea Forţelor Navale Române.
29 octombrie 2010: Fregata Regele Ferdinand a
părăsit Portul Constanţa pentru a participa în perioada
1-30 noiembrie, pentru a patra oară la operaţia ACTIVE
ENDEAVOUR din Marea Mediterană.
6 decembrie 2010: În Portul Militar Constanţa a avut loc
un ceremonial militar prilejuit de întoarcerea din misiune a
fregatei Regele Ferdinand.
2011: S-a înfiinţat Centrul Meteorologic în cadrul
Grupului de Elicoptere.

Escala în premieră a navei-şcoală
Kashima (TV 3508) din Japonia
în Portul Constanţa. (2009)
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Aspect de la ceremonialul de schimbare
a comenzii Statului Major
al Forţelor Navale. (2010)

22 aprilie 2011: În Portul Militar Constanţa a avut loc
ceremonia de plecare a fregatei Regele Ferdinand la operaţia
NATO „Unified Protector", de impunere a embargoului
asupra Libiei. A fost pentru prima dată după cel de-al Doilea
Război Mondial când Forţele Navale Române au participat
într-o misiune reală de luptă. La bordul navei s-au aflat şi
doi ofiţeri din Forţele Navale care vor face parte din statul
major al grupării navale NATO din Marea Mediterană.
21 iulie 2011: În Portul Militar Constanţa a avut loc
ceremonia de sosire a fregatei Regele Ferdinand de
la operaţia NATO „Unified Protector", de impunere a
embargoului asupra Libiei. Pe timpul misiunii, fregata
a parcurs peste 17400 de mile marine şi a executat
aproximativ 770 misiuni specifice.
28 octombrie 2011: În Portul Militar Constanţa a avut
loc ceremonia de plecare a fregatei Regina Maria (F 222)
la operaţia ACTIVE ENDEAVOUR; nava a participat la
operaţia NATO din Marea Mediterană în perioada 1-30
noiembrie.
10-11 noiembrie 2011: La Şcoala Militară de Maiştri
Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din
Constanţa s-a desfăşurat prima ediţie a sesiunii de
comunicări ştiinţifice a elevilor din şcolile militare de maiştri
militari şi subofiţeri din Armata României.
21 noiembrie 2011: A avut loc slujba de sfiinţire a locului,
de punere a pietrei de temelie şi a crucii pentru viitoarea
biserică cu hramul Izvorul Tămăduirii care se va construi în

RMSIS Grozavul executând
misiuni pe fluviul Dunărea pentru
spargerea podurilor de gheţă
între Sulina şi Galaţi. (2012)
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Aspect din timpul exerciţiul
de instruire prin simulare
DANUBE PROTECTOR 12 desfăşurat
la Centrul de Instruire, Simulare şi
Evaluare al Forţelor Navale.

Parada echipajelor velierelor
la Genova la Regata
de Grandes Veleros Mediterana 2007.

incinta Statului Major al Forţelor Navale din Bucureşti.
22 noiembrie 2011: Şcoala Militară de Maiştri Militari
a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a semnat un
parteneriat petru educaţie cu 10 instituţii de învăţământ din
judeţul Constanţa.
3 decembrie 2011: La Muzeul Marinei Române a avut
loc festivitatea aniversară la împlinirea a 80 de ani de la
înfiinţarea revistei Marea Noastră
5 decembrie 2011: În Portul Militar Constanţa, a avut
loc ceremonia prilejuită de sosirea fregatei Regina Maria
din misiunea executată în cadrul operaţiei NATO, ACTIVE
ENDEAVOUR.
26 ianuarie-3 februarie 2012: Militari şi mijloace tehnice
din dotarea Batalionului 307 Infanterie Marină Babadag
au acţionat pentru salvarea persoanelor aflate în pericol
şi deblocarea drumurilor în zone afectate de viscol şi de
căderile masive de zăpadă din judeţul Tulcea.
5-18 februarie 2012: RMSIS Grozavul a executat misiuni
de degajare de gheaţă a căii navigabile de pe canalul Sulina
pentru restabilirea traficului naval.
29 februarie 2012: În cadrul acţiunilor pentru sprijin
de urgenţă civilă desfăşurate de către forţele Ministerului
Apărării Naţionale, un elicopter IAR-330 PUMA aparţinând
Forţelor Navale Române a efectuat prima misiune umanitară
executată de un elicopter al Forţelor Navale Române
după reînfiinţarea în anul 2006 a Grupului de Elicoptere,

trasportând motorină şi alimente de la Călăraşi către un
şlep-tank aflat în derivă la km 370 pe Dunărea acoperită de
sloiuri de gheaţă.
2-10 martie 2012: RMSIS Grozavul a executat misiuni
pe fluviul Dunărea pentru spargerea podurilor de gheţă între
Sulina şi Galaţi, în amonte de Tulcea, între milele 40 şi 47
până la Isaccea.
13-17 martie 2012: La Centrul de Instruire, Simulare
şi Evaluare al Forţelor Navale s-a desfăşurat exerciţiul
de instruire prin simulare DANUBE PROTECTOR 12; a
fost pentru prima dată când un exerciţiu de instruire prin
simulare „s-a jucat” în dublă partidă la Centrul de Instruire,
Simulare şi Evaluare.
5-25 aprilie 2012: Corveta Contraamiral Eustaţiu
Sebastian a participat la ultima etapă a celei de-a XI-a
activări a Grupului naval pentru cooperare în Marea Neagră,
BLACKSEAFOR.
8-9 aprilie 2012: Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” a găzduit Simpozionul Tinerilor Ofiţeri din cadrul
BLACKSEAFOR 2012.
7-11 mai 2012: Navele fluviale aparţinând Divizionului 67
Nave Purtătoare de Artilerie de la Brăila, au executat tragerile
de artilerie cu calibre mari, pe mare, în raionul Midia-Vadu.
28 mai-8 iunie 2012: La Constanţa s-a desfăşurat a doua
ediţie a exerciţiului multinaţional EURASIA PARTNERSHIP
DIVE la care au participat 110 scafandri din şase ţări, nava

Scafandrii de mare adâncime pregătiţi
pentru o nouă misiune de scufundare.
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Navele fluviale executând tragerea
cu APRN în raionul Midia-Vadu. (2012)
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Contraamiralul de flotilă Dan Hăulică,
primind Drapelul de Luptă
al Comandamentului Bazei
Logistice Navale “Pontica”. (2012)

de salvare şi recuperare USNS Grasp (T-ARS 51), vedetele
militare de intervenţie cu scafandri Saturn şi Venus,
ambarcaţiunile rapide Fulgerul 1 şi 2.
18 iunie-6 iulie 2012: La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” s-a desfăşurat un program intensiv de învăţare
a limbii engleze pentru studenţii români din anul IV de la
Facultatea de Marină Militară, susţinut de cadeţi din Statele
Unite ale Americii în cadrul programului CULP (Cultural
universal language profeciency)
26 iunie 2012: Echipajul fregatei Regele Ferdinand
a salvat, patru persoane de la bordul ambarcaţiunii de
agrement Rechinul, aflată în derivă în Marea Neagră, la 15
mile marine faţă de Gura Portiţei.
4 iulie 2012: La Muzeul Marinei Române a avut loc
vernisajul celei de-a XXXVI-a expoziţii internaţionale a
Cercului Artiştilor Pictori şi Sculptori din Quebec (Le Cercle
des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec), intitulată
„Diversitatea în artă”. A fost cea mai mare expoziţie de
pictură, ca număr de lucrări, găzduită vreodata de Muzeul
Marinei Române, în sala „Ştiubei” a muzeului fiind expuse
150 de opere, semnate de peste 60 de artişti canadieni din
provincia Quebec.
22-31 iulie 2012: Forţele Navale Române au găzduit
exerciţiul internaţional MCM LIVEX POSEIDON 12, care
s-a desfăşurat în apele teritoriale româneşti şi în portul
Constanţa.

Fregata Yan Tai (538) a fost prima navă
militară a Republicii Populare Chineze
care a efectuat o escală în Portul
Constanţa. (2012)

67

Amararea elicopterului pe punte,
după executarea
unei misiuni de zbor. (2012)

31 iulie 2012: Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a
fost gazda festivităţii de absolvire a studenţilor instituţiei,
cât şi a elevilor Şcolii Militare de Maiştri Militari Amiral „Ion
Murgescu”; absolvenţii militari ai celor două instituţii au fost
înaintaţi în grad în luna decembrie.
31 iulie-4 august 2012: Fregata Yan Tai, a Forţelor
Navale Chineze, a efectuat o escală în portul Constanţa. A
fost prima navă militară a Republicii Populare Chineze care
a vizitat România.
1 august 2012: La sediul Comandamentului Bazei
Logistice Navale „Pontica”, a avut loc ceremonia prilejuită
de înmânarea Drapelului de Luptă.
4-26 august 2012: Corveta Contraamiral Horia
Macellariu a participat la prima fază a celei de-a XII-a
activări a Grupului Naval de Cooperare în Marea Neagră,
BLACKSEAFOR.
9-14 august 2012: Forţele Navale Române au organizat
exerciţiul bilateral româno-american, SUMMER STORM
2012, în poligonul Capu Midia şi în raioane maritime din
apropierea coastei româneşti.
7 septembrie 2012: În Portul Militar Constanţa a fost
sărbătorită Ziua Zilei fregatelor Tip 22 Regina Maria şi
Regele Ferdinand.
12 septembrie 2012: Fregata Regele Ferdinand a
părăsit portul Constanţa pentru a participa la operaţia de
luptă EU NAVFOR ATALANTA împotriva pirateriei navale

în Golful Aden şi Bazinul Somalez, operaţie aflată sub
comandă Uniunii Europene.
septembrie-octombrie 2012: Scafandrii militari au
executat, lucrări de ranfluare a unui hidroavion prăbuşit în
lacul Siutghiol, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
22 septembrie 2012: Muzeul Marinei Române şi
Asociaţia „Sakuranbo” au organizat Festivalul japonez „Aki
Matsuri”, primul de acest gen din Constanţa, dedicat artei şi
culturii japoneze.
23 septembrie 2012: Primul zbor pe care elicopterul
Puma Naval, ambarcat pe fregata Regele Ferdinand, l-a
executat deasupra Mării Mediterane.
25 septembrie 2012: Fregata Regele Ferdinand a fost
prima navă militară românească care a tranzitat Canalul
Suez.
18 octombrie 2012: Fregata Regele Ferdinand, a fost
prima navă militară românească ce a depăşit cea mai lungă
paralelă geografică şi care acţionează şi în emisfera sudică,
Ecuatorul.
17 noiembrie 2012: În Aula „Amiral Petre Bărbureanu” a
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a avut loc ceremonia
aniversară la împlinirea a „140 de ani de învăţământ
românesc de marină”.
Noiembrie 2012 - iunie 2013: Căpitan-comandorul
ing. Milu Zaharia, şef de stat major la Divizionul 150
Rachete Navale a ocupat funcţia de şef de stat major al
Grupării Navale Permanente NATO, SNMG2, ambarcat

Fregata Regele Ferdinand a fost
prima navă militară românească,
care a acţionat în emisfera
sudică. (2012)

Manevra de acostare a fregatei
Regina Maria în Portul Militar
Constanţa. (2011)
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Fregata Regele Ferdinand acostată
în Portul Victoria, Seychelles. (2012)

Pe timpul participării fregatei Regele Ferdinand la operaţia
EU NAVFOR ATALANTA, marinarii români au participat,
alături de echipajul fregatei turceşti Gemlik, la capturarea
a nouă persoane suspecte de acte de piraterie.
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la bordul navei comandant a grupării, ITS San Marco; pe
timpul misiunii, SNMG2 a condus în principal operaţia de
combatere a pirateriei pe mare, OCEAN SHIELD, în Golful
Aden şi Oceanul Indian, şi a pregătit execuţia ulterioară a
operaţiei ACTIVE ENDEAVOUR în Marea Mediterană.
21 noiembrie 2012: Pe timpul participării fregatei Regele
Ferdinand la operaţia EU NAVFOR ATALANTA militarii
români au participat, alături de echipajul fregatei turceşti
Gemlik, la capturarea a nouă persoane suspectate de acte
de piraterie, în largul coastelor Somaliei, la o distanţă de
420 mile marine de ţărm.
22 noiembrie 2012: La Constanţa s-au desfăşurat
lucrările Conferinţei Doctinare a Forţelor Navale.
14 decembrie 2012: Fregata Regele Ferdinand a
acostat în Portul Militar Constanţa la finalul participării
la Operaţia EU NAVFOR ATALANTA de luptă împotriva
pirateriei navale, în Golful Aden şi în Bazinul Somalez.
Prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare al Ţării din
data de 15 decembrie 2011, în perioada 1 octombrie – 30
noiembrie 2012, fregata Regele Ferdinand s-a aflat sub
comanda Forţelor Navale ale Uniunii Europene. A fost
prima misiune internaţională la care fregata a participat cu
elicopter ambarcat. Participarea navei a reprezentat 94 zile
de misiune din care 71 zile pe mare, 60 de zile în cadrul
operaţiei EU NAVFOR ATALANTA 2012, 17.844,9 mile
marine parcurse din care peste 12.500 Mm de parcurse în

Lucrări de mentenanţă
la elicopterul Puma Naval. (2012)
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Exerciţiu de inserţie a scafandrilor
pe fregata Regele Ferdinand,
din elicopterul Puma Naval. (2012)

cadrul operaţiei EU NAVFOR ATALANTA 2012, în 1660,52
ore de marş din care peste 1100 ore de marş în cadrul
operaţiei EU NAVFOR ATALANTA 2012 şi peste 113,11
de ore de zbor ale elicopterului Puma Naval, 7 misiuni de
realimentare pe mare, 7 misiuni de friendly approach.
6-10 martie 2013: Forţele Navale Române au participat
la cea de-a V-a ediţie a Salonului Nautic Internaţional
Bucureşti, desfăşurată la Romaero Băneasa.
7 martie 2013: Muzeul Marinei Române a găzduit
festivitatea dedicată împlinii a 85 de ani de la înfiinţarea Ligii
Navale Române.
Aprilie 2013: La nivelul Statului Major al Forţelor Navale
a fost constituită o Grupare Navală eterogenă, formată din
două Task Group-uri, Maritim şi Fluvial, cu comenzi şi state
majore proprii.
5-23 aprilie 2013: Forţele Navale Române au participat
prin corveta Contraamiral Horia Macellariu la cea de-a doua
fază a celei de-a XII-a activări a Grupului de Cooperare
Navală BLACKSEAFOR.
10-21 iunie 2013: Centrul de Scafandri al Forţelor Navale
Române a găzduit exerciţiul EURASIA PARTNERSHIP
DIVE 13 (EPD 13), care a reunit participanţi din Azerbaidjan,
Bulgaria, Georgia, Ucraina, Statele Unite şi România.
7-21 iulie 2013: Fregata Mărăşeşti a participat, la
exerciţiul multinaţional SEA BREEZE 13, care a avut loc
în Marea Neagră, apele teritoriale ale Ucrainei şi portul
Odessa.

Căpitan-comandorul Marian Ioan, comandantul secund
al fregatei Regele Ferdinand intervievat de Denisa Morariu,
primul jurnalist participant la o misiune internaţională
la bordul unei nave militare româneşti. (2012)
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„Botez marinăresc” al echipajului
fregatei Regele Ferdinand,
la Ecuator. (2012)

Nava Şcoală Mircea.

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, în mijlocul cadeţilor
de pe Nava Şcoală Mircea pe
timpul marşului spre Muntele
Athos. (2013)

Festivalul japonez „Aki Matsuri”
organizat la Muzeul Marinei
Române. (2012)

19 iulie - 3 august 2013: Nava Şcoală Mircea, a efectuat
marşul anual de instruire practică cu escale în porturile
Tuzla din Turcia şi Salonic din Grecia; de asemenea,
nava a staţionat la ancoră în Golful Mănăstirii Vatoped
de pe Muntele Athos. La bord s-au aflat 100 de studenţi
de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, anii 2 şi 3 de
studiu, câte doi cadeţi din Turcia, Polonia şi Bulgaria şi elevi
ai Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”,
precum şi o delegaţie de clerici condusă de IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Escala Navei Şcoală
Mircea la Muntele Athos a reprezentat un arc de timp, peste
trei momente importante: 90 de ani de la prima escală şi 80
de ani de la ultima escală a marinarilor militari pe Sfântul
Munte şi 150 de ani de când icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului „Prodormiţa” a ajuns pe apă de la Iaşi la
Schitul românesc Prodromu din Muntele Athos.
9 august 2013: La bordul fregatei Regele Ferdinand a
avut loc vernisajul expoziţiei „Regele Ferdinand – istorie
şi destin”, organizată de Muzeul Naţional Cotroceni în
colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”
şi Comandamentul Flotilei 56 Fregate, cu prilejul împlinirii
a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, a 99 de ani de la
urcarea pe tron a Regelui Ferdinand I şi a 90 de ani de la
adoptarea primei Constituţii a României Mari.
13 august-4 septembrie 2013: Corveta Contraamiral
Eustaţiu Sebastian a participat la prima faza a celei de-a
treisprezecea activări a Grupului Naval de Cooperare din

Marea Neagră – BLACKSEAFOR. În portul Sevastopol a
avut loc element inedit, constituit de vizita la bord a unui grup
de cadeţi originari din Guineea Ecuatorială. De asemenea,
în portul Sinop, nava a fost vizitată de către un grup de elevi
de la Liceul Economic din Ploieşti aflaţi acolo într-un schimb
de experienţă.
27 septembrie 2013: Ceremonia de plecare a fregatei
Regina Maria la Operaţia ACTIVE ENDEAVOUR. A fost
prima participare a unei fregate a Forţelor Navale Române
la Operaţia ACTIVE ENDEAVOUR cu elicopter ambarcat
la bord, iar piloţii şi tehnicienii au fost în totalitate marinari,
absolvenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi ai
Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral
Ion Murgescu”.
4 noiembrie 2013: Fregata Regina Maria a revenit
în Portul Militar Constanţa după participarea la Operaţia
ACTIVE ENDEAVOUR, unde a acţionat în premieră sub
comanda Centrului Maritim Northwood.
20 decembrie 2013: La sediul Statului Major al Forţelor
Navale din Bucureşti a avut loc ceremonia de predare –
primire a funcţiei de şef al Statului Major al Forţelor Navale;
amiralul dr Aurel Popa, şef al Statului Major al Forţelor
Navale în perioada 2010-2013, a predat Drapelul de Luptă
al Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralului dr.
Alexandru Mîrşu, noul şef al Statului Major al Forţelor Navale.
14 aprilie 2014: Preşedintele României, E.S. domnul
Traian Băsescu, însoţit de şeful Statului Major al Forţelor

Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, au vizitat
distrugătorul USS Donald Cook, aflat în escală Portul
Constanţa.
23 aprilie 2014: Fregatele Regina Maria şi Mărăşeşti,
două nave purtătoare de rachete, un elicopter Puma Naval
au participat la exerciţii pe mare, în comun cu distrugătorul
USS Donald Cook.
29 aprilie-26 mai 2014: Nava Şcoală Mircea a efectuat un
nou marş de instrucţie a cadeţilor care a inclus şi participarea
navei la Regata Mării Negre (SCF Black Sea Tall Ships
Regatta 2014), organizată de Sail Training International
(STI) şi desfăşurată în premieră în Marea Neagră. La 75 de
ani de la intrarea în serviciul Marinei Române, Nava Şcoală
Mircea a făcut escale în porturile Varna, Novorossyisk,
Sochi sau Constanţa în marşul desfăşurat la două luni de la
izbucnirea conflictului în Crimeea.
5-9 mai 2014: Peste 1600 de marinari militari au participat
la exerciţiul VECTORUL 2014, care s-a desfăşurat în apele
teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării
Negre.
24 mai 2014: Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la
intrarea în Serviciul Marinei Militare, preşedintele Traian
Băsescu a conferit Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de
Ofiţer, cu însemn de pace, Pavilionului Navei-Şcoală Mircea.
24 mai 2014: La bordul NS Mircea a fost vernisată
expoziţia de pictură a comandorului Dimitrie Ştiubei, au
fost lansate două lucrări, o emisiune de mărci poştale Nava

Şcoală Mircea, 75 de ani, şi a fost prezentată moneda
omagială realizată de Banca Naţională a României.
5 iunie 2014: În Aula Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân” a avut loc festivitatea de decernare a titlului de
Doctor Honoris Causa domnului academician prof.univ.dr.
Mugur Constantin Isărescu, preşedinte al Consiliului de
administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României.
30 iunie-3 iulie 2014: La Constanţa, s-a desfăşurat
cea de-a IV-a ediţie a exerciţiului multinaţional EURASIAN
PARTNERSHIP DIVE 14.
4-12 iulie 2014: Dragorul Maritim Slt. Alexandru Axente
(DM 30) a participat la exerciţiul multinaţional BREEZE
2014, organizat de Forţele Navale ale Bulgariei în Marea
Neagră şi portul Burgas.
21 iulie 2014: Forţele Navale Române au participat cu
dragoarele maritime Locotenent Lupu Dinescu şi Subloco
tenent Alexandru Axente, fregata Regina Maria şi un elicopter
Puma Naval, alături de patru nave ale Grupării de Luptă
Împotriva Minelor Marine, SNMCMG2 la exerciţii pe mare.
1 august 2014: La sediul Comandamentului Bazei
Logistice Navale „Pontica”, s-a desfăşurat, ceremonia de
aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea primei structuri
logistice din marina militară.
8-10 septembrie 2014: Fregata Regele Ferdinand
şi corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian au participat
la exerciţiul SEA BREEZE 2014, organizat de Ucraina în
Marea Neagră.

Fregata Regina Maria
părăsind Portul Constanţa
pentru a participa la Operaţia
ACTIVE ENDEAVOUR. (2013)

70

Instantaneu din OPS-Room-ul fregatei
Regina Maria pe timpul primului
antrenament pe mare din anul 2013.

Conferinţă de presă pe timpul
fazei a doua a celei de-a XII-a activări
a Grupului de Cooperare Navală
BLACKSEAFOR. (2013)
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Copia icoanei făcătoare de minuni
a Maicii Domnului „Prodormiţa”,
adusă de marinarii militari şi aşezată
alături de original în biserica Schitului
Prodromu. (2013)
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Ceremonia de predare – primire
a funcţiei de şef al Statului Major
al Forţelor Navale. (2013)

Cadeţii de pe Nava Şcoală Mircea
la deschiderea SCF Black Sea Tall Ships
Regatta 2014 în portul Varna.

Tragere cu Strella executată
de marinarii fluviali. (2014)

Preşedintele României,
E.S. domnul Traian Băsescu,
la bordul fregatei Regele Ferdinand
la vernisajul expoziţiei
„Regele Ferdinand – istorie şi destin”. (2013)

12-15 septembrie 2014: Fregatele Toronto (FFH 333)
din Canada, Almirante Juan De Burbon (F 102) din Spania
şi fregata Regele Ferdinand (F 221), nave din cadrul
Grupării Navale Permanente a NATO din Marea Mediterană,
SNMG2, au efectuat o escală în portul Constanţa.
8 octombrie 2014: Un elicopter IAR 330 Puma Naval a
intervenit pentru evacuarea echipajului cargoului Fortuna,
sub pavilion Republica Moldova, care a eşuat la intrarea pe
braţul Sulina al Dunării. Au fost salvate cele 12 persoane
aflate la bordul navei.
20-23 octombrie 2014: Navele USS Mount Whitney
(LCC 20) şi USS Cole (DDG 67) au efectuat o escală în portul
Constanţa; la finalul escalei, cele două nave americane au
participat împreună cu fregata Regele Ferdinand (F 221),
nava purtătoare de rachete Pescăruşul (NPR 189), două
elicoptere IAR 330 Puma Naval la exerciţiul BLACK SEA
RESOLVE 14.1, în apele teritoriale şi zona contiguă.
7 noiembrie 2014: Corvetele Contraamiral Horia
Macelariu (Cvt 265) şi Viceamiral Eugeniu Roşca (Cvt 263),
un elicopter IAR 330 Puma Naval şi două aeronave MiG21 LanceR s-au antrenat alături de echipajul distrugătorului
USS Ross, în cadrul exerciţiului BLACK SEA RESOLVE
14.2, care s-a desfăşurat, în apele teritoriale şi zona
contiguă.
11 februarie 2015: La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”, a avut loc întâlnirea membrilor echipajului navei
USS Cole (DDG 67) cu studenţii militari ai instituţiei de

Aspect din timpul participării
Navei Şcoală Mircea la SCF
Black Sea Tall Ships Regatta
2014.
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învăţământ şi elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral
Ion Murgescu”. Întâlnirea a marcat împlinirea a 20 de ani
de la lansarea la apă a navei şi împlinirea a 70 de ani de
când sergentul Samuel Cole, eroul al cărui nume îl poartă
distrugătorul, şi-a jertfit viaţa în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Aprilie 2015: Corveta Contraamiral Eustatiu Sebastian
(Cvt 264) a participat la exerciţiile militare din cadrul
operaţiunii ATLANTIC RESOLVE din Marea Neagră alături
de distrugătorul USS Jason Dunham (DDG 109) şi un
vânător de mine al marinei bulgare.
22 aprilie 2015: Ultimul zbor de instrucţie executat la
manşa unui elicopter Puma Naval de comandorul Tudorel
Duţă, locţiitor al şefului de stat major al Flotei pe aerodromul
Tuzla şi unul dintre pilonii principali pe care s-a bazat reuşita
proiectului reînfiinţării aviaţiei navale.
10-15 mai 2015: La Centrul de Instruire, Simulare şi
Evaluare Constanţa şi în poligonul Babadag s-a desfăşurat
exerciţiul SOUTH EASTERN EUROPE BLUE ANGEL 15,
(SEEBA 15), în cadrul căruia au fost evaluate structurile
Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti” puse la dispoziţia Forţei
Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Sud-Estul Europei.
2 - 28 mai 2015: Forţele Navale Române au organizat,
în premieră, în apele teritoriale ale României şi în apele
internaţionale ale Mării Negre, exerciţiul multinaţional
TRIDENT POSEIDON 2015, secvenţa navală a exerciţiului

Instantaneu din OPS-Room-ul
fregatei Regina Maria pe timpul
exerciţiilor pe mare în comun
cu distrugătorul USS Donald Cook.
(2014)
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ROMANIAN TRIDENT 2015, care a fost condus de
Comandamentul Forţelor Întrunite din Statul Major General.
16-26 iunie 2015: În garnizoanele Bacău, Brăila,
Buzău şi Constanţa, poligoanele de la Babadag şi Capu
Midia, aerodromurile din Bacău, Boboc, Ianca şi Mihail
Kogălniceanu şi la platforma petrolieră Gloria, s-a desfăşurat
exerciţiul multinaţional ROUSOFEX 15.
29 iunie - 10 iulie: La Constanţa s-a desfăşurat cea
de-a cincea ediţie a exerciţiului multinaţional EURASIAN
PARTNERSHIP DIVE 15.
1 iulie - 10 august 2015: N.Ş.Mircea a executat marşul
anual de instrucţie în Marea Neagră şi Marea Mediterană,
pe itinerariul Constanţa - Civitavecchia (Italia) – Barcelona
(Spania) – Marsilia (Franţa) – Bar (Muntenegru).
Iulie 2015: La Constanţa a avut loc prima reuniune a
absolvenţilor români ai Naval Command College/ Naval
War College.
3-24 iulie 2015: Fregata Regele Ferdinand (F 221) a
executat misiuni în Marea Neagră ca parte componentă a
grupării SNMG1 - alături de fregatele Dom Francisco de
Almeida (F-334) şi Tromp (F-803) -, participând la exerciţiile
BREEZE 15 şi SEA SHIELD 15.
7-17 iulie 2015: Dragorul maritim Sublocotenent
Alexandru Axente (DgM-30) a făcut parte din gruparea navală
NATO de luptă împotriva minelor marine, SNMCMG-2.
20-24 iulie 2015: Forţele Navale Române au organizat
în Marea Neagră exerciţiul multinaţional SEA SHIELD 15.

Family Photo la Grupul
de Elicoptere. (2015)
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La exerciţiu au participat aproximativ 2000 de militari români
şi străini din şapte state NATO, Bulgaria, Grecia, Olanda,
Portugalia, România, SUA, Turcia, dar şi din Ucraina,
gruparea navală SNMG1, 14 nave militare şi opt aparate de
zbor precum şi un submarin.
31 iulie 2015: Pe faleza din faţa Comandamentului Flotei
din Constanţa, s-a desfăşurat festivitatea dedicată absolvirii
Promoţiei „Regele Ferdinand 150” de ofiţeri ingineri militari
şi civili din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, precum
şi de maiştri militari de marină din cadrul Şcolii Militare de
Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. A
fost prima festivitate de absolvire care s-a desfăşurat în altă
locaţie decât cea oferită de platoul Academiei Navale în
ultimul deceniu.
31 august – 11 septembrie 2015: Forţele Navale
Române au participat cu fregata Mărăşeşti, corveta
Contraamiral Eustaţiu Sebastian, ofiţeri de stat major şi
o grupă de scafandri EOD, la exerciţiul multinaţional SEA
BREEZE 15, care a avut loc în apele teritoriale ale Ucrainei
şi în apele internaţionale ale Mării Negre.
4-6 septembrie 2015: Monitorul Lascăr Catargiu a
participat în Portul Cernavodă, la manifestările organizate
cu ocazia împlinirii cu 120 de ani de la inaugurarea Podului
Carol I.
7-18 septembrie 2015: Forţele Navale au participat
la exerciţiul inter-instituţional, de nivel strategic, HISTRIA
15, desfăşurat în poligoanele de la Jegălia, Dut-Tăuţ, în

Fregata Regina Maria
(F222). (2014)

73

Tragere executată de monitorul
Lascăr Catargiu (47)
în Poligonul Temporar
de la Sfântu Gheorghe. (2015)

PHOTEX la exerciţiul desfăşurat
de navele din cadrul Flotei cu fregata
franceză Jean Bart (D 615). (2016)

Remorcherul Voinicul, la finalul
ceremoniei de intrare în serviciul
Forţelor Navale Române. (2016)

raionul de la Mahmudia, Capul Midia, poligonul Babadag,
în zona poligonului Vărsătura, dar şi în Portul Constanţa,
la Smârdan, în judeţul Galaţi, precum şi în poligonul Cincu.
23 septembrie 2015: Şeful Statului Major al Forţelor
Navale, contraamiralul dr. Alexandru Mîrşu, a participat
la Murighiol, la inaugurarea primului modul al Centrului
Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări,
Danubius-Ri, proiect declarat de Guvernul României drept
unul strategic de importanţă naţională în domeniul cercetării
ştiinţifice.
12-15 octombrie 2015: Fregata Regina Maria (F 222),
distrugătorul USS Porter (DDG 78), un avion de patrulare
maritimă P-3C Orion, fregata Hetman Sahaydachniy (U
130) din Ucraina, fregata Verni (42) din Bulgaria şi fregata
TCG Turgutreis (F-241) din Turcia au desfăşurat exerciţii de
antrenament în apele internaţionale ale Mării Negre.
17-28 octombrie 2015: Corveta Contraamiral Horia
Macellariu (Cvt 265) a participat la exerciţiul multinaţional
de securitate maritimă MARSEC 2015, care s-a desfăşurat
în partea de est a Mării Mediterane şi în apele teritoriale ale
Turciei.
21-28 octombrie 2015: Dragorul maritim Sublocotenent
Alexandru Axente (DM 30) a participat la exerciţiul NUSRET
2015, organizat de Forţele Navale Turce, în zona Golfului
Saros, din nordul Mării Egee.
3-6 noiembrie 2015: Navele fluviale au reluat tragerile
în poligonul Sfântu Gheorghe după o pauză de 11 ani.

8-11 noiembrie 2015: Distrugătorul din clasa T 45 HMS
Duncan (D 37) a efectuat escala în Portul Constanţa. Pe
11 noiembrie, nava a desfăşurat exerciţii pe mare cu fregate
Regina Maria (F 222), NPR Zborul (NPR 190) şi dragorul
maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu (DM 29).
9 noiembrie 2015: La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” a fost organizat un minicampionat de fotbal, denumit
„Turneul de fotbal interaliat”, în cadrul căruia s-au întrecut
echipe ale militarilor români şi britanici (de pe distrugătorul
HMS Duncan), pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la
desfăşurarea primului meci de fotbal care a avut loc pe pă
mânt românesc, între marinarii britanici şi localnicii din Sulina.
10 noiembrie 2015: La Divizionul 50 Corvete din
Mangalia a fost organizată o activitate aniversară, la
împlinirea a 60 de ani de la înfiinţare.
17 decembrie 2015: Festivitatea de încheiere a
programului de fabricaţie a elicopterelor IAR-330 Puma
Naval şi de recepţionare a ultimului elicopter în configuraţie
finală a avut loc la sediul IAR S.A. Braşov.
26-28 ianuarie 2016: La Bucureşti a avut loc cea de-a
VI-a ediţie a conferinţei SURFACE WARSHIPS, prima ediţie
organizată într-o ţară din Europa de est. Organizată în
premieră într-o ţară din Europa de est, conferinţa SURFACE
WARSHIPS, a adus la aceeaşi masă constructori, integratori
şi beneficiari ai capabilităţilor oferite de navele militare şi au
adus Forţele Navale Române în atenţia comunităţii navale
internaţionale.

Aspect din timpul evaluării
fregatei Regele Ferdinand de către
specialiştii CISE, pe timpul participării
navei la exerciţiul multinaţional
SEA SHIELD 2017.

Marina Română nr. 6

remorcherului maritim de radă şi port Voinicul (104),
achiziţionat de Ministerul Apărării Naţionale conform
contractului încheiat cu Şantierul Naval Damen.
16 iunie 2016: Comandorul Liviu-Auraş Coman,
absolvent al Colegiului Naval de Comandă din cadrul
Colegiului Naval de Război din Statele Unite ale Americii, a
câştigat Premiul Internaţional Robert E. Batemans cu eseul
U.S. Strategic Movement In The Black Sea.
28 iunie-8 iulie 2016: La Constanţa a avut loc exerciţiul
multinaţional EURASIAN PARTNERSHIP DIVE 16.
1 iulie 2016: Centrul de Informatică s-a reorganizat în
Centrul pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică.
1-28 iulie 2016: Dragorul maritim Sublocotenent
Alexandru Axente (DM-30), a executat misiuni ca
parte a grupării navale NATO, Standing NATO Mine
Countermeasures Group Two (SNMCMG-2) şi a participat
la exerciţiile BREEZE 2016 şi SEA SHIELD 2016.
2 iulie 2016: Forţele Navale Române au participat cu
două elicoptere IAR 330 Puma Naval şi militari din cadrul
forţelor speciale la cea de-a 10-a ediţie a spectacolului
aviatic AEROMANIA desfăşurată pe aerodromul din Tuzla.
11-17 iulie 2016: Un pluton de infanterişti marini din cadrul
Batalionului 307 Infanterie Marină din Babadag, a participat
la exerciţiul multinaţional PLATINUM LION 16.4, care s-a
desfăşurat la Centrul de Instruire din Novo Selo din Bulgaria.
17-31 iulie 2016: O echipă mobilă a Centrului de
Instruire, Simulare şi Evaluare formată din 3 evaluatori,

Elevii din clasa a XI-a de la Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”
la finalul călătoriei de orientare socioprofesională în Forţele Navale. (2017)

Family Photo: reuniunea absolvenţilor
români ai Naval Command College/
Naval War College. (2016)
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1-29 februarie 2016: Dragorul maritim Slt. Alexandru
Axente (Dm 30) a participat alături de nave din Gruparea
Permanentă NATO de luptă împotriva minelor nr. 2,
SNMCMG2, la exerciţii în Marea Neagră.
23-25 februarie 2016: La Miercurea Ciuc şi în alte
localităţi din judeţul Harghita a avut loc prima campanie de
promovare a Forţelor Navale şi workshopul organizat cu
ofiţerii de informare şi relaţii publice din Forţele Navale.
29 februarie-4 martie 2016: La Centrul de Instruire
Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale din Constanţa
s-a derulat exerciţiul de instruire prin simulare DANUBE
PROTECTOR 16.7, un exerciţiu de tip întrunit, inter
instituţional, care a angrenat structuri din cadrul Forţelor
Navale, Ministerului Afacerilor Interne (Gruparea Mobilă de
Jandarmi Constanţa şi Tulcea, Garda de Coastă) şi Forţele
Terestre (Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti”).
3 martie 2016: Dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu
(Dm 29) a realizat o premieră pentru Forţele Navale
Române, fiind prima navă militară care a tranzitat Canalul
Corint, pe timpul participării navei la exerciţiul multinaţional
ARIADNE 16, organizat de Forţele Navale Elene, în
perioada 4-12 martie.
12 aprilie 2016: A intrat în serviciul Forţelor Navale
Române remorcherul maritim de radă şi port Vârtosul (103),
construit la Şantierul Naval Damen.
8 iunie 2016: În Portul Militar Constanţa s-a desfăşurat
ceremonialul de intrare în serviciul Forţelor Navale a

Activităţi la bordul NS Mircea
pentru a marca împlinirea a 40 de ani
de la primul marş transatlantic
efectuat de velier, în anul 1976. (2016)
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Exerciţiu de vitalitate
la fregata Regina Maria. (2016)
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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei
Române, Alteţa Sa Regală Principele Radu şi Alteţa Sa
Regală Principesa Maria, alături de conducerea Forţelor
Navale la bordul fregatei Regele Ferdinand. (2018)

ofiţeri de stat major certificaţi NATO MAREVAL (Maritime
Evaluation) a participat la exerciţiul multinaţional SEA
BREEZE 16, pentru consilierea, monitorizarea şi sprijinul
procesului de evaluare operaţională NATO „Self Evaluation
level 2” condus de Forţelor Navale Ucrainene la bordul
fregatei ucrainene Hetman Sahaydachnyi, etapă obligatorie
în cadrul Alianţei Nord – Atlantice pentru certificarea forţelor
puse la dispoziţia NATO.
18 iulie-4 august 2016: Fregata Regina Maria a făcut
parte din gruparea navală NATO Standing NATO Maritime
Group Two (SNMG-2), şi a executat misiuni specifice în
Marea Neagră, în cadrul exerciţiilor BREEZE 2016 şi SEA
SHIELD 2016.
20 iulie 2016: Prin Decretul Prezidenţial nr. 708 din
20 iulie, s-a acordat Drapelul de luptă Comandamentului
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” din Brăila.
6 august 2016: În Portul Militar Constanţa s-a desfăşurat
ceremonialul de intrare în serviciul Forţelor Navale a
remorcherului maritim de radă şi port Vânjosul (105).
26 august 2016: Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
intrarea României în Primul Război Mondial, la Monumentul
ridicat în memoria marinarilor eroi morţi pentru întregirea
neamului în luptele de la Rasova, 8 septembrie 1916 din
incinta Muzeului Marinei, la monumentul din parcul de lângă
capela militară şi la monumentul amplasat pe strada Traian
din Constanţa, au fost citite numele a 300 din cei 330000

Evaluarea fregatei Regele Ferdinand (F 221)
în vederea participării la misiuni în cadrul
SNMG-2. (2017)
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Fregata Regele Ferdinand participând alături
de navele din SNMG2 la exerciţiul BREEZE 2018.

Secvenţă de debarcare la Capu Midia,
la exerciţiul multinational SPRING STORM 2018.

de militari români care şi-au pierdut viaţa în urma acestei
conflagraţii mondiale.
9-10 septembrie 2016: La Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” şi la bordul NS Mircea au avut loc activităţi pentru a
marca împlinirea a 40 de ani de la primul marş transatlantic
efectuat de Nava Şcoala Mircea, în anul 1976.
8-11 septembrie 2016: Portul Constanţa a găzduit
activităţile organizate cu prilejul SCF Black Sea Tall Ships
Regatta 2016 organizată de Sail Training International. Deşi
Nava Şcoală Mircea nu a participat la regată, ea a reprezentat
centrul întregii activităţi desfăşurate în Constanţa.
12 septembrie – 3 octombrie 2016: Nava Şcoală
Mircea a efectuat marşul anual de instrucţie, în care a
parcurs aproximativ 1550 mile marine în Marea Egee, Marea
Marmara şi Marea Neagră cu escale în porturile Rhodos,
Heraklion şi Pireu. La bord au fost ambarcaţi 26 de studenţi
ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 52 de elevi ai Şcolii
Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu” şi 10 cadeţi
străini din Bulgaria, China, Letonia, Polonia şi Ucraina.
13-22 septembrie 2016: La Centrul de Instruire Simulare
şi Evaluare al Forţelor Navale s-a desfăşurat în premieră
exerciţiul de instruire asistat de calculator, CAX DACIA 16,
un exerciţiu de comandament distribuit între toate cele trei
categorii de forţe ale Armatei, la care au participat 700 de
militari, dintre care aproximativ 200 din Forţele Navale.
4 noiembrie 2016: Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale
„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia, - înfiinţată în

E.S. IoanaBivolaru, ambasadorul României
în Portugalia, la finalul vizitei
la bordul Navei Şcoală Mircea. (2017)

baza Înaltului Decret nr. 1093 din 26 februarie 1896, la Galaţi
- a aniversat 120 de ani de tradiţie în instruirea echipajelor.
ianuarie – februarie 2017: Remorcherul fluvial 328
a intervenit în sprijinul populaţiei din suburbia Tudor
Vladimirescu, transportând aproape 2000 de oameni între
Tulcea şi Tudor Vladimirescu, deoarece apele Dunării erau
îngheţate atât pe sectorul fluvial cât şi maritim. Remorcherul
maritim Grozavul, aparţinând Centrului de Scafandri, a
intervenit în sprijinul populaţiei civile din Delta Dunării, între
porturile Sulina şi Tulcea.
14 ianuarie 2017: Statul Major al Forţelor Navale a
organizat o activitate de comemorare a victimele catastrofei
feroviare din Gara Ciurea care a avut loc în noaptea de 31
decembrie 1916/13 ianuarie 1917 şi a fost evocată memoria
comandorului hidrograf Alexandru Cătuneanu, autorul
primei hărţi de navigaţie a Mării Negre, decedat în acea
catastrofă.
3-10 februarie 2017: Peste 2500 de militari din opt ţări Bulgaria, Canada, Grecia, România, Spania, SUA, Turcia şi
Ucraina -, 16 nave, un submarin şi 10 aeronave au participat
la cel mai mare exerciţiu multinaţional organizat de Forţele
Navale Române, SEA SHIELD 2017, un exerciţiu aflat în
calendarul activităţilor Comandamentului Maritim Aliat de la
Northwood, MARCOM.
5-13 martie 2017: Peste 1500 de militari, 17 nave
militare din şapte ţări membre ale Alianţei Nord-Atlantice, un
elicopter Puma Naval, două echipe de scafandri specializaţi

Examene în cazarma studenţilor
de pe Nava Şcoală Mircea. (2018)

în descoperirea şi neutralizarea pericolelor subacvatice
(EOD), două avioane MiG 21 LanceR şi o navă a Gărzii
de Coastă din România şi Turcia, doi ofiţeri de stat major
din Bulgaria şi Turcia, integraţi în Centrul de Coordonare
a Exerciţiilor în Marea Neagră, au participat la exerciţiul
multinaţional POSEIDON 2017, în apele teritoriale româneşti
şi în apele internaţionale din partea vestică a Mării Negre.
10-17 martie 2017: Comandorul Marian Săvulescu din
Statul Major al Forţelor Navale, a fost membru al echipei de
cercetători români în expediţia organizată în Antarctica în
cadrul proiectului de cercetare RONARE 2017, desfăşurată
prin cooperarea României cu Argentina în zona Peninsulei
Antarctice. Cercetătorii români au studiat poluarea
transfrontalieră cu nitraţi în apele Oceanului de Sud şi au
monitorizat şi determinat calitatea apei.
16-22 martie 2017: Forţele Navale Române au organizat
şi desfăşurat, în raioane maritime ale Mării Negre şi în zona
de litoral de la Capu Midia, exerciţiul bilateral românoamerican SPRING STORM 17.
22-25 martie 2017: Elevii din clasa a XI-a de la Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” au desfăşurat o călătorie
de orientare socio-profesională în Forţele Navale, o
activitate reluată în marină după mai bine de 5 ani.
22 martie 2017: Dragorul maritim Sublocotenent
Alexandru Axente (DM 30) a părăsit Portul Militar Constanţa
pentru a participa la etapa finală a misiunii SNMCMG-2,
din Marea Neagră; de asemenea, în perioada 3-7 aprilie,

Cadeţi de pe Nava Şcoală la acţiunea
„Finlanda 100”, în portul Turku. (2017)

Participanţii la cea de-a 21-a ediţie
a Conferinţei Comandanţilor Academiilor Navale
din Europa şi NATO (ENASC) găzduită
de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. (2018)
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Aspect din timpul exerciţiului
„Forţele Navale Române 2018”.

Family Photo la aniversarea
împlinirii vârstei de 100 de ani
a contraamiralului (rtr.)
Mircea Caragea. (2019)

Echipajul fregatei Regele Ferdinand
comemorând eroii marinari, căzuţi la datorie
la bordul distrugătorului Regele Ferdinand
în timpul „Operaţiei 60.000”. (2019)

nava a participat la exerciţiul multinaţional ARIADNE 17,
organizat de Forţele Navale Elene.
25 martie - 1 aprilie 2017: La Şcoala Militară de Maiştri
Militari de Marină a Forţelor Navale „Amiral Ioan Murgescu”,
s-a desfăşurat cea de-a XXV-a ediţie a Concursului de
matematică „Viceamiral Vasile Urseanu”, organizat sub
egida şi patronajul Ligii Navale Române.
23 mai - 22 septembrie 2017: Nava Şcoală Mircea a
efectuat marşul anual de instruire practică, cu escale în 11
porturi din 9 ţări: Ajaccio (Franţa), Vigo (Spania), Den Helder
(Olanda), Halmstadt (Suedia), Kotka (Finlanda), Turku
(Finlanda), Gdynia (Polonia), Wilhelmshaven (Germania),
Lisabona (Portugalia), Palma de Mallorca (Spania) şi Chania
(Grecia). Nava a participat la SAIL Den Helder 2017 şi la Tall
Ships Races 2017 şi în premieră a instruit 110 cadeţi germani
de la Marineshule Murwik (Academia Navală) din Flensburg;
datorită faptului că velierul Gorch Fock II, aparţinând Marinei
Militare Germane se afla în reparaţii, NS Mircea a fost ales
pentru instruirea acestor cadeţi. Statistica marşului:122 zile
de marş, aproape 11.000 mile parcurse în 77 de zile pe mare
din care şaisprezece au fost parcurse pe vele, escale în 11
porturi din 9 ţări, participarea la o regată şi un festival maritim,
patru ambasadori şi trei consuli ai României prezenţi la bord.
15 iunie 2017: A fost inaugurată „Sala de Specialitate
viceamiral ing. Marcel Vasile Diaconescu” de la Colegiul
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, realizată de
Forţelor Navale Române.

Analiza situaţiei meteo din raion,
în comanda de navigaţie
a fregatei Regina Maria.
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19-24 iunie 2017: Peste 300 de marinari din Forţele
Navale Române, Forţele Navale ale Azerbaijan, Bulgariei,
Georgiei, SUA, Turciei şi Ucrainei au participat la exerciţiul
„EURASIAN PARTNERSHIP MCM DIVE 2017”.
11-20 iulie 2017: Aproximativ 745 militari din Forţele
Navale Române au participat la exerciţiul multinaţional
SABER GUARDIAN 17, cel mai mare exerciţiu militar din
istoria modernă a României, cu 10 nave de luptă şi de sprijin
logistic, 12 ambarcaţiuni şi 18 mijloace terestre de luptă.
Acţiunile s-au desfăşurat la Cincu, Râureni, Borduşani, Capu
Midia, Mihail Kogălniceanu şi Babadag. În marja SG-17 au
fost planificate şi alte exerciţii naţionale sau multinaţionale:
GETICA SABER-17, ARGEDAVA SABER-17, SCUTUL DE
FOC, TOBRUQ LEGACY şi MĂRĂŞEŞTI,
2 octombrie 2017: Festivitatea de deschidere a noului
an universitar la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
s-a desfăşurat în Piaţa Ovidiu din Constanţa, în prezenţa,
preşedintelui României, E.S. domnul Klaus Iohannis.
Evenimentul, organizat în premieră în centrul universitar al
vechiului Tomis, cu participarea studenţilor şi profesorilor
celor trei instituţii de învăţământ superior de stat din oraş
- Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea
„Ovidius” şi Universitatea Maritimă Constanţa - a fost
dedicat memoriei poetului roman Publius Ovidius Naso, de
la a cărui trecere în eternitate s-au împlinit 2000 de ani.
6 octombrie 2017: Fregata Regele Ferdinand a părăsit
Portul Militar Constanţa, pentru a participa în premieră la

operaţia NATO de securitate maritimă, SEA GUARDIAN, în
Marea Mediterană.
12-14 octombrie 2017: Elevi de la Liceul Teoretic
„Nicolae Iorga” din Brăila au participat în cadrul Academiei
Navale „Mircea cel Bătrân” la activităţi în cadrul proiectului
„Cadet pentru o zi”, organizat, în premieră, de Ministerul
Apărării Naţionale.
17-31 octombrie 2017: Un detaşament de infanterişti
marini din Batalionul 307 Infanterie Marină din Babadag a
participat la exerciţiul multinaţional SILVER ARROW 16,
organizat de NATO în Letonia.
22 octombrie 2017: În Piaţa Independenţei din Brăila,
a avut loc ceremonialul acordării Drapelului de luptă
Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”.
27-29 octombrie 2017: La Muzeul Marinei Române
s-a desfăşurat cea de a XX a ediţie a Sesiunii Naţionale de
Comunicări Ştiinţifice „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul
euroasiatic. Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”.
31 octombrie - 14 noiembrie 2017: Dragorul maritim
Lt.Lupu Dinescu (DM-25) a participat la operaţia de
supraveghere a traficului maritim din Marea Neagră,
desfăşurată de gruparea navală NATO de luptă împotriva
minelor marine. La comanda navei s-a aflat în premieră la
o misiune internaţională, o femeie, căpitanul Delia Neaşcu.
3-7 noiembrie 2017: Forţele Navale au organizat
la Constanţa, în satul Tonea din judeţul Călăraşi şi la
Calafat-Ciupercenii Noi, o serie de evenimente cu prilejul

Mesaj aniversar trimis de militarii
Regimentului de Infanterie Marină
aflaţi în misiune în Afganistan.
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Misiune de antrenament în zonă lagunară
a infanteriştilor marini. (2019)

Nava Şcoală Mircea în Portul Rouen, pentru
a participa la Regata L’Armada de Rouen 2019.
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împlinirii a 140 de ani de la victoria obţinută, pe Dunăre,
de către marinarii militari români, în timpul Războiului de
Independenţă. Personajul principal omagiat a fost generalul
de marină Nicolae Dumitrescu-Maican, cel care a comandat
bateriile de coastă de la Calafat, în anul 1877, acestea fiind
încadrate, în majoritate, cu marinari.
4 - 20 noiembrie 2017: Corveta Contraamiral Horia
Macellariu (265) a participat la exerciţiul multinaţional
de luptă antisubmarin DOGU AKDENIZ-17, în estul Mării
Mediterane şi în portul Aksaz din Turcia, ca parte a grupării
navale NATO, SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 2).
8 noiembrie 2017: Fregata Regele Ferdinand a revenit în
Portul Militar Constanţa după participarea la operaţia NATO
SEA GUARDIAN şi la misiuni în cadrul Grupării Navale
NATO de luptă împotriva minelor marine, SNMCMG2 pe
timpul acţiunii acesteia în Marea Neagră.
15 noiembrie 2017: În Portul Militar Constanţa fost
sărbătorită pentru prima oară în această nouă formulă,
Ziua Scafandrului Român şi cei 50 de ani de la înfiinţare ai
Centrului 39 Scafandri.
16 noiembrie-3 decembrie 2017: Corveta Contraamiral
Horia Macellariu (265) a participat la exerciţiul multinaţional
de luptă antisubmarin MAVI BALINA-16, organizat de Forţele
Navale ale Turciei, în partea de est a Mării Mediterane.
23 noiembrie 2017: La Direcţia Hidrografică Maritimă a
avut loc simpozionul „Viaţa şi personalitatea comandorului
Alexandru Cătuneanu (1862–1916)”, dedicat memoriei

Family Fhoto la Hamburg, la finalul ceremoniei
de decernare Navei Şcoală Mircea, a titlului de
ambasador onorific în serviciul României. (2019)
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Comandanţii fregatei Regele Ferdinand din
perioada 2004-2019, la 15 ani de la intrarea
navei în serviciul Forţelor Navale Române.

PHOTEX la exerciţiul bilateral
româno-ucrainean RIVERINE 2019.

Family Photo după festivitatea de deschidere a cursului
de formare al piloţilor navali de la Baza Aeriană de instruire
şi formare a personalului aeronautic de la Boboc. (2019)

Salturile scafandrilor
din elicopterul Puma Naval.

comandorului hidrograf Alexandru Cătuneanu, decedat în
catastrofa feroviară din Gara Ciurea, Iaşi, în noaptea de 31
decembrie 1916/13 ianuarie 1917.
25 noiembrie - 4 decembrie 2017: Dragorul maritim
Sublocotenent Alexandru Axente (Dm 30) a participat la
exerciţiul de luptă contra minelor NUSRET 16, organizat de
Forţele Navale ale Turciei în Golful Izmir.
5-8 decembrie 2017: Fregata franceză Guepratte (F714) a efectuat o vizită în portul militar Constanţa; în ultima
zi a escalei, fregata franceză a desfăşurat exerciţii comune
pe mare alături de corveta Viceamiral Eugeniu Roşca (263)
şi dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu (25), avioane
ale Forţelor Aeriene Române şi ale Forţelor Aeriene Regale
Canadiene, dislocate în baza de la Mihail Kogălniceanu.
24 ianuarie - 13 februarie 2018: Dragorul maritim Lt.
Lupu Dinescu (DM-25) a făcut parte din Gruparea Navală
NATO de luptă împotriva minelor marine, care a desfăşurat
activităţi specifice de supraveghere a traficului maritim în
bazinul Mării Negre.
30 ianuarie-17 februarie 2018: Fregata Regele
Ferdinand a executat misiuni în Marea Neagră, în cadrul
Grupării Navale Permanente a NATO SNMG-2.
1 martie 2018: A fost iniţiată procedura specifică de
achiziţie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a
produsului „Corvetă multifuncţională”, conform prevederilor
HG nr. 48/2018.

Infanteriştii marini ambarcându-se la bordul
navei de debarcare USS Oak Hill (LSD 51)
la exerciţiul BALTOPS 2019.
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5 martie 2018: Dragorul maritim Locotenent Dimitrie
Nicolescu (DM 29) a părăsit Portul Militar Constanţa,
participând în perioada 9-16 martie, la exerciţiul multinaţional
ARIADNE 18, organizat de Forţele Navale Elene, în Golful
Patras.
20-23 martie 2018: La Centrul de Conferinţe al Forţelor
Navale a fost organizat în premieră, stagiul de pregătire
pentru evaluatori NATO în domeniul maritim (MAREVAL).
3 aprilie 2018: Scafandrii EOD au descoperit şi
neutralizat două mine marine de război din perioada celui
de-al Doilea Război Mondial, în zona kilometrul 94-99 pe
Braţul Chilia.
15 aprilie 2018: S-a înfiinţat la Constanţa, Colegiul
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“ care a preluat
tradiţiile Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza,
continuatorul Şcolii copiilor de marină, înfiinţată prin Înaltul
Decret nr. 2408 din 1881.
3-4 mai 2018: Direcţia Hidrografică Maritimă, autoritate
naţională în domeniul hidrografiei,a fost gazda celei de-a
XIV-a reuniuni a grupului de lucru pentru siguranţa navigaţiei
în Marea Neagră şi Marea Azov (BASWG).
4-11 mai 2018: Forţele Navale Române au organizat
exerciţiul multinaţional SEA SHIELD 18, cu participarea a
peste 2.300 de militari din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie,
România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi
Ucraina precum şi 21 de nave militare, 10 aeronave de
luptă şi un submarin.

5-15 mai 2018: Forţele Navale Române au organizat
exerciţiul multinaţional SPRING STORM 18 la Capu Midia,
în Marea Neagră şi pe Dunăre.
29 mai-1 iunie 2018: Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” a găzduit cea de-a 21-a ediţie a Conferinţei
Comandanţilor Academiilor Navale din Europa şi NATO
(ENASC) şi a preluat pentru doi ani, preşedinţia forumului
educaţional miliar naval de la Academia Navală a Statelor
Unite ale Americii.
31 mai-17 iunie 2018: Un detaşament de infanterişti
marini şi doi ofiţeri de stat major (ambarcaţi pe USS Oak Hill
şi respectiv pe USS Mount Withney) au participat la exerciţiul
multinaţional BALTOPS 18 (BALTIC OPERATIONS), cel
mai mare exerciţiu de tip joint din nordul Europei.
1 iunie 2018: Batalionul 307 Infanterie Marină de la
Babadag s-a transformat în Regimentul 307 Infanterie
Marină, în structura Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”.
15 iunie 2018: Majestatea Sa Margareta, Custodele
Coroanei Române, Alteţa Sa Regală Principele Radu şi
Alteţa Sa Regală Principesa Maria au vizitat fregata Regele
Ferdinand, în seria evenimentelor dedicate împlinirii a 140
de ani de la revenirea ţinutului dintre Dunăre şi Marea
Neagră la Patria-Mamă (1878-2018).
15 septembrie 2018: Colegiul Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza” din Constanţa şi-a redeschis porţile, luni 10
septembrie, la 20 de ani de la desfiinţarea Liceului Militar
de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. La festivitatea organizată

cu ocazia reînfiinţării Colegiului Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza” şi a deschiderii anului de învăţământ 20182019, pe platoul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, au
păşit cu emoţii cei 203 elevi ai instituţiei, dintre care 120 de
elevi de clasa a IX-a, 36 de elevi de clasa a X-a şi 47 de
elevi de clasa a XI-a, care au ales să îmbrace uniforma de
licean militar.
24 septembrie-24 octombrie 2018: Fregata Regele
Ferdinand, având la bord un elicopter Puma Naval şi o
grupă de militari ai Divizionului 164 Forţe Navale pentru
Operaţii Speciale, a participat la exerciţiul multinaţional de
luptă antisubmarin MAVI BALINA, organizat de Turcia şi la
operaţia SEA GUARDIAN.
1 octombrie 2018: Forţele Navale Române au reintrodus
în pregătirea universitară specialitatea de inginer construcţii
de nave, opt studenţi militari fiind şcolarizaţi de către
Facultatea de Arhitectură Navală din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi.
12-28 octombrie 2018: NMH Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu a participat, în premieră, la exerciţiul
multinaţional NUSRET 18, organizat de Forţele Navale ale
Turciei, în Marea Egee şi Portul Izmir.
28 octombrie-17 noiembrie 2018: Dragorul maritim Lt.
Dimitrie Nicolescu (DM 29) a desfăşurat, activităţi specifice,
în Marea Neagră, alături de partenerii din Gruparea navală
permanentă NATO de luptă împotriva minelor marine,
SNMCMG-2.

Corveta Contraamiral Eustaţiu Sebastian
la exerciţiul SEA BREEZE 2019.
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Elevii Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”,
în prima zi de şcoală după redeschiderea colegiului. (2018)

Aspirant ing. Alexandra Chiriţă, şefa de promoţie a Academiei Navale
„Mircea cel Bătrân” 2019, primind de la comandorul conf.univ.dr.ing.
Octavian Tărăbuţă, rectorul instituţiei, brevetul de ofiţer de marină.
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Elevii Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan
Cuza” ambarcaţi la bordul fregatei pe timpul
exerciţiului SHIELD PROTECTOR 19.

13-16 noiembrie 2018: Direcţia Hidrografică Maritimă
a organizat la Constanţa, reuniunea comisiilor tehnice
ale Grupului de lucru NATO pentru informaţii în domeniul
geospaţial maritim (Nato Additional Military Layers coproduction panel 15 şi Geospatial Maritime Working Group
Technical Panel 13).
14 noiembrie 2018: Forţele Navale Române au sărbă
torit, la Tulcea şi Mangalia, 140 de ani de la revenirea
Dobrogei în hotarele României, Ziua Dobrogei, prima regiune
a României care are o zi oficială (conform Legii nr. 230/2015).
1 decembrie 2018: Peste 1.000 de marinari militari au
participat la Bucureşti, Constanţa, Tulcea, Brăila, Mangalia
şi Babadag, la evenimentele organizate de Centenarul Marii
Uniri.
18 ianuarie 2019: Statul Major al Forţelor Navale a
organizat la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti
un eveniment aniversar la împlinirea vârstei de 100 de ani a
contraamiralului (rtr) Mircea Caragea.
24 ianuarie 2019: Forţele Navale Române au participat
la ceremoniile organizate de Ministerul Apărării Naţionale
împreună cu administraţiile publice locale cu prilejul împlinirii
a 160 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.
Februarie-iulie 2019: 60 de infanterişti marini din
cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag
au participat în cadrul misiunii NATO „Resolute Support”,
în teatrul de operaţii Afganistan, în cadrul Batalionului 300
Protecţia Forţei „Sfântul Andrei”.

Echipajul fregatei Regele Ferdinand (F221) salutând comanda navei
USNS Carson City (T-EPF-1), pe timpul manevrei de acostare în portul Augusta.
În prim-plan, locotenent Ştefana Farcaş, navigatorul navei. (2018)
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Instantaneu din timpul participării Navei Maritime Hidrografice Căpitan-comandor Alexandru
Cătuneanu, la exerciţiul multinaţional NUSRET 19, organizat de Forţele Navale ale Turciei.

17 februarie-8 martie 2019: Dragorul maritim
Locotenent Lupu Dinescu (DM 25) a executat misiuni în
Marea Neagră, ca parte a Grupării Navale Permanente a
NATO de Luptă Împotriva Minelor, SNMCMG-2.
1-8 martie 2019: Forţele Navale Române au organizat
în raioane din apele teritoriale româneşti şi în apele
internaţionale din partea vestică a Mării Negre, exerciţiul
multinaţional POSEIDON 2019.
4 martie 2019: La Baza Aeriană de instruire şi formare a
personalului aeronautic de la Boboc, şapte ofiţeri de marină,
din promoţiile 2014-2017 a Academiei Navale „Mircea cel
Bătrân”, au început cursul de formare ca piloţi de elicopter.
Este al doilea proiect major al Forţelor Navale, de instruire a
ofiţerilor de marină pentru a deveni piloţi de elicopter, după
cel derulat în perioada 2005-2007.
10-26 martie 2019: Nava Maritimă Hidrografică Căpitancomandor Alexandru Cătuneanu a participat la exerciţiul
multinaţional ARIADNE 19, organizat de Forţele Navale
Elene în portul Souda din Insula Creta.
28 martie-18 aprilie 2019: Fregata Regele Ferdinand
(F221) a participat la misiunile pe care Gruparea navală
permanentă NATO, SNMG2, le-a executat în Marea Neagră.
30 martie 2019: La Constanţa s-a desfăşurat cea de-a
XXVII-a ediţie a concursului de matematică „Viceamiral
Vasile Urseanu”; la această ediţie organizarea concursului

a trecut de la Liga Navală Română filiala Constanţa la
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”.
1-15 aprilie 2019: Cel mai mare exerciţiu cu focus
medical din istoria Alianţei Nord-Atlantice, VIGOROUS
WARRIOR 19, s-a desfăşurat în mai multe unităţi ale
Armatei României: Centrul Naţional de Instruire Întrunită
„Getica” din Cincu, în Baza 71 Aeriană „General Emanoil
Ionescu”, Câmpia Turzii, în Portul Militar Constanţa şi zona
Mării Negre.
5-13 aprilie 2019: Forţele Navale Române au organizat
exerciţiul multinaţional naval SEA SHIELD 19, la care au
participat 14 nave militare româneşti şi şase nave militare
din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia, cu un total
de aproximativ 2.200 de militari.
12 aprilie 2019: În marja Ziua Distinşilor Vizitatori la
exerciţiul SEA SHIELD 19, E.S. domnul Klaus Iohannis,
Preşedintele României a vizitat fregata Regele Ferdinand
(F221), aflată în Portul Militar Constanţa.
5 mai 2019: Nava Şcoală Mircea a părăsit Portul
Militar Constanţa, pentru a participa la tradiţionalul marş
internaţional de instrucţie, la 80 de ani de când a intrat în
serviciul Marinei Militare Române.
11 mai 2019: 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

Omagiu adus de la bordul fregatei
Regele Ferdinand, marinarilor care
şi-au pierdut viaţa în adâncul apelor. (2019)

Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO,
la bordul dragorului maritime Lt. Lupu Dinescu, pe timpul
escalei navei la Odessa. (2019)
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Escala Navei Şcoală Mircea la Sulina. (2019)

distrugătorului Regele Ferdinand în timpul „Operaţiei
60.000”.
31 mai 2019: La sediul Centrului 110 Comunicaţii şi
informatică din Mamaia Sat, la Capu Midia şi la Năvodari, a
avut loc aniversarea a 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. Tradiţia Divizionului 545 Artilerie de Coastă a fost
preluată de Divizionul 508 Rachete de Coastă din Mangalia.
3-24 iunie 2019: Forţele Navale Române au participat
la exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN 2019,
desfăşurat în poligoanele de instruire Cincu, Babadag,
Smârdan, precum şi în raioanele Boboc şi Borduşani.
Exerciţiul a fost conexat cu o serie de alte exerciţii naţionale
si multinaţionale: MĂRĂŞEŞTI 19, TOMIS 19, ISTRIA 19,
SCORPIONS FURY 2019.
5-10 iunie 2019: 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”.
6-23 iunie 2019: Un detaşament din cadrul Regimentului
307 Infanterie Marină a participat la exerciţiul multinaţional
BALTOPS 19, desfăşurat în Kiel (Germania), Insula
Saaremaa (Estonia), Klapeida (Lituania), Ravlunda (Suedia)
şi în apele internaţionale ale Mării Baltice.

Retragere cu torţe
de Ziua Armatei României. (2019)
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Elevii de anul II ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor
Navale „Amiral Ion Murgescu”, desfăşurând cursuri în contextul
situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. (2020)

Instantaneu din timpul ceremoniei de depunere
a jurământului militar, la Şcoala de Aplicaţie
a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. (2020)

30 iunie-13 iulie 2019: Nava purtătoare de rachete
Lăstunul (NPR 190) şi corveta Contraamiral Eustaţiu
Sebastian (Cvt 264) au participat la exerciţiul multinaţional
SEA BREEZE 19, organizat de Forţele Navale Ucrainene, în
colaborare cu partenerii americani; la exerciţiu au participat
32 de nave, 24 de aeronave, şi peste 3000 de militari din
19 ţări.
3-22 iulie 2019: Fregata Regele Ferdinand a desfăşurat
misiuni în Marea Neagră în cadrul Grupării Navale
Permanente a NATO, SNMG-2, participând la activităţile
organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Ucrainene
în Odessa şi la exerciţiile SEA BREEZE 19, organizat de
Forţele Navale Ucrainene şi BREEZE, organizat de Forţele
Navale Bulgare.
8-19 iulie 2019: Forţele Navale Române au participat
la exerciţiul multinaţional PLATINUM LION 19 desfăşurat la
Novo Selo, Bulgaria, cu militari din cadrul Regimentului 307
Infanterie Marină de la Babadag.
11-31 iulie 2019: Dragorul Maritim Locotenent Dimitrie
Nicolescu a participat la misiuni în Marea Neagră, în cadrul
grupării navale permanente a NATO, SNMCMG-2 şi la
exerciţiul BREEZE 19, organizat de Forţele Navale Bulgare.
22-26 iulie 2019: La Constanţa şi în raioanele maritime
din proximitatea litoralului românesc al Mării Negre s-a
desfăşurat cea de-a X-a ediţie a exerciţiului multinaţional
„Eurasian Partnership MCM Dive” cu participarea scafandrilor

Secvenţă de evacuare medicală executată cu elicopterul Puma
Naval pe timpul exerciţiului NATO, VIGOROUS WARRIOR 19.
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Puitorul de mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu,
revenind în Portul Constanţa la finalul misiunii executate
ca navă comandant a grupării navale SNMCMG2. (2020)

Căpitan-comandorul Valentin Vlad preluând comanda
Grupării Navale Permanente a NATO de luptă contra minelor
de la comandorul Italian Alessandro Falcone. (2020)

militari din România, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia şi SUA.
7 august 2019: Nava Şcoală Mircea, cel mai longeviv
ambasador al României pe mările şi oceanele lumii, a
acostat, în Portul Militar Constanţa, încheind astfel marşul
istoric dedicat împlinirii a 80 de ani de la intrarea velierului
în serviciul Marinei Militare Române. Pe parcursul celor
trei luni de pregătire a viitorilor marinari militari români şi
străini, Nava Şcoală Mircea a parcurs peste 8.500 mile
marine, a acostat în 12 porturi - Siracusa (Italia), Barcelona
(Spania), Almeria (Spania), Cadiz (Spania), Brest (Franta),
Rouen (Franta), Haga (Olanda), Hamburg (Germania),
Southampton (Marea Britanie), Lisabona (Portugalia),
Valleta (Malta) şi Istanbul (Turcia) şi a participat la Regata
L’Armada de Rouen 2019 şi la Liberty Tall Ships Regatta.
14-16 august 2019: O delegaţie condusă de generalul
Paolo Ruggiero, locţiitorul comandantului Comandamentului
Aliat pentru Transformare (DSACT), a efectuat o vizită în
garnizoana Constanţa, fiind primul reprezentant al ACT
care a participat la festivităţile organizate de Ziua Marinei
Române.
27 iunie 2019: La Hamburg, în acelaşi loc unde era
acostat şi în primăvara anului 1939, la Uberseebrucke, la
bordul Navei Şcoală Mircea a avut loc un ceremonial militar
la împlinirea a 80 de ani de la intrarea în serviciul Forţelor
Navale a velierului românesc. Cu acest prilej, N.Ş. Mircea
a primit titlul de ambasador onorific în serviciul României.

Acţiuni în OPS-Room-ul fregatei Regina Maria
pe timpul exerciţiului SHIELD PROTECTOR 20.
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1-6 septembrie 2019: Medici militari din Forţele Navale
Române şi Garda Naţională din statul Alabama, SUA a
oferit, servicii medicale gratuite în câteva localităţi izolate
din Delta Dunării: C.A. Rosetti, Cardon, Sfiştofca, Letea şi
Sulina.
3-7 septembrie 2019: Forţele Navale Române au
organizat exerciţiul bilateral româno-ucrainean RIVERINE
2019, pe fluviul Dunărea, în zona cuprinsă între oraşele
Izmail din Ucraina şi Tulcea.
6-7 septembrie 2019: 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 aceasta 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” din Galaţi.
7 septembrie 2019: În Portul Militar Constanţa a avut loc
o festivitate aniversară la împlinirea a 15 ani de la intrarea
in serviciul Marinei Romane a fregatei Regele Ferdinand.
14-23 septembrie 2019: 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

Final de carieră în Forţele Navale pentru viceamiralul dr. Alexandru Mîrşu,
şef al SMFN în perioada decembrie 2013-iunie 2020; salutând pavilionul
dragorului maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, pe care l-a comandat în timpul carierei. (2020)
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Militar „Alexandru Ioan Cuza”. Pe timpul marşului, nava a
făcut escale în porturile Tulcea, Galaţi, Brăila şi Sulina şi a
fost vizitată de peste 32000 de persoane.
2-22 octombrie 2019: 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, în Portul Nara şi Golful Saros.
15-17 octombrie 2019: 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 din Ucraina
şi cu distrugătorul american USS Porter.
18 octombrie-23 noiembrie 2109: Fregata Regele
Ferdinand, cu un elicopter Puma Naval şi o grupă de Forţe
Navale pentru Operaţii Speciale (FNOS) ambarcate la bord,
a participat la Operaţia NATO SEA GUARDIAN 19 (OSG)
în Marea Mediterană şi la exerciţiul multinaţional DOGU
AKDENIZ, organizat de Forţele Navale ale Turciei.
21 octombrie-6 noiembrie 2019: Dragorul maritim
Locotenent Lupu Dinescu (DM 25) a executat misiuni în
Marea Neagră, în cadrul Grupării Navale Permanente a
NATO de Luptă Împotriva Minelor SNMCMG-2.
30 octombrie 2019: Dragorul maritim Locotenent Lupu
Dinescu (DM 25), aflat în escală în portul Odessa, a primit
vizita secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

PHOTEX la exerciţiul SEA BREEZE 20, la care au
participat şi nave româneşti: corveta Contraamiral Eustaţiu
Sebastian (Cvt 264) şi fregata Regina Maria (F222).
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Aspect din comanda de navigaţie a
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu
pe timpul participării la exerciţiul multinaţional
de luptă contra minelor ARIADNE 20.

Contraamiralul Mihai Panait primind comanda
Forţelor Navale şi Drapelul de Luptă al SMFN. (2020)

E.S. domnul Klaus Iohannis primind marca distinctivă a Preşedintelui României
de la contraamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forţelor Navale. (2020)

1 noiembrie 2019: În Portul Militar Brăila, 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
14 noiembrie 2019: O delegaţie condusă de şeful
Statului Major al Forţelor Navale din Republica Islamică
Pakistan a vizitat Forţele Navale Române.
16 ianuarie 2020: În cadrul unei ceremonii care a avut
loc la Terminalul Pasageri al Portului Constanţa, România
a preluat pentru prima dată comanda Grupării Navale
Permanente a NATO de luptă contra minelor, exercitată în
ultimele şase luni din anul 2019, de Italia. Astfel, comandorul
Alessandro Falcone, a predat comanda grupării, căpitancomandorului Valentin Vlad, cel care va exercita comanda
de la bordul navei-comandant, puitorul de mine şi plase
Viceamiral Constantin Bălescu (PM 274) din dotarea
Forţelor Navale Române.
5-6 martie 2020: Prin Decretul prezidenţial nr. 781 din 31
octombrie 2019, Preşedintele României, E.S. domnul Klaus
Iohannis a conferit Medalia Comemorativă „Centenarul
Războiului pentru Întregirea Neamului” Flotilei Fluviale
„Mihail Kogălniceanu” şi Muzeului Naţional al Marinei.
16 martie 2020: Prin Decretul Prezidenţial nr. 195
din data de 16 martie 2020, pe teritoriul României a fost
instituită starea de urgenţă. Începând cu acea dată, Forţele

Navale Române au executat în fiecare garnizoană misiuni
în sprijinul forţelor Ministerului Afacerilor Interne, contribuind
la efortul de prevenire şi limitare a răspândirii COVID-19.
27 martie 2020: Marinarii militari au instalat pe
Stadionul Portul din Constanţa, un Sistem Medical Modular
de Intervenţie şi Tratament (SMMIT), având rolul de a trata
cazurile uşoare şi medii de infectări cu COVID-19 din zona
Dobrogei.
5 iunie 2020: După 137 de zile în care a acţionat pentru
asigurarea capacităţii de reacţie imediată la nivelul NATO în
Marea Mediterană, Marea Egee şi Marea Neagră, puitorul
de mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu (PM 274),
nava comandant a Grupării Navale Permanente a NATO
de luptă contra minelor numărul 2 a revenit în Portul Militar
Constanţa.
11 iunie 2020: Pe platoul Academiei Navale „Mircea
cel Bătrân”, s-a desfăşurat prima festivitate de absolvire a
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” după 22
de ani, şi după reînfiinţarea acestuia în anul 2018
15 iunie 2020: Forţele Navale Române au predat
comanda Grupării Navale Permanente a NATO de luptă
împotriva minelor (Standing NATO Mine Countermeasures
Group Two), SNMCMG2, Forţelor Navale ale Greciei.
Astfel, în premieră, datorită restricţiilor impuse de
COVID 19, transferul comenzii a fost făcut prin sistem

de videoconferinţă, căpitan-comandorul Valentin Vlad
predând comanda Grupării Navale Permanente a NATO
de luptă contra minelor numărul 2 căpitan-comandorului
Dimitrios Katsouras. Inedita ceremonie a fost prezidată de
commodore Jeanette Morang, comandantul Forţelor de
Suprafaţă din NATO.
15-30 iunie 2020: Nava maritimă hidrografică Căpitancomandor Alexandru Cătuneanu a participat la exerciţiul
multinaţional de luptă contra minelor ARIADNE 20, organizat
de Forţele Navale Elene în Golful Patras.
30 iunie 2020: În Portul Militar Constanţa a avut
loc ceremonia de predare – primire a funcţiei de şef al
Statului Major al Forţelor Navale; viceamiralul dr Alexandru
Mîrşu, şef al Statului Major al Forţelor Navale în perioada
decembrie 2013 – iunie 2020, a predat Drapelul de Luptă
al Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralului Mihai
Panait, noul şef al Statului Major al Forţelor Navale.
9-28 iulie 2020: Dragorul maritim Locotenent Lupu
Dinescu (Dm 25), a participat la misiuni în cadrul Grupării
Navale Permanente a NATO de luptă contra minelor
SNMCMG2.
9-29 iulie 2020: Fregata Regina Maria a desfăşurat misi
uni NATO, în Marea Neagră, ca parte componentă a SNMG2.
19-26 iulie 2020: Corveta Contraamiral Eustaţiu
Sebastian (Cvt 264) a participat la exerciţiul SEA BREEZE
20 desfăşurat în Ucraina.

Aspect din timpul ceremoniei de acordare a „Drapelului de Luptă”
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”. (2020)
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Aspect din timpul unui exerciţiu specific
de instruire al marinarilor fluviali. (2020)

Contraamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major
al Forţelor Navale, înmânand Emblema de merit
clasa a III-a maistrului militar clasa a V-a Ioana Marinela
Bota, şefa de promoţie a Şcolii Militare de Maiştri Militari
a Forţelor Navale. (2020)
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Family Photo: echipajul dragorului maritime Lt. Lupu Dinescu (DM 25),
participând la misiuni în gruparea SNMCMG2. (2020)

15 august 2020: Pandemia de COVID 19 a schimbat
fundamental modul de desfăşurare al activităţilor organizate
de Forţele Navale Române cu ocazia sărbătoririi Zilei
Marinei Române, acestea având loc cu precădere în mediul
online. În Portul Militar Constanţa şi pe mare la exerciţiul
„Fortele Navale Române 2020” au fost alături de marinari,
preşedintele României, E.S. domnul Klaus Iohannis,
Presedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, primul
ministrul al României, Ludovic Orban, ministrul apărării
naţionale, Nicolae Ionel-Ciucă, şeful Statului Major al
Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, oficialităţi
militare şi civile, ataşaţi militari.
7-11 septembrie: Pe fluviul Dunărea, în zona cuprinsă
între Tulcea şi Izmail (Ucraina), s-a desfăşurat a treia ediţie
a exerciţiului bilateral româno-ucrainean „RIVERINE 2020”.
23-25 septembrie 2020: Corveta Amiral Petre
Bărbuneanu a desfăşurat exerciţii comune cu nave din
Ucraina, UKRS Starobylsk (P 191), UKRS Oleksandr
Ohrimenko, UKRS Sokal (A 782) şi UKRS Sapfir.
2 octombrie 2020: Colegiul Naţional Militar „Alexandru
Ioan Cuza” a primit „Drapelul de Luptă”.
2 octombrie 2020: La Muzeul Naţional al Marinei Române
a fost lansată ediţia limitată a medaliei aniversare „155 de ani
de la naşterea lui Ferdinand I - Întregitorul/Fregata”.
22 octombrie 2020: Lansarea medaliei aniversare
„FNR-160 de ani în Serviciul Patriei”, emisă de Monetăria
Statului, serie limitată.

Medalia aniversară „155 de ani de la naşterea lui Ferdinand I - Întregitorul/Fregata”,
lansată la Muzeul Naţional al Marinei Române. (2020)
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Ochiul Flotei

p 11 mai 2018, exerciţiul SEA SHIELD 18, Marea Neagră.
Aspect din timpul exerciţiului multinaţional SEA SHIELD 18
la care au participat peste 2.300 de militari din Bulgaria, Grecia, Marea
Britanie, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ucraina
precum şi 21 de nave militare, 10 aeronave de luptă şi un submarin.

p 5 septembrie 2018, fluviul Dunărea,
exerciţiul RIVERINE 18.
Monitorul Lascăr Catargiu (47)
pe timpul participării la exerciţiul bilateral
româno-ucrainean RIVERINE 18,
pe fluviul Dunărea, în zona cuprinsă
între Izmail (Ucraina) şi Brăila.

t 25 septembrie
2012, fregata
Regele Ferdinand,
Canalul Suez.
Fregata
Regele Ferdinand,
tranzitând
în premieră pentru
o navă militară
românească,
Canalul Suez,
în marşul spre Golful
Aden şi Oceanul
Indian pentru
a participa
la operaţia
EU NAVFOR
ATALANTA 2012.
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u 6 iunie 2013,
zona lagunară Babadag.
Acţiunea infanteriştilor marini împreună
cu Grupul de Elicoptere la exerciţiul
SPARTAN SHIELD 13.

u 19 aprilie 2007, Marea Neagră.
Fregata Mărăşeşti lansând o rachetă
P-21 în cadrul exerciţiului de trageri de
luptă şi lansare de rachete navă – navă,
organizat de Comandamentul Flotei.
www.navy.ro
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160

de ani de la
înﬁinţarea
Marinei Militare
Române
Moderne

