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Ne apropiem de finalul anului 2021. Al doilea an marcat de pandemia de Covid-19 a 
adus multe misiuni, provocări, reuşite şi aşteptări pentru echipajul Forțelor Navale Române. 
Învăţând din lecţiile anului precedent, Forţele Navale au carantinat, vaccinat şi testat echipajele 
navelor participante la misiuni internaţionale.

2021 a fost deopotrivă anul fregatei „Regina Maria“, al puitorului de mine și plase 
„Viceamiral Constantin Bălescu“, al dragorului maritim „Lt. Lupu Dinescu“, nave care au 
participat la misiuni integrate în grupările permanente nato SNMG2 și SNMCMG 2 dar și 
la operațiile SEA GUARDIAN și EU NAVFOR IRINI. Şi dacă anul trecut, puitorul de mine 
„Viceamiral Constantin Bălescu” a asigurat, pentru prima dată în istoria Armatei României, 
conducerea unei grupări navale permanente a NATO, desfășurând misiuni specifice, timp 
de șase luni, în Marea Neagră și în Marea Mediterană, în acest an, fregata Regina Maria 
a asigurat, pentru prima dată, comanda grupării navale care a acționat în cadrul Operației 
NATO SEA GUARDIAN.

2021 a fost un an în care procesul de reorganizare a FNR a continuat, implicând intempestiv 
şi presa de marină.

2021 a fost încă un an în care marinarii militari au demonstrat că au un nivel ridicat de 
pregătire şi pot îndeplini cu succes întreaga gamă de misiuni planificate sau ordonate, cu 
aceleași capabilități militare pe care cu siguranţă le-ar fi dorit modernizate sau schimbate.

2021 a fost anul în care s-a semnat contractul de achiziție guvern la guvern cu Statele 
Unite ale Americii pentru livrarea unui sistem de instalații mobile pentru lansarea de rachete 
antinavă, bazat pe racheta NSM, în care navele de la fluviu, dragoarele maritime, Nava 
Maritimă pentru Scafandri „Grigore Antipa“ şi Nava Școală „Mircea“ au continuat procesul 
de modernizare - atât de așteptat să înceapă și de colegii lor de la fregatele T22 - iar noile 
corvete şi-au continuat navigaţia prin hățișurile legislative.

2021 a fost încă un an în care, în condiții de pandemie, marinarii militari au fost alături de 
populația civilă la diverse activităţi festive sau  omagiale. 

A fost un an în care învățământul de marină a continuat să se dezvolte, în care tinerii elevi 
şi studenţi marinari au avut oportunități de pregătire în străinătate şi în care Colegiul Național 
Militar „Alexandru Ioan Cuza” a funcționat pentru prima dată după reînființare, având elevi în 
toţi anii de studiu.

2021 a fost un an în care ne-am dezvoltat atunci când am reuşit să comunicăm, să ne 
ascultăm şi să ne înţelegem, să ne respectăm şi mai ales să înţelegem că dincolo de grade 
şi funcţii, suntem parte al aceluiași echipaj şi că de fiecare dintre noi va depinde succesul sau 
neîndeplinirea misiunilor.

În tot acest conglomerat de misiuni, activități, restricții generate de COVID-19, a continuat 
în acest an clădirea conștiinței maritime a publicului, care dorim să ne cunoască, să ne 
înţeleagă şi să ne accepte.

„De e vreme rea sau bună, marinaru-i optimist”... Asemenea mesajului versului acestui 
cântec marinăresc învăţat pe băncile şcolilor de marină, privim cu optimism spre 2022, un an 
în care vom avea de îndeplinit alte misiuni, în care vom fi puşi să depăşim alte situaţii limită 
pentru a ne bucura la final de „Misiune îndeplinită”! Iar trecerea dintre ani va mai aduce o 
premieră pentru Forţele Navale, puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu“, 
urmând a fi prima navă militară românească care va întâmpina noul an într-un port străin, la 
finalul participării la Operaţia IRINI sub mandat UE.

La mulţi ani 2022, la mulţi ani marinari, prin profesie, pasiuni, vocaţie sau aspiraţii!

Navigând spre 2022 

1www.navy.ro

Marinari militari defilând 
la Parada organizată de 
Ziua Națională a României 
la București. În prim-plan, 
soldat Costel Cosmin 
Popa, electrician pe vedeta 
blindată Opanez.

(Foto: Daniel Stoenciu, 
Centrul de Scafandri)
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În imagine, student 
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La invitația șefului Statului Major al Forțelor Navale Elene, 
viceamiralul Stylianos Petrakis, în perioada 12-16 iulie, șeful 
Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, a 
participat la prima ediție a Conferinței și Expoziției Internaționale 
pentru Apărare (DEFEA 2021), organizată la Atena. Companiile 
participante la eveniment au prezentat soluții tehnice capabile să 
răspundă amenințărilor de securitate, aspect ce oferă Forțelor 
Navale Române oportunitatea de a crește nivelul de expertiză 
și de a dezvolta relațiile de colaborare cu specialiștii statelor 
aliate care își desfășoară activitatea în domeniul militar maritim. 
Agenda discuțiilor contraamiralului Mihai Panait cu participanții 
la evenimentul de la Atena a vizat subiecte referitoare la 
modernizarea Forțelor Navale Române și a capabilităților navelor 
militare românești, pentru a asigura prezența în teatrele de 
operații maritime, în conformitate cu standardele NATO și UE, 
precum și subiecte cu privire la rolul Forțelor Navale Române de 
furnizor de securitate și stabilitate în zona de responsabilitate de 
pe flancul de sud-est al Alianței. De asemenea, au fost analizate 
subiecte pe tema mediului de securitate din Marea Neagră, în 
contextul actualei situații geopolitice. DEFEA 2021 a fost una 
dintre cele mai importante reuniuni și expoziții în domeniul 
securității maritime. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

DEFEA 2021DEFEA 2021

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, a participat duminică, 4 iulie, la 
activitățile organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Marinei Ucrainene, în portul Odessa. Din partea 
României, la festivitate au mai fost prezenți diplomații 
români acreditați în Ucraina, precum și echipajele 
fregatei Regina Maria și corvetei Contraamiral Horia 
Macellariu, participante la exerciţiul SEA SHIELD 21. 
Prezent la ceremonie, Președintele Ucrainei, E.S. 
domnul Volodymyr Zelensky, a subliniat importanța 
dezvoltării cooperării dintre forțele navale partenere 
pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre, în 
special pe timpul desfășurării activităților comune de 
instruire, iar la final a salutat echipajele navelor militare 
acostate în portul Odessa. Contraamiralul Mihai Panait 
a vizitat cele două nave militare românești acostate în 
portul Odessa și a transmis echipajelor mult succes în 

îndeplinirea obiectivelor exercițiului multinațional SEA BREEZE 
21, menționând că vor avea oportunitatea de a demonstra, încă 
o dată, profesionalismul marinarilor militari români pe durata 
desfășurării activităților de instruire colective, alături de parteneri. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Diplomaþie navalã  Diplomaþie navalã  
în portul Odessaîn portul Odessa

Știri  
din Flotă
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit vizita comandantului Comandamentului Maritim 
Aliat (MARCOM), viceamiralul britanic Keith Blount, care s-a 
aflat în România, în perioada 21-22 iulie. Discuțiile dintre cei doi 
oficiali au vizat situația de securitate din Marea Neagră și Marea 
Mediterană și contribuția Forțelor Navale Române la asigurarea 
măsurilor de consolidare a posturii NATO de descurajare și de 
apărare pe flancul sudic și estic al Alianței.
Vizita de lucru în România a viceamiralului Blount a început 
miercuri, 21 iulie, la sediul Universității Naționale „Carol I” din 
București, cu o expunere pe tema apărării comune în zona 
euroatlantică, la care au participat șefii de structuri din Statul 
Major al Forțelor Navale, comandanții de mari unități și unități din 
Forțele Navale, precum și reprezentanți ai structurilor Ministerului 
Apărării Naționale și Statului Major al Apărării. Pe parcursul 
discuțiilor cu ofițerii din Forțele Navale Române, oficialul militar 
britanic a subliniat profesionalismul echipajelor navelor militare 
românești care au făcut parte, în ultimii ani, din grupările 
navale permanente ale NATO. „Anul trecut, Forțele Navale 
Române și-au asumat, pentru prima dată, comanda uneia dintre 
cele patru grupări navale aliate permanente. M-am bucurat 
când Marina Militară Română și-a exprimat disponibilitatea 
de a prelua comanda SNMCMG-2 «Standing NATO Mine 
Countermeasures Group Two», gruparea navală permanentă de 
luptă contra minelor», pentru că îi cunoșteam pe ofițerii români 
care lucrau în MARCOM «Comandamentul Maritim Aliat de la 
Northwood, Marea Britanie» și văzusem că marinarii români 
sunt profesioniști foarte buni, conștiincioși și sunt oameni pe 
care te poți baza oricând. După preluarea comenzii SNMCMG-2, 
pandemia COVID-19 a perturbat, în lunile martie-aprilie 2020, 
desfășurarea misiunilor navale planificate de Alianță, însă, prin 
măsurile luate de către comandantul român al grupării, căpitan-
comandorul Valentin Vlad, navele și echipajele din cadrul 
grupării navale și-au adaptat rapid procedurile operaționale, iar  
misiunile din Marea Mediterană au fost îndeplinite în totalitate. 
În plus, prin măsurile de protecție sanitară, luate de căpitan-

Vizita de lucru în România a comandantului Vizita de lucru în România a comandantului 
Comandamentului Maritim AliatComandamentului Maritim Aliat

comandorul Vlad, niciun membru al echipajelor nu s-a 
îmbolnăvit, nu a fost niciun focar de COVID-19 la bordul navelor 
și nicio navă nu a ieșit din gruparea navală”, a menționat 
viceamiralul Blount.
Comandantul MARCOM a subliniat și contribuția Forțelor Navale 
Române la dezvoltarea complexității exercițiilor multinaționale 
din Marea Neagră, făcând referire, în special, la Exercițiul 
multinațional SEA SHIELD, precum și la participarea navelor 
militare românești la alte exerciții organizate de către forțe 
navale partenere, nu numai în Marea Neagră, ci și în Marea 
Mediterană, pentru consolidarea interoperabilității aliate.
La finalul întâlnirii oficialului britanic cu ofițerii de marină români, 
șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a subliniat importanța coeziunii membrilor Alianței pentru 
a asigura o prezență navală robustă pe flancul sud-estic al 
NATO și a menționat că Forțele Navale Române își vor îndeplini, 
în continuare, angajamentele față de parteneri, prin participarea 
navelor militare românești la exercițiile aliate, prin integrarea 
acestora în grupările navale permanente ale NATO, precum 
și prin încadrarea unor funcții din comandamentele Alianței 
cu ofițeri de stat major. „Suntem pregătiți să preluăm, peste 
câteva săptămâni, conducerea grupării navale care operează 
în cadrul Operației NATO SEA GUARDIAN (OSG), când vom 
asigura statul major al OSG, iar fregata «Regina Maria» va fi 
nava-comandant a OSG. Totodată, pentru ultimul trimestru al 
acestui an, suntem pregătiți să participăm, cu puitorul de mine 
«Viceamiral Constantin Bălescu», la Operația UE IRINI din 
Marea Mediterană, pentru respectarea embargoului asupra 
armelor impus Libiei”, a spus contraamiralul Panait.
Pe parcursul vizitei în România, viceamiralul Keith Blount a mai 
avut întrevederi oficiale cu ministrul apărării naționale, cu șeful 
Statului Major al Apărării, cu secretarul de stat pentru politica de 
apărare, planificare și relații internaționale, precum și cu echipa 
de comandă a Statului Major al Forțelor Navale. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, a 
participat, în perioada 14-17 septembrie, la întrunirea anuală a șefilor 
marinelor militare „International Seapower Symposium” (ISS), organizată 
în Statele Unite ale Americii, la Newport, Rhode Island. Ediția cu numărul 
24 a forumului a oferit oportunitatea liderilor marinelor pentru a discuta 
pe tema provocărilor și oportunităților identificate în domeniul securității 
maritime internaționale.Tema simpozionului din acest an a fost „Forța în 
unitate”. Sesiunile grupului au inclus discuții despre lupta cu virusul SARS-
CoV-2, implicațiile schimbărilor climatice asupra securității internaționale; 
securitatea în zona arctică; puterea mării în era informației; sănătatea 
mintală și disponibilitatea spirituală. De asemenea, printre subiectele 
dezbătute, s-au numărat: contribuția comună a marinelor partenere 
participante la diferite operații maritime, cercetarea și salvarea pe mare cu 
sprijinul capabilităților submarine, combaterea traficului de arme, droguri 
și persoane pe mare. „Furnizarea unui sistem maritim sigur și stabil este 
un imperativ pentru întreaga omenire și este o parte esențială a ceea ce 
fac navele noastre în fiecare zi”, a declarat șeful forţelor navale ale SUA, 
amiralul Mike Gilday. „Cred că puterea maritimă robustă, rezistentă și 
responsabilă este un consorțiu internațional de națiuni cu aceeași idee. 
Suntem principalii garanți ai păcii, prosperității și fluxului deschis de mărfuri 
de-a lungul oceanelor. Marina noastră oferă aceste beneficii cetățenilor pe 
care îi deservim în fiecare zi în timp de pace și mai ales în aceste perioade 
de concurență - nu doar în momente rare de conflict”. ISS este singurul 
forum din lume care reunește în același timp șefii atâtor marine pentru 
a spori securitatea maritimă și operațiunile de cooperare dintre acestea. 
Discuțiile de la ISS au avut ca rezultat numeroase eforturi de succes pentru 
a consolida cooperarea în combaterea pirateriei, oferirea de asistență 
umanitară și ajutor în caz de dezastre, coordonarea căutării și salvării pe 
mare, inclusiv salvarea submarină, planificarea și desfășurarea operațiunilor 
militare ale coaliției și aplicarea legii comune pentru combaterea armelor, 
a drogurilor și a oamenilor, traficul de persoane, precum și în domeniul 
pescuitului și încălcări ale poluării. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

INTERNATIONAL SEAPOWER INTERNATIONAL SEAPOWER 
SYMPOSIUM, 2021SYMPOSIUM, 2021

Absolvenţi români ai US Naval War College.Şeful SMFN la Galeria absolvenţilor  
US Naval War College, pe care l-a urmat în anul 2009.
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În perioada 22-24 septembrie, șeful Statului Major al Forțelor 
Navale, contraamiralul Mihai Panait a efectuat o vizită oficială în 
Bulgaria, la Varna, la invitația omologului său bulgar, contraamiralul 
Kiril Mihaylov. În contextul bunelor relații bilaterale dintre Forțele 
Navale Române și cele ale Bulgariei, au fost analizate activitățile 
bilaterale desfășurate în domeniul instrucției și al învățământului 
militar de marină, precum și participările navelor militare din cele două 
țări la operații și exerciții în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Delegația 
română a prezentat părții bulgare aspecte referitoare la modernizarea 
Forțelor Navale Române, capabilitățile navelor din dotarea Marinei 
Militare și capacitatea României de a asigura prezența în teatrele 
de operații navale, în conformitate cu angajamentele asumate față 
de partenerii din NATO și din Uniunea Europeană, în contextul 
geopolitic existent. Agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali militari a 
mai cuprins subiecte privind securitatea maritimă, pe termen lung, 
în zona Mării Negre, dezvoltarea cooperării în domeniul operațiilor 
maritime și cel al instruirii marinarilor militari români și bulgari, în 
perioada următoare, în cadrul exercițiilor pe care cele două forțe 
navale le organizează, precum POSEIDON, SEA SHIELD, BREEZE 

În perioada 13-15 octombrie, şeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, a efectuat o vizită oficială în Ucraina, la 
invitația omologului său, contraamiralul Oleksii Neizhpapa. În contextul 
unei bune relații bilaterale dintre Forțele Navale Române și cele ale 
Ucrainei, au fost trecute în revistă activitățile de cooperare bilaterală 
din domeniul naval dintre cele două țări, în special în dezvoltarea 
procedurilor operaționale la standarde NATO, prin desfășurări de 
exerciții comune, pe mare, în contextul Parteneriatului pentru Pace, 
precum SEA SHIELD, SEA BREEZE, POSEIDON și EURASIAN 
PARTNERSHIP MCM Dive. Pe timpul întâlnirii, au fost purtate discuții 
privind contextul de securitate la nivel regional și global. Participarea 
Forțelor Navale Române în cadrul misiunilor Alianţei Nord-Atlantice din 
Marea Neagră, contribuie la asigurarea măsurilor de apărare colectivă 
și la consolidarea securității maritime în regiune. Agenda discuțiilor 
dintre cei doi oficiali militari a vizat și aspecte legate de securitatea 

și TRITON. De asemenea, pe agenda discuţiilor dintre cei 
doi şefi de marină s-a aflat şi analiza stadiului dezvoltării 
cooperării structurate permanente, sub egida Consiliului 
Europei, în cadrul proiectelor PESCO (Permanent Structured 
Cooperation) de interes comun, respectiv proiectul „European 
Union Network of Diving Centres” (EUNDC), al cărui 
coordonator este țara noastră, prin Centrul 39 Scafandri, 
și proiectul „Deployable Modular Underwater Intervention 
Capability Package” (DIVEPACK), al cărui coordonator 
este Bulgaria, prin structurile sale de forțe navale. Relațiile 
internaționale ale Forțelor Navale Române au fost dezvoltate, 
în ultimii ani, prin participarea marinarilor militari la operații, 
misiuni și exerciții în afara teritoriului național, prin încadrarea 
unor posturi din comandamentele NATO, UE și ONU cu ofițeri 
și maiștri militari de marină, precum și prin numeroase vizite 
oficiale și întâlniri bilaterale ale reprezentanților conducerii 
Forțelor Navale Române cu omologi din Europa, Asia și 
America. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Dezvoltarea relaþiilor dintre  Dezvoltarea relaþiilor dintre  
Forþele Navale Române ºi BulgareForþele Navale Române ºi Bulgare

maritimă, pe termen lung, în zona Mării Negre, implicațiile 
contextului regional în proiectarea strategiei maritime a NATO 
și dezvoltarea cooperării în domeniul operațiilor maritime. 
De asemenea, contraamiralul Mihai Panait și contraamiralul 
Oleksii Neizhpapa au subliniat contribuția pozitivă a exercițiului 
bilateral româno-ucrainean RIVERINE 2021, desfăşurat 
în perioada 27 septembrie - 1 octombrie, la consolidarea 
cooperării militare dintre România și Ucraina, în domeniul 
naval, pe fluviul Dunărea, prin dezvoltarea nivelului de instruire 
a forțelor participante la activitate și a interoperabilității dintre 
acestea. Totodată, au fost stabilite direcțiile cooperării viitoare, 
la nivel de forțe navale, în domeniul învățământului militar de 
marină și al instruirii în zona fluvială și în Delta Dunării. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Dezvoltarea dialogului  Dezvoltarea dialogului  
româno-ucrainean în domeniul navalromâno-ucrainean în domeniul naval
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În marja participării la exerciţiul NOBLE BLUEPRINT 21, 
contraamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forțelor Navale, a 
avut o întrevedere cu amiralul Robert P. Burke (SUA), comandantul 
Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite (JFC) de la Napoli. Cei 
doi oficiali militari au discutat joi, 28 octombrie, în Portul Constanța, 
despre contribuția Forțelor Navale Române la efortul colectiv al 
NATO de asigurare a securității Alianței Nord-Atlantice la Marea 
Neagră și Marea Mediterană, despre participarea navelor militare 
românești la misiunile grupărilor navale permanente NATO care 
operează pe flancurile estic și sudic, precum și despre contribuția 
cu personal de marină în Comandamentele din cadrul NATO. De 
asemenea, au fost discutate și subiecte referitoare la exercițiile 
multinaționale organizate în Marea Neagră de Forțele Navale 
Române și partenerii din Bulgaria și din Ucraina, exerciții care au 
rolul de a consolida prezența navală militară aliată în Marea Neagră. 
La finalul întâlnirii, contraamiralul Mihai Panait a vizitat împreună cu 
oficialul dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu, navă care, în 
anul 2021, a  executat misiuni în Marea Neagră, în cadrul Grupării 
Navale Permanente NATO de Luptă Împotriva Minelor, SNMCMG-2 
(Standing NATO Mine Countermeasures Group Two). (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

În perioada 18-22 octombrie, şeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, a efectuat o vizită de lucru în Franța. Pe 
parcursul vizitei, contraamiralul Mihai Panait a avut o întâlnire oficială cu 
omologul său francez, amiralul Pierre Vandier, cu care a discutat despre 
activitățile desfășurate în comun, în plan bilateral, precum și în cadrul 
grupărilor navale permanente ale NATO din Marea Neagră și din Marea 
Mediterană. Agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali a mai cuprins subiecte 
privind situația de securitate din zona Mării Negre, proiecția organizării și 
desfășurării unor exerciții comune, identificarea unor programe de pregătire 
de specialitate, în diferite domenii de marină, pentru personalul din cele 
două forțe navale. De asemenea, au fost abordate și subiecte referitoare 
la importanța dezvoltării relațiilor dintre Forțele Navale Române și Marina 
Militară Franceză în cadrul numeroaselor proiecte ale Uniunii Europene 
de cooperare structurată permanentă în domeniul politicii de securitate și 
apărare, PESCO, la care participă România și Franța. Dintre proiectele 
PESCO în care sunt implicate diferite structuri militare ale țării noastre, 
Forțele Navale Române coordonează proiectul „European Union Network 
of Diving Centers” (EUNDC), la care participă Bulgaria, Franța și România, 
iar Germania și Spania au statut de observatori. Proiectul își propune 
interconectarea centrelor de scafandri din statele UE și are ca obiectiv 
principal standardizarea instruirii, antrenării și certificării scafandrilor din 
Uniunea Europeană. Pe parcursul vizitei de lucru în Franța, contraamiralul 
Mihai Panait s-a întâlnit cu doamna Sena Latif, prim-colaborator al 
Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica 
Franceză, cu care a discutat subiecte cu privire la situația de securitate din 
zona Mării Negre, participarea navelor Forțelor Navale Române la operațiile 
și misiunile NATO și UE din Marea Mediterană, precum și programul 
viitoarelor escale ale Navei Școală Mircea în porturi franceze. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

În marja escalei navei comandant a Flotei a VI-a SUA, USS Mount 
Whitney la Constanţa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul 

Mihai Panait s-a întâlnit cu viceamiralul Eugene ”Gene” H. Black III, 
comandantul Flotei a VI-a a Statelor Unite ale Americii. Pe agenda discuţiilor 
care au avut loc sâmbătă, 13 noiembrie, la bordul fregatei Regele Ferdinand, 

s-au aflat aspecte privind parteneriatul strategic româno-american şi stadiul 
procesului de reformă al Forţelor Navale Române. De asemenea, a fost 
analizat stadiul cooperării dintre Marinele Militare ale celor două ţări, pe 

durata participării în comun la exerciţii, dar şi importanţa contribuţiei cu forţe la 
păstrarea climatului de pace şi securitate la graniţa de est a NATO. Activitatea 

a evidenţiat disponibilitatea cooperării cu forţele navale ale statelor membre 
NATO, pentru atingerea obiectivelor comune, dezvoltarea încrederii şi 

interoperabilităţii între statele riverane Mării Negre. Totodată, au fost analizate 
aspecte privind contribuţia Forţelor Navale Române la procesul de creştere 
a cooperării, încrederii şi stabilităţii în zona Mării Negre, precum şi direcţiile 
de acţiune pe viitor pentru creşterea stabilităţii în zonă. Vizita a contribuit la 

dezvoltarea relaţiilor parteneriatului strategic româno-american şi reprezintă 
o continuare a acţiunilor întreprinse în comun, în spiritul creşterii nivelului de 

încredere şi de securitate în zona Mării Negre. (M.E.)

Colaborare  Colaborare  
româno-francezã româno-francezã 

Vizita comandantului  Vizita comandantului  
JFC Napoli la ConstanþaJFC Napoli la Constanþa

Vizita comandantului Vizita comandantului 
Flotei a VI-a a SUAFlotei a VI-a a SUA
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Caracterul ascendent al relațiilor de cooperare militară bilaterală 
dintre România și Polonia a fost dezvoltat prin menținerea dialogului 
militar la nivel înalt, care a avut loc pe timpul vizitei pe care șeful 
Inspectoratului General al Marinei Poloneze, contraamiralul Jarosław 
Ziemiański, a efectuat-o în țara noastră, în perioada 16-19 noiembrie. 
La invitația șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, delegația condusă de oficialul militar polonez a vizitat 
miercuri, 17 noiembrie, dragorul maritim Sublocotenent Alexandru 
Axente (DM-30) și fregata Regele Ferdinand (F-221) acostate în 
Portul Militar Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
Divizionul 508 Rachete de Coastă din Mangalia și Muzeul Național al 
Marinei Române. La bordul fregatei Regele Ferdinand, contraamiralul 
Panait și contraamiralul Ziemiański au discutat despre stadiul actual 
și proiecția pe termen lung a cooperării dintre cele două forțe navale. 
De asemenea, cei doi oficiali militari au subliniat rolul și importanța 
colaborării dintre forțele navale din România și Polonia, în cadrul 
arhitecturii militare a sistemului de securitate, la granița estică a 
Uniunii Europene, pentru dezvoltarea durabilă a proiectelor cuprinse 
în „Inițiativa celor Trei Mări”, care reunește 12 state membre ale UE, 
situate între mările Adriatică, Baltică și Neagră, printre care se află 
și Polonia și România. La Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
delegația militară poloneză a vizitat infrastructura de învățământ și 
s-a întâlnit cu conducerea instituției şi studenţii militari polonezi aflaţi 
la studiu. Au fost evidențiate importanța continuării cooperării dintre 
academiile navale ale celor două țări, prin coordonarea programelor 
de învățământ, prin efectuarea unor schimburi de instructori şi de 
studenți, precum și prin efectuarea stagiilor de practică de către cadeții 
şi tinerii ofiţeri de marină români și polonezi la bordul navelor militare 
din România și Polonia. Vizita șefului Forțelor Navale Poloneze la 
Divizionul 508 Rachete de Coastă din Mangalia a adus în atenție 
participarea, pentru prima dată, a unei baterii de rachete de coastă a 
Forțelor Navale Poloneze la Exercițiul multinațional SEA SHIELD 21, 
organizat de Forțele Navale Române la finalul lunii martie a acestui 
an, la care militarii Divizionului 508 Rachete de Coastă au participat 
cu trei detașamente mobile de lansare rachete. SEA SHIELD 21 a 
reprezentat un prilej foarte bun de familiarizare a militarilor Divizionului 
508 Rachete de Coastă cu tacticile şi procedurile de operare specifice 
ale sistemului de rachete antinavă NSM (Naval Strike Missile), utilizat 
de marinarii militari polonezi, similar celui care va intra și în dotarea 
Forțelor Navale Române, prin derularea programului de înzestrare 
„Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML). Pe 
parcursul vizitei în România, contraamiralul Jarosław Ziemiański a mai 
avut întrevederi oficiale cu secretarul de stat şi şef al Departamentului 
pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale şi cu șeful 
Statului Major al Apărării. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Piloni importanþi ai securitãþii NATO, Piloni importanþi ai securitãþii NATO, 
pe flancul esticpe flancul estic
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Vizită la DM 25.

Dialog cu studenţii polonezi de la ANMB.

Întâlnirea cu secretarul de stat Simona Cojocaru.
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La invitația șefului Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, o delegație condusă de șeful 
Forțelor Navale din Albania, generalul de brigadă Ilir Xhebexhia, 
a efectuat o vizită în țara noastră, în perioada 22-24 noiembrie. 
Oficialul militar albanez a vizitat Portul Militar Constanța, fregata 
Regele Ferdinand, dragorul maritim Lt.Lupu Dinescu, Centrul 
de Instruire, Simulare, Evaluare și Jocuri de Război al Forțelor 
Navale, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Muzeul Național 
al Marinei Române. Șeful Forțelor Navale ale Albaniei, generalul 
de brigadă Ilir Xhebexhia s-a aflat în vizită oficială pentru prima 
dată în țara noastră, aspect care contribuie la dezvoltarea relațiilor 
de cooperare militară bilaterală dintre România și Albania, prin 
menținerea dialogului militar la nivel înalt. Pe agenda discuțiilor 
celor doi oficiali militari s-au aflat subiecte privind dezvoltarea 
unor proiecte comune ale forțelor navale din ambele țări, pentru 
creșterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două marine, 
precum și desfășurarea unor stagii de instruire teoretică și 
practică pentru studenții și militarii albanezi, la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” și la bordul Navei Școală Mircea, în timpul 
marșurilor internaționale de instrucție.  

Albania este stat membru al NATO din anul 2009, ca urmare 
a invitației de aderare adoptate la Summit-ul NATO de la 

București, din 3 aprilie 2008. Forțele Navale Române au început 
cooperarea bilaterală cu Forțele Navale ale Albaniei în anul 2009, 
când un grup de marinari militari români a participat la Exercițiul 
„ALBANIAN LION 09”, care a avut loc la Vlora, în Albania. 
Colaborarea militară româno-albaneză în domeniul instruirii 
forțelor navale s-a dezvoltat în timpul participării unui detașament 
de infanterie marină din România la Exercițiul multinațional 
„SILVER ARROW”, în anul 2016, la care a participat și o companie 
albaneză, prin intermediul stagiilor de instruire practică de la 
bordul Navei Școală Mircea, din anii 2011, 2018 și 2019, la care 
au participat și cadeți din Albania, precum și prin participarea unui 
ofițer al Forțelor Navale Române  la Reuniunea grupului de lucru 
privind standardizarea operațiilor maritime (MAROPS WG 20), 
la Tirana, în Albania, în anul 2020. De asemenea, cooperarea 
bilaterală dintre Forțele Navale din România și din Albania a 
fost susținută și de acțiunile de diplomație navală, desfășurate 
în timpul escalei Navei Școală Mircea în portul albanez Durres 
(în anii 2011 și 2018) și cu ocazia vizitei oficiale a șefului Statului 
Major al Forțelor Navale Române, efectuată la Tirana, în anul 
2019. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Vizita ºefului  Vizita ºefului  
Forþelor Navale din AlbaniaForþelor Navale din Albania
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Vizită la ANMB.

Schimb de cadouri oficiale cu secretarul de stat Simona Cojocaru.

Schimb de cadouri oficiale cu şeful SMAp.
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, a primit joi, 
3 iunie, vizita de prezentare a atașatului 
Apărării, Aero și Naval al Ucrainei în 
România, colonelul Valerii Frunze, aflat 
la începutul mandatului său în țara 
noastră, care a preluat funcția de la 
predecesorul său, colonelul Georgiy 
Olkhovski. În contextul unei bune relații 
bilaterale dintre România și Ucraina, 
au fost trecute în revistă activitățile de 
cooperare dintre forțele navale române 
și ucrainene care au cunoscut, în ultimii 
ani, o dezvoltare în domeniul instrucției 
pe mare, prin desfășurarea de exerciții 
comune, în mediul de acțiune terestru și 
lagunar din zona Deltei Dunării, precum 
și în domeniul învățământului militar de 
marină, prin încheierea unor parteneriate 
educaționale, care cuprind schimburi de 
studenți și elevi militari din cele două țări. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit marți, 15 iunie, vizita de prezentare a noului 
atașat al Apărării, Aero și Naval al Republicii Populare China 
în România, colonelul superior Huijiang Qu. Discuțiile dintre 
cele două părți s-au axat pe dezvoltarea cooperării între 
marinele celor două țări. Cu acest prilej, au fost trecute în 
revistă activitățile de cooperare bilaterală între instituțiile 
de învățământ de marină care, în ultimii ani, s-au dezvoltat 
prin încheierea de parteneriate educaționale între Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” și Academia Navală din cadrul 
Universității Militare din China, în baza cărora, din anul 2015, 
au fost ambarcați și cadeți chinezi la bordul Navei Școală 
Mircea, pe timpul marșurilor de instrucție. Prin parteneriatele 
educaționale încheiate între cele două instituții de învățământ 
superior de marină, la invitația partenerilor chinezi. Vizita de 
lucru dn iulie 2019, a delegației condusă de comandantul 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” la „Naval University of 
Engineering” (NUE-PLA), Wuhan a fost rezultatul a cinci ani de 
colaborare interinstituțională centrată pe stagiile de practică la 
bordul Navei Școală Mircea. Cele două părți au fost interesate 
de schimbul de bune practici educaționale și de dezvoltarea 
programelor de cooperare academică, iar prin participarea 
la activitate s-a urmărit promovarea învățământului militar de 
marină românesc. De asemenea, în perioada 16-29 octombrie 
2019, s-au desfășurat în China, la Wuhan, Jocurile Mondiale 
Militare ale Consiliului Internațional al Sportului Militar la care 

Locțiitorul pentru Operații și Instrucție al șefului Statului Major 
al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, a 
primit marți, 28 iunie, vizita de rămas bun a atașatului militar al 
apărării din Republica Albania, colonelul Arben Dhuli, aflat la 
sfârșitul mandatului său în țara noastră. În contextul unei bune 
relații bilaterale dintre România și Albania, au fost trecute în 
revistă activitățile de cooperare dintre Forțele Navale Române și 
albaneze care au cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare în domeniul 
învățământului militar de marină, prin participarea cu cadeți la 
marșurile de instrucție ale NS Mircea, în scopul internaționalizării 
învățământului românesc de marină, dar și pentru promovarea 
Forțelor Navale Române pe plan regional și internațional. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.) 

Vizita de informare  Vizita de informare  
a ataºatului apãrãrii ucraineana ataºatului apãrãrii ucrainean

Dialog româno-albanez la  
Statul Major al Forþelor Navale

din partea Forțelor Navale Române a participat sergent Elena 
Moagă care, alături de ceilalți membri ai delegației Armatei 
României, a contribuit la creșterea vizibilității României și 
a adăugat o dimensiune internațională pregătirii sportului 
românesc militar. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Dialog cu ataºatul Apãrãrii  Dialog cu ataºatul Apãrãrii  
din Republica Popularã Chinezãdin Republica Popularã Chinezã
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Conducerea Statului Major al Forțelor Navale a primit 
luni, 5 iulie, vizita de informare a consilierului principal 
al Consiliului Atlantic din Washington DC, domnul 
Harlan Kenneth Ullman. Principalele teme aflate 
pe agenda discuțiilor au vizat situația de securitate 
de la Marea Neagră, activitățile de instrucție și 
misiunile aflate în desfășurare, împreună cu aliații 
și partenerii NATO, precum și proiectele Forțelor 
Navale Române privind programele esențiale de 
înzestrare. Locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor 
Navale, contraamiralul de flotilă Ion-Cristian Lișman, 
i-a prezentat consilierului american structura și 
domeniile de acțiune ale Forțelor Navale Române, 
precum și contribuția Forțelor Navale la misiunile și 
operațiile NATO și UE. De asemenea, contraamiralul 
de flotilă Ion-Cristian Lișman a subliniat importanța 
parteneriatului strategic cu SUA, unul dintre principalii 
piloni ai apărării şi securității României. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, a primit luni, 19 iulie, vizita atașatului 
grec al apărării la București, comandorul Dimitrios 
Katsouras, care a preluat atribuțiunile de la comandorul 
Konstantinos Pitykakis, prezent la rândul său la 
activitate. Dialogul purtat la sediul SMFN a vizat 
problematica situației de securitate de la Marea 
Neagră, contribuția celor două națiuni la formarea unui 
climat stabil pe flancul sud-estic al NATO, continuarea 
cooperării la nivelul academiilor navale ale celor două 
ţări, prin efectuarea schimbului de instructori şi studenţi 
din cele două ţări, efectuarea de stagii ambarcate ale 
cadeţilor şi tinerilor ofiţeri de marină la bordul navelor, 
precum și coordonarea planurilor şi programelor de 
învăţământ ale celor două academii navale din România 
și Grecia. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Luni, 26 iulie, locțiitorul șefului Statului Major al 
Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Cristian 
Lișman, a primit vizita atașatului militar sârb al 
apărării, locotenent-colonelul Igor Colic, care 
l-a înlocuit în funcție pe locotenent-colonelul 
Dorde Turukalo. Reprezentații Forțelor Navale 
Române i-au prezentat noului atașat militar sârb 
în România activitățile comune la care militarii 
români și sârbi au luat parte până în prezent, 
precum și proiectele de interes comun. Ambele 
părți și-au exprimat intenția de a colabora în 
domeniul instrucției, în vederea organizării unor 
exerciții în care să fie implicate capabilitățile 
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” și cele 
navale ale Serbiei. Oficialii sârbi au subliniat 
faptul că dialogul și colaborarea cu Armata 
României și, implicit, Forțele Navale Române 
reprezintă un bun prilej de a dezvolta nivelul de 
interoperabilitate dintre cele două țări. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Vizitã de informare  Vizitã de informare  
la Statul Major al Forþelor Navalela Statul Major al Forþelor Navale

Vizita ataºatului apãrãrii al Greciei
la sediul Statului Major al Forþelor Navale

Dialog româno-sârb 
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Printr-un ordin al ministrului apărării naționale, contraamiralul 
de flotilă Ion-Cristian Lișman a fost împuternicit, la sfârșitul lunii 
august 2021, să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcției de locțiitor 
pentru resurse al șefului Statului Major al Apărării. Vineri, 10 

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit luni, 23 august, vizita de rămas bun a atașatului 
naval al Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord, căpitan-
comandorul Neil Thomson, precum și vizita de prezentare a 
noului atașat naval, căpitan-comandorul Matthew Nelson. În 
cadrul întâlnirii, a fost analizată situația cooperării între Forțele 
Navale Române și Forțele Navale ale partenerului străin și au 
fost prezentate activitățile comune la care marinarii celor două 
state au participat și vor participa în următoarea perioadă. 
În acest context, reprezentanții Forțelor Navale Române 
i-au prezentat noului atașat militar britanic stadiul cooperării 
bilaterale dintre forțele navale ale celor două țări, precum și 
proiectele de interes comun desfășurate în cadrul NATO. Au 
fost menționate acțiunile de instruire pe mare ale militarilor 
români și britanici, în cadrul grupărilor navale NATO care 
operează în Marea Neagră și participarea la misiuni și operații 
NATO în Marea Mediterană. 
Noul atașat militar al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord în România, căpitan-comandorul Matthew Nelson a 
efectuat, în perioada 12-13 octombrie, o vizită de informare 
și documentare în unități ale Forțelor Navale din garnizoana 
Constanța. Acesta a avut întâlniri cu conducerea Flotei și a 
unor mari unități din garnizoană, a vizitat navele din Portul 
Militar Constanța și facilitățile de pregătire ale Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”. În cadrul discuțiilor a fost subliniat 
rolul activ al Forţelor Navale Române în ecuaţia de securitate 
maritimă din regiunea Mării Negre şi din zona extinsă a 

Șeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul Mihai Panait a 
primit marți, 12 octombrie, vizita noului atașat naval al Statelor Unite 
ale Americii, căpitan-comandorul Daniel Aranda, aflat la început de 
mandat. Întâlnirea cu oficialul american a avut ca scop trecerea în 
revistă a stadiului cooperării bilaterale dintre marinele militare ale celor 
două țări, a participării la exerciții multinaționale și activități de instruire 
în comun, sub stindard NATO și UE, precum și proiectele de dezvoltare 
în cadrul Forțelor Navale a unor capabilități, în special în domeniul 
supravegherii maritime (MDA) și a luptei anti-submarin (ASW). În acest 
context, au fost menționate acțiunile de instruire pe mare ale militarilor 
români și americani, în cadrul operațiilor din Marea Neagră și Marea 
Mediterană. Executarea de exerciții și activități de pregătire în comun 
cu forțe și mijloace (nave, aeronave, personal) au contribuit la creșterea 
interoperabilității între Forțele Navale Române și cele ale Statelor Unite 
ale Americii, înscriindu-se în linia promovării cooperării și dezvoltării 
relațiilor bilaterale între cele două țări. Consolidarea cooperării 
transatlantice, la nivel militar, dintre România și partenerul strategic 
american reprezintă o prioritate pentru Armata României și, implicit, 
pentru Forțele Navale Române. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

septembrie, conducerea și personalul Statului Major al Forțelor 
Navale i-au urat contraamiralului de flotilă Lișman mult succes în 
activitatea sa viitoare, putere de muncă și realizări profesionale, 
cu prilejul unei ceremonii restrânse, care a avut loc la sediul 
Statului Major al Forțelor Navale din București. 

Începând cu data de 1 noiembrie, contraamiralul de flotilă 
Ion-Cristian Lișman a fost numit în funcţia de comandant al 
Comandamentului Componentei Operaţionale Navale şi a fost 
împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcției de 
locțiitor pentru resurse al șefului Statului Major al Apărării.

* * *
Printr-un ordin al ministrului apărării naționale, începând cu data 

de 1 noiembrie, contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru a 
fost numit în funcţia de locţiitor pentru operaţii şi instruire al şefului 
Statului Major al Forţelor Navale. Începând cu aceeaşi dată, 
contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru a fost împuternicit 
pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de locţiitor al  
şefului Statului Major al Forţelor Navale. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Modificãri în structura  Modificãri în structura  
de comandã a Statului Major de comandã a Statului Major 
al Forþelor Navaleal Forþelor Navale

acesteia, alături de aliaţii din NATO şi UE. Totodată, au fost 
stabilite direcțiile cooperării viitoare, la nivel de forțe navale, în 
domeniul instruirii, prin participarea Forțelor Navale cu ofițeri în 
cadrul comandamentelor ambarcate pe nave aparținând Marinei 
Militare ale Marii Britanii, pe timpul participării la misiuni NATO, 
prin derularea unui program de cooperare între Regimentul 
307 Infanterie Marină și Batalionul 47 Commando al Infanteriei 
Marine Regale britanice, în domeniul hidrografiei, prin schimburi 
de experiență sau schimburi de informații între Serviciul 
Hidrografic al Marinei Regale Britanice și Direcția Hidrografică 
Maritimă a Forțelor Navale Române, precum și în domeniul 
învățământului de marină, prin schimbul de studenți și profesori 
între academiile navale ale celor două țări. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Dialog româno-britanic în domeniul navalDialog româno-britanic în domeniul naval

Vizita noului ataºat naval al SUA Vizita noului ataºat naval al SUA 
la SMFNla SMFN



Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit miercuri, 3 noiembrie, vizita de prezentare a 
atașatului apărării algerian, colonelul Redha Kaidi. Cu acest 
prilej, oficialul militar algerian a fost informat despre activitățile 
de instruire ale militarilor din Forțele Navale Române, despre 
misiunile și operațiile la care participă navele militare românești, 
precum și stagiile de practică marinărească organizate la bordul 
Navei Școală Mircea, în timpul marșurilor de instrucție. Colonelul 
Redha Kaidi și-a prezentat disponibilitatea de colaborare cu 
Forțele Navale Române și de identificare a unor activități de 
instruire comune, pentru a fi dezvoltat nivelul de interoperabilitate 
dintre marinarii militari români și cei algerieni. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN)

În perioada 13-14 noiembrie, locțiitorul șefului Statului 
Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen 
Cojocaru, a efectuat o vizită de lucru în Portul Militar Souda 
din Creta, pentru a analiza modul în care marinarii și scafandrii 
militari de la bordul puitorului de mine și plase Viceamiral 
Constantin Bălescu (PM 274) își desfășoară misiunile în 
cadrul Operației EUNAVFOR MED „IRINI”. Delegația Statului 
Major al Forțelor Navale, din care a făcut parte şi comandorul 
Marcel Neculae, locțiitorul comandantului Comandamentului 
Componentei Navale, a fost informată de comandantul 
puitorului de mine și plase 274, căpitan-comandorul Daniel 

Dialog militar româno-algerianDialog militar româno-algerian

Vizitã de lucru la bordul puitorului 
de mine ºi plase 274

Gheorma despre modul de executare al misiunilor şi a discutat 
cu echipajul despre provocările operaţiei EUNAVFOR MED 
„IRINI”. Profesionalismul marinarilor militari a fost apreciat de 
contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, echipajul navei 
fiind asigurat de suportul constant al conducerii Forțelor Navale. 
În marja prezenţei delagaţiei SMFN la bordul puitorului de mine 
și plase Viceamiral Constantin Bălescu, au fost marcate cele 
patru decenii de la intrarea navei în serviciul Marinei Militare 
Române, la data de 16 noiembrie 1981, prin citirea realizărilor 
notabile ale echipajului, consemnate în Cartea de Onoare a 
navei. (Locotenent Alexandru TURTURICĂ, SMFN; M.E.) 

Prin Decretul 
prezidenţial nr. 1201 
din 25 noiembrie, la 
data de 1 decembrie, 
comandorului Coman 
Gheorghe Auraș-
Liviu, locţiitorul 
comandantului 
Comandamentului  
Flotei i-a fost 
acordat gradul de 
contraamiral 
de flotilă.

Prin Decretul 
prezidenţial nr. 1203 
din 25 noiembrie, la 
data de 1 decembrie, 
comandorului Trică 
Ion Nicolae-Daniil, 
locţiitorul pentru 
resurse al șefului 
Statului Major al 
Forțelor Navale i-a 
fost acordat gradul de 
contraamiral de flotilă.

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1187 din 25 noiembrie, 
la data de 1 decembrie, 
contraamiralul de flotilă 
Lişman Petrea Ion-Cristian,  
comandantul Comanda-
mentului Componentei 
Navale, împuternicit 
locţiitor pentru resurse al 
şefului Statului Major al 
Apărării, a fost acordat la 
gradul de contraamiral.

Prin Decretul 
prezidenţial nr. 1202 
din 25 noiembrie, la 
data de 1 decembrie, 
comandorului Covaleov 
Maxim Iuri-Alexandu, 
locţiitor pentru ISR 
al Şefului Direcţiei 
Informaţii Militare, 
i-a fost acordat gradul 
de contraamiral 
de flotilă.

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1179 din 25 noiembrie, 
la data de 1 decembrie, 
gene ralul de brigadă Brînză 
Ioan Adrian, comandantul 
Comandamentului Comu-
nicațiilor și Informaticii 
(fost comandant al Brigăzii 
243 Radioelectronică şi 
Observare „Callatis”), a 
fost înaintat la gradul de 
general-maior.
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Miercuri, 23 iunie, fregata Mărășești a executat un exercițiu 
de antrenament, în apele internaționale ale Mării Negre, în 
comun cu distrugătorul USS Laboon (DDG 58). Nava americană 
a efectuat, în perioada 18-20 iunie, o escală în portul Constanța. 
Marinarii militari români și americani au desfășurat activități 
specifice de pregătire și au pus în aplicare procedurile standard 
NATO, în vederea creșterii nivelului de instruire a echipajelor 
și de compatibilitate între cele două forțe navale. Fregata 
românească a condus pachetul de forțe maritime „Gata de 
acțiune”, pus la dispoziția NATO pentru asigurarea capacității 
de reacție imediată în zona de responsabilitate a Armatei 
României. Consolidarea securității regionale este un factor 
important în vederea stabilității euroatlantice, motiv pentru care 
Forțele Navale Române își adaptează modalitățile de acțiune 
la provocările mediului de securitate. Marinarii militari români 
se antrenează permanent, în exerciții, individual sau alături de 
parteneri români și străini, pentru a fi gata să apere zona de 
responsabilitate maritimă și fluvială din sud-estul țării și pentru a 
ține posibilele amenințări în afara granițelor, iar prezența aliatului 
american în Marea Neagră reprezintă un element esențial pentru 
întărirea apărării colective și a descurajării împotriva riscurilor și 
amenințărilor la adresa securității naționale. 

* * *
Vineri, 12 noiembrie, şapte nave militare ale forțelor navale 

din România, SUA, Turcia și Ucraina au participat la un exercițiu 
naval, care s-a desfășurat în apele internaționale ale Mării Negre 
din largul țărmului românesc. Fregata Mărășești, distrugătorul 
USS Porter (DDG-78), nava amfibie de comandament USS 
Mount Whitney (LCC-20) și nava auxiliară USNS John Lenthall 
(T-AO-189) ale Flotei a VI-a a SUA, fregata Yavuz (F-240) din 
Turcia, nava de desant UKR Olefirenko (LSM-401) și nava  
de patrulare UKR Sloviansk (PC-190) ale Ucrainei s-au 
antrenat, în comun, pentru consolidarea capacității de  
reacție a NATO în Marea Neagră, prin aplicarea procedurilor 
standard de operare ale Alianței pentru diferite situații de  
criză și pentru dezvoltarea nivelului de interoperabilitate  
dintre forțele navale participante. După încheierea activităților 
de instruire de pe mare, navele militare americane au făcut 
o escală, în portul Constanța, în perioada 12-14 noiembrie, 
pe parcursul căreia comandantul Flotei a VI-a a SUA, 

Cooperare navalã Cooperare navalã 
româno-americanãromâno-americanã
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Exerciţii cu USS Laboon (DDG 58).

USS Laboon (DDG 58).
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viceamiralul Eugene H. Black III, s-a întâlnit cu oficiali militari 
români. A fost prima dată când, comandantul Flotei a VI-a a 
SUA a sosit la Constanţa, la bordul navei comandant al Flotei 
a VI-a a SUA. În discursul său de la recepţia organizată pe 
navă cu ocazia prezenţei USS Mount Whitney în Portul 
Constanţa, viceamiralul Eugene H. Black III a declarat că SUA 
„apreciază rolul-cheie al României în găzduirea şi implicarea 
în exerciţiile din Marea Neagră, care promovează cooperarea 
maritimă şi interoperabilitatea. Pentru a promova securitatea 
şi stabilitatea, ne-am angajat să lucrăm împreună pentru a 
consolida cooperarea în Marea Neagră”. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Exerciţii comune româno-americane.

Exerciții cu USS Porter
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Regale a Țărilor de Jos a efectuat o escală în Portul Constanţa. 
Luni, 28 iunie, secretarul de stat și șef al Departamentului pentru 
politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona 
Cojocaru și șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, 
contraamiralul Mihai Panait au efectuat o vizită oficială la bordul 
navei. De asemenea, o delegație a fregatei Evertsen a depus 
marți, 29 iunie, o coroană de flori la Monumentul „Crucea 
Marinarilor” de pe faleza din Constanța.

Fregata HNLMS Evertsen a mai acostat în portul Constanța 
în anul 2019, când a participat la exercițiul multinațional SEA 
SHIELD 19, organizat de Forțele Navale Române, iar pe agenda 
relațiilor de colaborare bilaterală dintre marinarii militari români 
și cei din Țările de Jos sunt consemnate numeroase activități 
desfășurate în comun, precum prima apuntare a unui elicopter 
Puma Naval românesc pe o navă militară străină (nava de 
desant HNLMS Rotterdam, în anul 2009, pe timpul exerciţiului 
COOPERATIVE LION), misiuni NATO în cadrul grupărilor navale 
permanente și exerciții bilaterale și internaționale executate în 
Marea Neagră și în Marea Mediterană, numeroase participări ale 
Navei Școală Mircea la regate și festivaluri nautice organizate  
de partenerii neerlandezi și zeci de escale ale renumitului velier 
românesc în porturi din Țările de Jos, pe timpul cărora Nava 
Școală Mircea a fost vizitată de mii de persoane.

Miercuri, 30 iunie, după plecarea fregatei HNLMS 
Evertsen din portul Constanța, aceasta a desfăşurat activități 
de instruire în comun cu fregata Regina Maria. Pe mare au 
fost exersate manevre și evoluții care au cuprins trecerea  

Instruire în comun Instruire în comun 
cu Forþele Navale  cu Forþele Navale  

ale Regatului  ale Regatului  
Þãrilor de JosÞãrilor de Jos

navelor prin diferite scenarii, tehnici și proceduri de 
realimentare pe mare, precum și acțiuni complexe, în cadrul 
serialelor de luptă antiaeriană, cu implicarea aeronavelor de 
tip MIG 21 LANCER ale Forțelor Aeriene Române. Instruirea 
bilaterală româno-neerlandeză dintre cele două fregate a 
avut ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate, și a 
reprezentat un bun prilej pentru echipajul de la bordul fregatei 
Regina Maria de a se pregăti pentru următoarea misiune  
pe care o vor desfășura sub comanda NATO. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Dialog româno-neerlandez în Portul Constanţa. Schimb de cadouri între şefii marinelor din România şi Ţările de Jos.

Family Photo la bordul HNLMS Evertsen
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Dragorul  maritim 25  
la misiuni NATO

În perioada 7-27 iulie, dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu  
(DM 25) a fost integrat în Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă 
contra minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures 
Group Two), pentru a executa misiuni de monitorizare a traficului 
maritim și de luptă împotriva amenințărilor subacvatice în bazinul Mării 
Negre. Gruparea SNMCMG-2 care a operat în Marea Neagră a fost 
alcătuită din nava de patrulare ESPS Rayo (P-42) din Spania, nava-
comandant a grupării, vânătorul de mine TCG Akcakoca (M-268) din 
Turcia și nava românească și a participat la exercițiul multinațional 
BREEZE 21, organizat de Forțele Navale Bulgare. Echipajul dragorului 
maritim românesc a fost alcătuit din 78 de militari și a fost comandat 
de locotenent-comandorul Ionuț Diaconu. Pe timpul misiunii, navele au 
desfășurat o gamă largă de exerciții de luptă împotriva amenințărilor 
subacvatice, precum și misiuni de supraveghere maritimă şi au 
executat escale pentru refacerea capacității de luptă și îndeplinirii 
activităților specifice în porturile Varna din Bulgaria şi Sinop din Turcia. 
De asemenea, pe mare au fost executate activități de instruire pe linie 
de comunicații, de reaprovizionare pe mare, de menținerea vitalității, 
precum și o serie de manevre navale.

* * *
 Dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu, a executat misiuni în 
cadrul Grupării Navale Permanente NATO de luptă contra minelor, Fo
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La posturi în comanda de navigaţie!
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Dragorul  maritim 25  
la misiuni NATO

SNMCMG-2 , care a operat în Marea Neagră 
în perioada 23 septembrie – 14 octombrie. 

Gruparea navală SNMCMG-2 a fost formată 
din dragorul maritim Locotenent Lupu 

Dinescu, dragorul maritim bulgăresc BGS 
Shkval (62), vânătorul de mine italian ITS 

Viareggio (5559), vânătorul de mine turcesc 
TCG Edincik (M260) și nava de patrulare 

spaniolă ESPS Rayo (P42). Navele grupării 
au efectuat două escale pentru refacerea 

capacității de luptă, prima în portul Batumi din 
Georgia și cea de-a doua în portul Samsun 

din Turcia, iar la sfârșitul lunii septembrie 
gruparea navală a desfăşurat exercițiul 

GEOPASSEX, împreună cu Garda de Coastă 
a Georgiei. Prin participarea dragorului 

maritim românesc la misiunile Alianţei Nord-
Atlantice din Marea Neagră, Forțele Navale 

Române au contribuit la asigurarea măsurilor 
de apărare colectivă și la consolidarea 

securității maritime în regiune. (M.E.)
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Exerciţii cu ESP Rayo.
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Provocãri pentru „Regina Maria“Provocãri pentru „Regina Maria“
În perioada 30 iunie-22 iulie, fregata Regina Maria (F222) 

a participat la misiuni în cadrul Grupării Navale Permanentă 
a Alianței Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritime 
Group 2) care a acționat în Marea Neagră. Misiunea celor 
240 de militari de la bordul fregatei Regina Maria, aflaţi sub 
comanda comandorului Adrian Gobjilă, a fost adaptată la situația 
epidemiologică actuală, iar întregul personal participant a fost 
vaccinat și testat anticovid, înainte de a pleca în misiune, în 
conformitate cu procedurile în vigoare. În perioada 30 iunie-10 
iulie, nava a participat la exercițiul multinațional SEA BREEZE 
21, organizat de forțele navale ale Statelor Unite ale Americii și 
cele ale Ucrainei, în apele internaționale ale Mării Negre și în 
raioane de instrucție terestre din zona Odessa. În perioada 11-
19 iulie, fregata Regina Maria a participat la exerciţiul BREEZE 
21 organizat de Forțele Navale ale Bulgariei în Portul Varna şi în 
apele internaționale ale Mării Negre. Fregata Regina Maria s-a 
întors joi, 22 iulie, în Portul Militar Constanța, după încheierea 
misiunii internaționale pe care a executat-o ca parte a grupării 
navale permanente SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group 
Two), alături de fregatele Virginio Fasan (Italia) și TCG Barbaros 
(Turcia). Pe durata celor trei săptămâni, nava militară românească, 
cu un elicopter IAR-330 Puma Naval, a parcurs peste 2.800 de 
mile marine participând la exercițiile multinaționale SEA BREEZE 
21 și BREEZE 21.

Forțele Navale Române au contribuit la îndeplinirea 
angajamentelor asumate de țara noastră față de partenerii din 
Alianța Nord-Atlantică, prin integrarea fregatei Regina Maria 
în gruparea navală permanentă a NATO SNMG-2 (Standing 
NATO Maritime Group Two), care a desfășurat misiuni de 
asigurare a securității aliate, în Marea Mediterană, în perioada 
27 octombrie-30 noiembrie. Nava militară românească având 
la bord un echipaj alcătuit din 240 de militari, un elicopter 
IAR Puma Naval și un detașament de scafandri de luptă de 
incursiune la bord, a executat misiuni de supraveghere a 
traficului naval și de descurajare a unor potențiale amenințări 
asupra statelor Alianței din bazinul mediteranean. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)
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Dialog între comandantul F222, comandorul Adrian Gobjilă  
şi comandantul SNMG2, contraamiralul de flotilă Stefano Russo.
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În perioada 11-19 iulie, trei nave militare româneşti au 
participat la exercițiul multinaţional BREEZE 21. Organizat 
de Forţele Navale Bulgare în portul Varna, în apele teritoriale 
ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre, 
BREEZE 21 a avut ca principale obiective creșterea nivelului 
de interoperabilitate dintre forțele participante și dezvoltarea 
deprinderilor structurilor de stat major ale grupărilor de luptă 
într-un mediu multinațional. La exercițiul BREEZE 21 au 
participat gruparea permanentă navală a NATO SNMG-2 
(Standing NATO Maritime Group Two) cu fregatele Virginio 

Participare româneascã  Participare româneascã  
la „SEA BREEZE 21”la „SEA BREEZE 21”

În perioada 28 iunie – 10 iulie, Forțele Navale Române au 
participat cu corveta Contraamiral Horia Maccelariu şi fregata 
Regina Maria la exercițiul multinațional SEA BREEZE 21, organizat 
de forțele navale ale Statelor Unite ale Americii și cele ale Ucrainei, 
în apele internaționale ale Mării Negre și în raioane de instrucție 
terestre din zona Odessa. Exerciţiul s-a desfăşurat cu respectarea 
regulilor impuse de lupta împotriva pandemiei de COVID-19. 
După deschiderea oficială şi etapa de planificare a secvenţelor 
ce urmau a fi executate şi sărbătorirea Zilei Marinei Ucrainene în 
Portul Odessa, marți, 6 iulie, a început etapa misiunilor pe mare. 
Aproximativ 30 de nave din țări membre NATO și partenere, 
au acționat în cadrul exercițiului SEA BREEZE 21, în vederea 
creșterii capacității de reacție imediată şi a nivelului de instruire 
în comun. PHOTEX-ul a încheiat secvenţele desfăşurate pe mare 
iar ceremonia de închidere a exercițiului a avut loc sâmbătă,  
10 iulie, în Odessa. SEA BREEZE 21 a constituit cadrul pentru  
ca marinarii români să-şi demonstreze nivelul ridicat de pregătire și 
că pot reprezenta cu cinste Forțele Navale Române. (M.E.)

Forþele Navale Române  Forþele Navale Române  
la exerciþiul BREEZE 21la exerciþiul BREEZE 21

Fasan (Italia), Barbaros (Turcia), Regina Maria (România), 
gruparea navală de luptă contra minelor marine a Alianței 
Nord-Atlantice SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime 
Countermeasures Mine Group Two), cu nava logistică Rayo 
(Spania), vânătorul de mine Akcakoca (Turcia) și dragorul 
maritim Lt. Lupu Dinescu (România); de asemenea, la exerciţiu 
au participat capabilități din Albania, Belgia, Georgia, Grecia, 
Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Spania, Statele Unite 
ale Americii, Turcia și Ucraina, printre care s-a aflat şi nava 
purtătoare de rachete Lăstunul. (M.E.)
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Centrul de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale a 
găzduit în perioada 19-23 iulie, a 39-a ediție a cursului NATO 
de evaluare în domeniul maritim (MAREVAL). Cursul a fost 
organizat de către Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE) cu participarea unei echipe mobile de instructori 
din partea Allied Maritime Command (MARCOM) și a 20 de 
cursanți din Bulgaria, Letonia, Marea Britanie, Polonia, România 
și Statele Unite ale Americii. Pe durata desfășurării cursului, 
personalul participant s-a familiarizat cu standardele, criteriile 
și procedurile de evaluare NATO, utilizate în domeniul maritim, 
precum și cu modul de planificare a exercițiilor și activităților de 
evaluare, în acord cu doctrina și standardele Alianței. În urma 
absolvirii acestui curs, participanții au fost certificați de către 
SHAPE ca evaluatori MAREVAL. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; M.E.)

Forțele Navale Române au participat 
miercuri, 21 iulie, în Piața Arcul de Triumf 
din București, la ceremonia militară 
cu ocazia încheierii misiunii Armatei 
României în Afganistan. Au fost aproape 
20 de ani de misiuni desfășurate în 
Teatrul de Operații Afganistan de peste 
32.000 de militari români, dintre care 27 
și-au pierdut viața la datorie și peste 200 
au fost răniți. Printre cei care au făcut 
sacrificiul suprem, din partea Forțelor 
Navale Române, au fost comemoraţi 
sublocotenentul (pm) Vasile Claudiu Popa 
și sublocotenentul (pm) Adrian Postelnicu, 
care au căzut la datorie la 22 septembrie 
2013, pierzându-și viața în urma unui 
atac cu un dispozitiv exploziv improvizat, 
pe timpul executarii unei misiuni de 
luptă în Estul Afganistanului. În perioada 
februarie-august 2019, pentru securizarea 
Bazei Aeriene de la Kandahar, Regimentul 
307 Infanterie Marină „Heracleea” a 
participat cu un detașament de 60 de 
infanterişti marini la misiunea RESOLUTE 
SUPPORT MISSION a Forței NATO de 
Consiliere și Asistență din Afganistan, 
acționând în cadrul Batalionului 300 
Protecția Forței, subordonat Brigăzii 282 
Blindate a Diviziei 2 Infanterie „Getica” 

În perioada 2-9 august, Forțele Navale Române au organizat 
cea de-a XI-a ediție a exercițiului EURASIAN PARTNERSHIP 
MCM DIVE 21. La exercițiul multinațional condus de Centrul 39 
Scafandri și desfășurat în raioane maritime din largul țărmului 
României de la Marea Neagră, au participat peste 250 de militari 

Instruire NATO la CISEInstruire NATO la CISE

din cadrul Forțelor Terestre Române. 
Infanteriștii marini au participat la 
ceremonia militară organizată în Piața 
Arcul de Triumf din București, unde 
au defiltat alături de celelalte plutoane 
reprezentative pentru participarea 
României la misiunile din Teatrul de 

Operații din Afganistan și, în semn de 
apreciere pentru meritele lor, Drapelul 
de Luptă al Regimentului 307 Infanterie 
Marină a fost decorat de Președintele 
României cu Ordinul „Virtutea Militară” 
în grad de cavaler cu însemn de război. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Încheierea misiunii din AfganistanÎncheierea misiunii din Afganistan

români și aproximativ 100 de militari străini din Azerbaijan, 
Bulgaria, Georgia, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Puitorul 
de mine și plase Viceamiral Constantin Bălescu, nava maritimă 
hidrografică Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu, vedeta 
maritimă pentru scanfadri Venus, cinci ambarcațiuni rapide 
(RHIB), un vehicul subacvatic autonom AUV (Autonomous 
Underwater Vehicle), două detașamente EOD (Explosive 
Ordnance Disposal), specializate în dezamorsarea minelor 
marine, precum și un detașament format din scafandri de 
mare adâncime au fost capabilitățile Forțelor Navale Române 
participante la EP MCM DIVE 21, iar din partea Ucrainei a 
participat remorcherul de salvare și recuperare Oleksandr 
Okhrimenko. Obiectivul exercițiului a fost consolidarea 
deprinderilor scafandrilor militari și dezvoltarea interoperabilității 
participanților în două domenii ale scafandreriei. Primul aspect 
a cuprins activități specifice scafandrilor EOD, de căutare, 
identificare și distrugere a minelor din barajele istorice de mine, 
iar cel de-al doilea segment al exercițiului, activități lucrative 
subacvatice cu instrumente hidraulice și executarea  
de scufundări cu alimentare de la suprafață pentru scafandrii  
de mare adâncime. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

EURASIAN PARTNERSHIP EURASIAN PARTNERSHIP 
MCM DIVE 21MCM DIVE 21
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Nava românească, comandată de comandorul Adrian Gobjilă,  
a plecat, duminică, 29 august, din Portul Militar Constanța, 
pentru a executa misiuni de consolidare a securității maritime 
a flancului sudic al NATO, prin supravegherea traficului naval 
și prin descurajarea unor potențiale amenințări în zona de 
responsabilitate, în cadrul operației SEA GUARDIAN (OSG). 

OSG este o operație de securitate maritimă (maritime security 
operation/MSO) derulată în prezent în Marea Mediterană și 
constituie răspunsul NATO la evoluțiile mediului de securitate. 
Cei cinci ani consecutivi de participare la OSG, începând cu anul 
2017 și până în prezent, au contribuit la consolidarea capacității 
Forțelor Navale Române de a răspunde rapid şi eficient la 
întregul spectru de ameninţări, inclusiv hibride, în vederea 
creşterii rezilienţei, element central al apărării colective.

În acest an, Forțele Navale Române au asigurat, pentru 
prima dată, comanda grupării navale care a acționat în cadrul 
Operației NATO SEA GUARDIAN (OSG) prin comandorul 
Bogdan Vochițu și coordonarea misiunilor de patrulare din 
Marea Mediterană, prin intermediul statului major ambarcat la 
bordul fregatei Regina Maria. 

Nava românească a făcut o escală în portul italian Augusta, 
din Insula Sicilia, pentru refacerea capacității de luptă și a 
plinurilor navei; a fost o oportunitate pentru atașatul militar al 
României în Republica Italiană, colonelul Iulian Barbu, de a 
efectua o vizită de informare la bordul navei. După plecarea din 
port, fregata și-a continuat misiunile de monitorizare a traficului 
maritim din zona de responsabilitate împreună cu nava de 
patrulare croată HRV Vukovar, iar echipa de forțe pentru operații 
speciale de la bord a executat o misiune reală de inspecție la o 
ambarcațiune de pescuit, care nu avea niciun pavilion arborat 
și nu a răspuns la interogările radio. Chiar dacă echipajul navei 
inspectate s-a dovedit cooperant, nu a fost o misiune ușoară, iar 
echipajul a acționat ca un întreg. 

Operația SEA GUARDIAN abordează un spectru larg de 
provocări de securitate, care se diversifică de la un an la altul. 
Navele militare contribuie la descurajarea activităților ilegale pe 
flancul sudic al Alianței și al Uniunii Europene. 

Pentru fregata Regina Maria, portul Valletta din Malta a 
reprezentat ultima escală din programul participării la Operația 
NATO SEA GUARDIAN. Fregata, care a deținut comanda 
grupării navale NATO, a făcut o escală în capitala malteză, 
în perioada 19-21 septembrie, unde a participat la o serie 
de activități de instruire în comun cu militari ai divizionului de 
nave malteze. În prima zi a escalei, la bordul fregatei Regina 
Maria, comandantul grupării, comandorul Bogdan Vochițu, 
a condus ședința de analiză a misiunii, subliniind contribuția 

În perioada 29 august -  
24 septembrie, 
fregata Regina Maria, 
cu un echipaj alcătuit 
din 243 de militari, un 
elicopter IAR-330 Puma 
Naval și un detașament 
de forțe pentru operații 
speciale (FOS), a participat 
la operaţia NATO SEA 
GUARDIAN.

Cinci ani de participare  Cinci ani de participare  
la Operaþia NATO „Sea Guardian”la Operaþia NATO „Sea Guardian”
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Schimbarea comenzii SNMG2.
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navelor participante la Operația SEA GUARDIAN la asigurarea 
securității în bazinul mediteraneean. În zilele următoare, 
militarii din grupa de inspecție și control (boarding), împreună 
cu detașamentul Forțelor pentru Operații Speciale ambarcat la 
bordul fregatei, au organizat, la bordul navei militare românești, 
ateliere de prezentare de tehnică și echipamente specifice 
boarding-ului, la care au participat militarii maltezi și echipa 
de boarding a navei croate HRV Vukovar, prezentând națiunii 
gazdă un spectru complet de tehnici NATO de inspecție și 
control, aplicate pe mare. În timp ce pe puntea heliport a 
navei se exersau proceduri specifice pentru abordajul navelor 
comerciale, hangarul fregatei, elicopterul IAR Puma Naval a 
fost centrul de interes pentru un grup de jurnaliști civili maltezi, 
specializați în domeniul aeronautic. Jurnaliștii s-au bucurat de 
primirea la bordul fregatei și au apreciat tehnica de aviație de 
la bord și profesionalismul militarilor români, în special ai celor 
din serviciul de luptă aviație ambarcată. Comandantul grupării 
navale NATO, însoțit de reprezentanți de la fregata Regina 
Maria și nava de patrulare croată Vukovar, au avut întâlniri 
oficiale cu reprezentanții autorităților militare din Malta, prilej 
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Misiuni de cercetare ale EPN.

Felicitări, la finalul misiunii.

Inspecţia navelor în Marea Mediterană.

Urmărind drumul navei de reaprovizionare.
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cu care au fost evidențiate bunele relații ale Maltei cu NATO, 
în cadrul Parteneriatului pentru Pace, precum şi viitoarele 
direcții de colaborare, în vederea creșterii interoperabilității 
dintre militarii maltezi și cei din Alianța Nord-Atlantică.  Marți, 
21 septembrie, fregata Regina Maria și nava militară croată 
Vukovar au desfășurat un exerciţiu complex pe mare împreună 
cu un aparat de zbor și nave malteze, la finalul căruia nava 
românească a luat cap-compas Portul Militar Constanța.

Fregata Regina Maria a încheiat cea de-a cincea participare 
a Forțelor Navale Române la Operația NATO SEA GUARDIAN 
din Marea Mediterană, dovedind că Armata României 
contribuie activ la promovarea valorilor democratice ale Alianței 
Nord-Atlantice, atât prin asigurarea securității și stabilității la 
granițele maritime europene, cât și prin intermediul diplomației 
navale. La ceremonia de sosire a navei desfăşurată sâmbătă, 
25 septembrie, au participat printre alţii, şeful Statului Major al 
Apărării, generalul-maior Daniel Petrescu și şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul Mihai Panait.

Bilanțul celor trei săptămâni în care fregata a deținut 
conducerea grupării navale NATO conține un spectru complex 
de misiuni executate, peste 800 de interogări și verificări ale 
navelor participante la traficul din Mediterana, aproximativ 
5.500 de mile marine parcurse și două escale, în porturile 
Augusta (Italia) și Valletta (Malta). Fregata Regina Maria 
și nava de patrulare croată HRV Vukovar au desfășurat 
misiuni care au contribuit la cunoașterea traficului maritim din 
bazinul mediteranean, la susținerea libertății de navigație și la 
consolidarea securității pe flancul sudic al Europei. Operația SEA 

GUARDIAN s-a desfășurat în cele trei medii, naval, submarin și 
aerian. Gruparea navală a fost susținută de submarinul spaniol 
ESPS Tramontana și de submarinul german U35, precum și de 
avioane de patrulare maritimă (MPA) și aeronave de avertizare 
timpurie (AEW) ale forțelor armate ale Italiei, Greciei și Turciei. 
Elicopterul IAR Puma Naval, ambarcat la bordul fregatei 
Regina Maria, a contribuit, alături de celelalte aeronave militare 
și submarine, la detectarea și identificarea timpurie a navelor 
cu caracter suspect și a mărit capabilitățile grupării, asigurând o 
capacitate de reacție sporită. Prin intermediul marinarilor militari 
români și croați, mesajul NATO a fost transmis către traficul 
naval de mici dimensiuni, în timpul misiunilor de inspecție și 
control executate.

În plus, în timpul celor două escale din porturile Augusta 
(Italia) și Valletta (Malta), fregata Regina Maria a fost un 
ambasador al NATO și al României, prin misiunile de diplomație 
navală desfășurate. Vizitele oficialilor militari români la 
autoritățile militare și civile din Italia și din Malta au contribuit 
la promovarea imaginii Forțelor Navale Române, în plan 
internațional.

Prin participarea fregatei Regina Maria la această operație 
NATO din Marea Mediterană, Forțele Navale Române au 
continuat să implementeze măsurile de securitate adoptate la 
summit-urile NATO, îndeplinind, în mod eficient, toate sarcinile 
fundamentale stabilite în conceptul strategic: apărare colectivă, 
gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; locotenent-comandor Nicoleta 
BURLACU, Flotila Fluvială; M.E.)

Un detașament de scafandri de la Divizionul 
175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor 
Constantin Scarlat” a participat, în perioada 20-
24 septembrie, la exercițiul multinațional TRITON 
21, organizat de Forțele Navale Bulgare, în 
raioane maritime din proximitatea portului Varna. 
A fost prima ediţie a exerciţiului TRITON 21 
care a reprezentat o inițiativă a Bulgariei pentru 
dezvoltarea nivelului de instruire al scafandrilor 
militari, în domeniul de luptă împotriva minelor 
marine și a amenințărilor subacvatice. La exercițiu 
au participat militari din Bulgaria, România și 
SUA, iar scenariul acestuia a cuprins aplicarea 
procedurilor standard de căutare, descoperire, 
transport, distrugere și neutralizare a unor mine 
marine și dispozitive explozive improvizate, în 
mediul subacvatic. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN)

TRITON 21TRITON 21
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Antrenamentul scafandrilor militari. Cooperarea româno-croată la OSG la final.
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R I V E R I N E  2 1R I V E R I N E  2 1
În perioada 27 septembrie – 1 octombrie, 

Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” a organizat 
și condus exercițiul bilateral româno-ucrainean 
RIVERINE 2021, desfășurat pe fluviul Dunărea, 
între Tulcea și Izmail (Ucraina). La exerciţiu 
au participat nave militare fluviale, elicoptere, 
scafandri și infanteriști marini din cele două țări. 
RIVERINE 2021 a urmărit consolidarea cooperării 
militare dintre România și Ucraina, în domeniul 
naval, pe fluviul Dunărea, prin dezvoltarea 
nivelului de instruire a forțelor participante la 
activitate și a interoperabilității dintre acestea.

Ceremonia oficială de deschidere a exer-
cițiului s-a desfăşurat marți, 28 septembrie, în 
Piața Civică din municipiul Tulcea, în prezența 
șefilor forțelor navale din România și din Ucraina, 
contraamiralii Mihai Panait şi respectiv, Oleksii 
Neizhpapa, a atașatului ucrainean al apărării 
acreditat în România, colonelul Valerii Frunze, 
a reprezentanților autorităților centrale și locale, 
a guvernatorului Administrației Biosferei Delta 
Dunării, Atena-Adriana Groza, a reprezentanților 
MApN, MAI, SRI, STS și MJ din județul Tulcea, 
precum și a comandanților de mari unități din 
Forțele Navale Române. 

Aproximativ 600 de militari români și ucrai-
neni au desfășurat manevre tactice, conform 
standardelor operaționale NATO, exerciții de 
inspecție și control la ambarcațiuni suspecte, 
exerciții de remorcaj, precum și antrenamente de 
punere în aplicare a procedurilor de acțiune pentru 
intervenții în situații de urgență. La activitățile de 
pe Dunăre, din partea României au participat cu 
două vedete blindate, două vedete fluviale, un 
remorcher fluvial, o navă a Poliției de Frontieră, 
un elicopter Puma Naval, un detașament de 
scafandri EOD, un pluton de infanteriști marini, 
șase ambarcațiuni rapide de asalt și ofițeri de stat 
major. Desfășurarea activităților de instruire pe 
Dunăre a contribuit la îmbunătățirea capacității 
militarilor din Forțele Navale Române de a 
răspunde, rapid și eficient, la un spectru divers de 
amenințări pe flancul sud-estic al Alianței Nord-
Atlantice. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)
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În perioada 1 octombrie - 31 
decembrie, puitorul de mine și plase  
Viceamiral Constantin Bălescu (PM-
274), cu un detașament de scafandri 
de luptă de incursiune ambarcat, a 
participat la Operația EUNAVFOR MED 
IRINI, în Marea Mediterană. Misiunea 
marinarilor militari români a constat în 
asigurarea respectării embargoului ONU 
(Organizația Națiunilor Unite) asupra 
armelor impus Libiei și în combaterea 
traficului ilicit de produse petroliere, 
droguri și persoane, prin monitorizarea 
traficului maritim și prin executarea de 
inspecții ale navelor suspecte din bazinul 
mediteranean.

 „Operaţia IRINI a fost lansată la 
31 martie 2020. IRINI – care în limba 
greacă înseamnă «pace» - are ca 
sarcină principală punerea în aplicare a 
embargoului ONU asupra armelor prin 
utilizarea de mijloace aeriene, satelitare 
și maritime. În special, misiunea va 
putea efectua în marea liberă, în largul 
coastelor Libiei, inspecții ale navelor 
suspectate că transportă arme sau 
materiale conexe către și dinspre Libia, 
în conformitate cu Rezoluția 2292 (2016) 
a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite.” De asemenea, ca 
sarcini secundare, EUNAVFOR MED 
IRINI are: monitorizarea și colectarea 
informațiilor cu privire la exporturile 
ilicite de petrol, de țiței și de produse 

JURNAL
DE OPERAȚII

TREI LUNI  TREI LUNI  
sub mandatul Uniunii Europenesub mandatul Uniunii Europene

petroliere rafinate din Libia; contribuţia la 
consolidarea capacităților și la formarea 
pazei de coastă și a forțelor navale libiene 
în ceea ce privește sarcinile de aplicare 
a legii pe mare; contribuţia la perturbarea 
modelului de afaceri al rețelelor de 
introducere ilegală de persoane și de 
trafic de persoane, prin colectarea 
de informații și patrularea aeriană. În 
paralel cu lansarea operației IRINI, 
operația EUNAVFOR MED existentă în 
zona Mării Mediterane, SOPHIA, şi-a 
încetat definitiv activitățile. Mandatul 
operației IRINI stabilit inițial până la 31 
martie 2021, a fost prelungit până la 
data de 31 martie 2023 şi face obiectul 

unei supravegheri stricte din partea 
statelor membre ale UE, care exercită 
controlul politic și conducerea strategică 
prin intermediul Comitetului politic și de 
securitate (COPS), sub responsabilitatea 
Consiliului și a Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate. Comandamentul operaţiei 
este situat la Roma, în Italia.

Plecarea din Constanţa
Puitorul de mine și plase  Viceamiral 

Constantin Bălescu (PM-274), a plecat 
joi, 23 septembrie, din Portul Militar 
Constanța, pentru a participa la Operația 
EUNAVFOR MED IRINI, în Marea 
Mediterană. Nava s-a aflat la cea de-a 
doua misiune internațională de interes 
major pentru Forțele Navale Române, 
după ce, în perioada ianuarie - iunie 
2020, a asigurat comanda grupării 
navale permanente NATO de luptă contra 
minelor SNMCMG-2 (Standing NATO 
Maritime Counter Measures Group Two) 
și a executat misiuni specifice, alături de 
partenerii din Alianță, în Marea Neagră și 
în Marea Mediterană. 

Participarea Armatei României, cu  
capabilități ale Forțelor Navale Române,  
la Operația IRINI contribuie la înde-
plinirea angajamentelor asumate de țara 
noastră față de Uniunea Europeană, 
precum și la asigurarea securității în 
Marea Mediterană, prin participarea la 

Căpitan-comandorul Daniel Gheorma,  
comandantul PM 274.
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efortul comun european realizat pentru 
încetarea conflictului din Libia. Pe durata 
celor peste 100 de zile de dislocare în 
Marea Neagră și Marea Mediterană, 
puitorul de mine și plase a avut planificate 
escale de pregătire și de refacere a 
capacității de luptă în porturile Souda 
din Grecia şi Taranto din Italia. Nava 
militară românească a fost comandată 
de căpitan-comandorul Daniel Gheorma, 
iar cei 85 de membri ai echipajului au 
fost vaccinați anti-COVID-19, testați și 
carantinați în facilitățile de cazare ale 
Forțelor Navale Române, înainte de 
plecarea în misiune, pentru desfășurarea 
în siguranță a activităților. „Misiunea 
la care marinarii români participă este 
una de noutate pentru Forțele Navale 
Române, fiind pentru prima dată când 
o navă militară românească, ia parte 
la Operația EUNAVFOR MED IRINI. 
Echipajul navei a parcurs o perioadă 

intensă de pregătire în vederea parti-
cipării la misiune, motiv pentru care 
există o dorință mare de afirmare în 
rândul celor de la bord, având în vedere 
că majoritatea sunt tineri și la început 
de carieră militară. Gândurile noastre 
pentru cei de acasă sunt de mulțumire, 
susținere și încurajare și le transmitem că 
ne dorim să fie în permanență liniștiți și 
să fie convinși că vom executa misiunile 
fără probleme și în conformitate cu 
cele mai înalte standarde”, a menţionat 
comandantul navei, căpitan-comandorul 
Daniel Gheorma.

După emoţiile despărţirii de Portul 
Militar Constanţa şi tranzitul Bosforului, 
înainte de intrarea în Marea Marmara, 
echipajul puitorului a prezentat onorul 
fregatei Regina Maria, care naviga 
în drum spre casă, după executarea 
misiunilor specifice din cadrul Operației 
SEA GUARDIAN în Marea Mediterană. 

Integrarea în operaţie
Puitorul de mine și plase Viceamiral 

Constantin Bălescu a efectuat în perioada 
28 septembrie – 1 octombrie, o escală în 
portul militar italian Taranto, alături de 
navele partenere integrate în Operația 
EUNAVFOR MED IRINI. Perioada de 
refacere a capacității de luptă a navei 
și a echipajului s-a suprapus cu o serie 
de ședințe de lucru, la care a participat 
echipa de comandă a navei, precum și 
cu ceremonia militară de predare-primire 
a comenzii grupării navale, care s-a 
desfășurat vineri, 1 octombrie, la bordul 
navei comandant din ultimele două luni, 
ITS San Giusto. Comandantul grupării 
din ultimele şase luni, contraamiralul de 
flotilă italian Stefano Frumento a predat 
comanda grupării, contraamiralului de 
flotilă grec Michail D. Magkos. Noul 
comandant al grupării, ambarcat la bordul 
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Navigând spre Mediterană!

Comandantul operaţiei IRINI 
primind placheta PM 274.

Schimbarea comenzii operaţiei IRINI!
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navei comandant, fregata grecească HS 
Navarinon, a vizitat puitorul de mine și 
plase 274, a mulţumit marinarilor români 
pentru participarea la această operaţie şi 
le-a transmis aşteptările pe care le are 
de la ei în următoarele trei luni. Alături 
de nava Forțelor Navale Române, din 
grupare mai fac parte nava comandant, 
fregata grecească, HS Navarinon (F461), 
nava auxiliară germană FGS Bonn (A 
1413) și nava de patrulare italiană ITS 
Comandante Foscari (P 493).

Primele misiuni la IRINI
După plecarea din portul italian 

Taranto, puitorul de mine și plase 
Viceamiral Constantin Bălescu a navigat 
spre raionul misiunii, aflat în zona de 
sud-vest a bazinului mediteranean. Timp 
de o săptămână, echipajul navei militare 
a Forțelor Navale Române a parcurs 

etapele de dislocare și integrare în 
operație, în paralel cu desfășurarea unei 
serii de activități de pregătire și instruire, 
precum exerciții de vitalitate, de abandon 
al navei și de salvare a vieții omenești pe 
mare.

Primele zile de misiune din spectrul 
interdicției maritime și avertizării timpurii 
au inclus primele interogări ale navelor 
civile de transport, care tranzitau 
raionul de responsabilitate al puitorului. 
Desfăşurate în conformitate cu stan-
dardele stabilite la nivelul conducerii 
Operației IRINI, dialogurile purtate între  
comandanții navelor interogate și cel al 
navei militare românești au avut ca scop 
asigurarea cooperării și coordonarea 
în domeniul civil-militar în vederea res-
pectării embargoului armelor impus Libiei, 
combaterii traficului ilicit de produse 
petroliere, droguri și persoane pe mare, 
precum și de a furniza răspunsul rapid în 

situația escaladării stabilității și securității 
din regiune.

În timpul misiunilor de monitorizare 
maritimă, carturile aflate la posturile 
de marș și luptă au descoperit două 
nave care reprezentau posibile pericole 
pentru siguranța navigației - epava unui 
pescador avariat, și un velier care plutea 
în derivă. După ce au fost epuizate 
toate încercările de a lua legătura cu 
posibilele persoane aflate pe cele două 
ambarcațiuni, o echipă de scafandri de 
luptă de incursiune de la bordul puitorului 
a executat un control la cele două 
ambarcaţiuni constatând că nu există 
persoane la bord. Echipa de comandă 
a navei a transmis conducerii operației 
datele necesare pentru demararea 
procedurilor în vigoare de către 
autoritățile maritime competente. Prima 
săptămână pe mare, în cadrul operaţiei, 
s-a încheiat vineri, 8 octombrie, prin 
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Scafandrii pregătiţi de verificarea navelor comerciale.
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executarea manevrei de acostare în 
portul Souda din Insula Creta, în vederea 
refacerii capacității de luptă a navei și a 
echipajului.

Vizită de promovare  
a Operației IRINI

Una dintre misiunile specifice 
executate de puitorul de mine și plase 
Viceamiral Constantin Bălescu în cadrul 
Operației EUNAVFOR MED IRINI a 

fost cea de monitorizare a traficului 
maritim din zona de responsabilitate, 
nava militară românească efectuând 
interogări ale navelor civile care tranzitau 
sud-vestul Mării Meditarene și executând 
vizite de verificare și, totodată, de 
promovare a Operației IRINI, la bordul 
unora dintre acestea. 

Vizitele de verificare au fost exe-
cutate de echipe formate din scafandri 
de luptă de incursiune. Una dintre 

aceste vizite s-a desfăşurat la o navă 
comercială care avea echipajul format 
din marinari români; a fost o bună 
oportunitate de a prezenta operaţia, de 
a conștientiza importanța unui mediu de 
securitate stabil în Marea Mediterană, 
centrul de greutate fiind constituit de 
asigurarea libertății de navigație pe căile 
de comunicații maritime şi de a vedea 
fluturând pavilionul românesc și pe cel 
al Uniunii Europene, în semn de unitate 

Inspecţie la bordul unei nave comerciale.
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și respect față de țară și de valorile 
europene.

Marți, 19 octombrie, gruparea navală 
a operației formată din nava coman-
dant, fregata grecească HS Navarinon  
(F461), nava auxiliară germană  
FGS Bonn (A 1413), nava de patrulare 
italiană ITS Comandante Foscari  
(P 493) şi puitorul de mine și plase 
Viceamiral Constantin Bălescu a 
executat o serie de exerciții în comun, 

care au inclus secvențe de comunicații 
tactice și manevre navale.

Ziua Armatei
Luni, 25 octombrie, marinarii militari 

au sărbătorit Ziua Armatei României, 
organizând o ceremonie militară la bordul 
navei. S-a ridicat marele pavoaz, s-a dat 
citire mesajului șefului Statului Major 
al Apărării, iar scafandrii de la bord au 
executat scufundări în vederea verificării 

operei vii a navei, moment în care au 
întins, mână de la mână, pavilioanele 
Uniunii Europene și României, pentru 
promovarea misiunii pe care o desfășoară 
în Marea Mediterană și pentru a cinsti, cu 
prilejul Zilei Armatei României, memoria 
tuturor celor care s-au jertfit pentru țară 
pe fronturile de luptă. Echipajul navei 
este întotdeauna a doua familie a fiecărui 
militar de la bord, iar toate momentele 
în parte, bune sau mai puțin bune, sunt 

Asigurând siguranţa navigaţiei în Mediterană!
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împărtășite cu toți camarazii de la bord. 
Chiar dacă eram departe de casă și de 
cei dragi, nu am uitat să fim alături de 
colegii noștri și să îi felicităm cu ocazia 
zilelor lor de naștere sau onomastice iar 
pentru aceasta, bucătarii de la bord au 
pregătit de fiecare dată un tort pentru 
sărbătoriții lunii. 

Misiuni și activități complexe  
la EUNAVFOR MED IRINI

În prima jumătate a misiunii, puitorul 
de mine și plase Viceamiral Constantin 
Bălescu a parcurs 6.000 de mile marine, 
în cele peste 1.000 de ore de marș, a 
interogat, prin radio-telefon, 110 nave 
civile care tranzitau raionul maritim de 
responsabilitate al navei militare româ-
nești și, la șase dintre acestea, a efectuat 
vizite de promovare a Operației UE 
„IRINI”.

Marți, 9 noiembrie, marinarii militari 
români au executat o secvență de 
instruire pe mare, în colaborare cu 
nava auxiliară germană FGS Bonn și 
elicopterul ambarcat la bordul acesteia. 
Aparatul de zbor navalizat a inserat, la 
pupa puitorului, o grupă de scafandri 
de luptă, care a îndeplinit rolul echipei 
de inspectare a unei nave suspecte. 
Schimbul de experiență și consolidarea 
interoperabilității dintre marinarii militari 
români și germani au reprezentat atât 
un plus de valoare în domeniul instruirii 
bilaterale pe mare, cât și o premieră 
pentru nava militară românească, 
fiind pentru prima dată, în cei aproape  
40 de ani de activitate în serviciul Marinei 
Militare, când la bordul acesteia s-a 
desfășurat o activitate de acest tip.

În perioada 13-14 noiembrie, 
contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen 
Cojocaru, locțiitor al șefului Statului 
Major al Forțelor Navale, a efectuat o 
vizită de lucru, în portul militar Souda Bay 
din Creta, pentru a analiza modul în care 
marinarii și scafandrii militari de la bordul 
puitorului de mine și plase Viceamiral 
Constantin Bălescu își desfășurau 
misiunile în cadrul Operației EUNAVFOR 
MED IRINI. În marja prezenţei în portul 
Souda, contraamiralul de flotilă Cornel-
Eugen Cojocaru şi comandorul Marcel 
Neculae au efectuat o vizită la Centrul 
de pregătire NATO pentru operațiile de 
interdicție maritimă NMIOTC (NATO 
Maritime Interdiction Operational Training 
Centre). În cadrul discuţiilor purtate cu 
commodore Charalampos Thymis H.N., 
comandantul NMIOTC a fost menţionat 
sprijinul acordat în instruirea navelor 
româneşti de-a lungul timpului, precum 
şi contribuţia Forţelor Navale Române 
la dezvoltarea acestui centru, prin ofiţerii 
români care au activat sau activează 
acolo.

Scafandrii de luptă  
de incursiune la bordul PM 274

Detașamentul de scafandri de luptă de 
incursiune, ambarcat la bordul puitorului 
de mine și plase Viceamiral Constantin 
Bălescu, a îndeplinit rolul de legătură 
directă între gruparea navală a operației 
Operația EUNAVFOR MED „IRINI“ și 
navele comerciale care tranzitează aria 
de responsabilitate a marinarilor militari 
români. Cei 12 scafandri militari români 
au format echipa de control și inspecție 
(boarding) și au desfășurat, în primele 

două luni ale misiunii din teatrul de operații 
maritim, o serie de activități de promovare 
a operației Uniunii Europene și a securității 
traficului maritim în regiune, la bordul 
navelor civile, precum și antrenamente 
specifice, atât la bordul navei militare a 
Forțelor Navale Române, individual sau 
în cooperare cu partenerii străini, cât și 
prin utilizarea ambarcațiunilor rapide de 
tip RHIB. 

Echipajul navei a sărbătorit Ziua 
Naţională a României în Portul Souda; 
la bordul navei a fost organizată o 
ceremonie militară şi a fost ridicat Marele 
Pavoaz. Instruirea militarilor români 
a fost una continuă, iar aceasta s-a 
desfășurat atât pe mare, timp în care 
aceștia au executat și misiuni reale, 
cât și la cheu sau la bordul navei, și, 
nu de puține ori, ea a fost planificată în 
comun cu partenerii străini participanți la 
Operația „IRINI”, tocmai pentru a menține 
și dezvolta nivelul de interoperabilitate 
dintre forțele integrate. Scafandrii militari 
români, alături de cei greci și francezi, 
ambarcați la bordul fregatei Navarinon și 
la cel al navei de patrulare Commandante 
Bouan, au desfășurat, în prima decadă 
a lunii decembrie, în baza militară din 
Souda, o serie de antrenamente specifice 
misiunilor de interdicție maritimă. 

Puitorul de mine şi plase Viceamiral 
Constantin Bălescu şi-a continuat, şi 
în luna decembrie, misiunile pe mare 
în cadrul Operației EUNAVFOR MED 
„IRINI”, a sărbătorit trecerea în noul an 
într-un port din zona de responsabilitate 
şi a revenit, în Portul Militar Constanța, 
în prima decadă a lui 2022. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; locotenent 
Alexandru TURTURICĂ, SMFN; M.E.)
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Pregătirea pentru ridicarea pavilionului.

Antrenament de inserţie la bordul unei nave.

Contraamiralul Cornel Cojocaru discutând cu echipajul navei.
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Comandamentul Forțelor Aliate Întrunite al NATO de la Napoli, 
Italia (Allied Joint Force Command – JFC Naples),  
a organizat în perioada 26-28 octombrie, exercițiul NOBLE 
BLUEPRINT 21, în România, ca parte a programului de exerciții 
și antrenamente întrunite, destinate consolidării măsurilor de 
apărare colectivă a membrilor NATO. Obiectivul principal al 
exercițiului NOBLE BLUEPRINT 21 a fost acela de a oferi 
autorităților politice și militare ale NATO suportul necesar 
pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea unor operații 
de răspuns la posibile crize regionale, în conformitate cu 
Articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, sub conducerea 
Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite al NATO. La activi 
tățile din România au participat conducătorii unor structuri 

Un detașament de scafandri EOD și doi ofițeri de stat major au 
participat, în perioada 17-29 octombrie, la exercițiul multinațional 
de luptă contra minelor NUSRET 21, organizat și coordonat 
de Forțele Navale ale Turciei, la Çanakkale şi în Golful Saros. 
Obiectivul principal al exercițiului NUSRET 21 a fost consolidarea 
interoperabilității dintre forțele militare participante, specializate 
în lupta împotriva minelor marine și a amenințărilor subacvatice. 
La exercițiu au participat militari din Albania, Belgia, Georgia, 
Grecia, Italia, Malaezia, Pakistan, Polonia, România și Turcia, 
Gruparea Navală Permanentă a NATO de Luptă Contra Minelor 
nr. 2 (SNMCMG-2, Standing NATO Mine Countermeasures Group 
Two) precum și capabilități ale Centrului NATO de Cercetare și 
Experimentare Maritimă (CMRE, Centre for Maritime Research and 
Experimentation) din La Spezia, Italia. Prin participarea la activități de 
instruire organizate de partenerii din Alianță, în cadru multinațional, 
personalul din Forțele Navale Române contribuie la dezvoltarea 
cooperării militare și la creșterea prestigiului Armatei României în plan 
internațional, prin punerea în valoare a profesionalismului resursei 
umane din țara noastră. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

NUSRET 21NUSRET 21

militare centrale ale NATO, precum și conducători ai unor 
structuri militare din România și Bulgaria. Exercițiul NOBLE 
BLUEPRINT 21, condus de comandantul Comandamentului 
Forțelor Aliate Întrunite al NATO de la Napoli, amiralul Robert 
P. Burke (SUA), s-a încheiat la Constanța, pentru a sublinia 
importanța asigurării securității și stabilității în regiunea Mării 
Negre, prin consolidarea posturii de apărare colectivă a statelor 
NATO, pe flancul estic. Într-un mediu de securitate dinamic și 
volatil, cooperarea nord-atlantică este tot mai necesară și mai 
justificată, iar NOBLE BLUEPRINT 21 contribuie la consolidarea 
bazei informative a comandanților structurilor operaționale și 
tactice ale NATO, pentru sincronizarea procedurilor operaționale și 
a capacităților de reacție. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

NOBLE BLUEPRINT 21NOBLE BLUEPRINT 21
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Sâmbătă, 23 octombrie, nava militară românească a plecat din 
Portul Militar Constanța spre Marea Mediterană pentru a executa 
misiuni de supraveghere a traficului naval și de descurajare a 
unor potențiale amenințări asupra statelor Alianței din bazinul 
mediteranean. Fregata Regina Maria a participat și la exercițiile 
multinaționale DOGU AKDENIZ 21, organizate de Forțele Navale 
ale Turciei, și NIRIIS 21, condus de Forțele Navale ale Greciei. 
La bordul fregatei s-a aflat un echipaj alcătuit din 240 de militari, 
un elicopter IAR Puma Naval și un detașament de scafandri de 
luptă de incursiune.

Participare la exercițiul DOGU AKDENIZ 21
În perioada 29 octombrie-3 noiembrie, fregata Regina Maria 

a făcut o escală în portul Aksaz din Turcia, pentru refacerea 
capacității de luptă a navei și a echipajului. Pe parcursul escalei, 
comandantul navei, comandorul Adrian Gobjilă, a efectuat, 
alături de comanda SNMG2 (COM SNMG2 - contraamiral de 
flotilă Stefano Russo), vizite la autoritățile militare din Aksaz. 
Pe agenda discuțiilor, s-au aflat creșterea interoperabilității 
navale dintre statele membre NATO, prin participarea la misiuni 
și exerciții comune, precum și aspecte privind planificarea 
exercițiului multinațional de luptă antisubmarin DOGU AKDENIZ 
21, organizat de Forțele Navale ale Turciei, în perioada 1-12 
noiembrie, în estul Mării Mediterane. Forțele Navale Române 
au mai participat la exercițiul multinațional DOGU AKDENIZ în 
anii 2006, 2007, 2017 și 2019 cu corveta Contraamiral Horia 
Macellariu și fregata Regele Ferdinand.

După escala efectuată la Aksaz, fregata, integrată în 
gruparea navală permanentă SNMG-2, a intrat în scenariul 
exercițiului multinațional DOGU AKDENIZ 21.  La ediția din acest 
an a exercițiului, au participat militari din 14 state, două grupări 
navale NATO, 36 de nave militare, două submarine, 3 aeronave 
de patrulare maritimă, 3 elicoptere de patrulare maritimă, 5 UAV-
uri (aparate de zbor fără pilot la bord), 2 detașamente EOD 
(Explosive Ordnance Disposal), o companie de infanterie marină, 

7 elicoptere navale, 2 detașamente pentru operații speciale și 40 
de observatori internaționali. 

Dezvoltat pe mai multe etape, scenariul fictiv al exercițiului 
a reprezentat o adevărată provocare pentru echipajul fregatei 
Regina Maria fiind, totodată, un bun prilej pentru antrenarea 
serviciului de luptă operații în punerea în aplicare a procedurilor 
standard NATO de căutare, descoperire, identificare și clasificare 
a unui submarin real.

Locotenentul Cosmin Anghel, comandantul grupului de luptă 
antisubmarin: „Lupta antisubmarin este misiunea principală a 
unei fregate de tip T22, așa cum este fregata «Regina Maria», 
iar DOGU AKDENIZ 21 ne-a dat posibilitatea de a verifica nivelul 
de interoperabilitate dintre Forțele Navale Române și statele 
participante la exercițiu. Pot spune că am fructificat la maxim, 
prin scenariile concepute de organizatori, capabilitățile tehnice 
de la bordul navei și aptitudinile personalului specialist în lupta 
antisubmarin. În cele 7 zile pe mare ale exercițiului, secvențele de 
luptă antisubmarin ne-au pus în fața a două submarine considerate 
inamice, fregata «Regina Maria» preluând rolul pentru asigurarea 
protecției unei alte nave de importanță strategică (HVU - High 
Value Unit). Lupta împotriva submarinelor se duce în formație de 
nave, astfel încât efortul conjugat al navelor grupării SNMG-2, 
din care facem parte, a dus la îndeplinirea cu succes a misiunilor 
primite”.  „Într-un astfel de exercițiu putem sta conectați peste  
12 ore. Lupta antisubmarin implică răbdare și o foarte mare atenție 
la detalii. Ascultarea tuturor emisiilor acustice din mediul subacvatic 
și recunoașterea elementelor de interes pentru factorii de decizie 
sunt esențiale în acest domeniu. Sunt multe ore de pregătire pe 
care le avem la baza reușitelor din aceste zile. Suntem o echipă și 
doar prin concentrarea eforturilor în căutarea și clasificarea țintei 
ca submarin inamic, am răspuns uneia din cele mai mari provocări 
într-un astfel de scenariu: luarea unei decizii la timp. Având două 
submarine care participă la exercițiul DOGU AKDENIZ 21, acest 
fapt ne-a permis antrenarea, în condiții cât mai reale, astfel că am 
putut verifica modul de răspuns al tehnicii din dotare. Totodată, 

Par ticiparea fregatei „Regina Maria” la exerciþii lePar ticiparea fregatei „Regina Maria” la exerciþii le
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În perioada 27 octombrie-30 noiembrie,  
fregata Regina Maria a fost integrată în gruparea  
navală permanentă a NATO SNMG-2 (Standing NATO 
Maritime Group Two) şi a desfășurat  misiuni  
de monitorizare a traficului maritim în  
Marea Mediterană, pentru consolidarea securității  
pe flancul sudic al Alianței.
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am reușit să ne perfecționăm abilitățile atât de necesare întregului 
personal de luptă antisubmarin”, ne-a precizat maistrul militar 
principal Valentin Feodor.

Căpitanul Andrei Pavăl, șeful serviciului de luptă operații: 
„Misiunile diverse de luptă antisubmarin, concomitent cu 
respingerea atacurilor aeriene și menținerea siguranței de 
navigație în formațiile navale ordonate au fost în această 
săptămână antrenate pe deplin, iar certificarea modului de 
cunoaștere și aplicare a procedurilor NATO pentru aceste situații 
a venit la finalul fiecărui serial. Prin participarea navei la acest 
exercițiu, ne-am consolidat deprinderile de a executa un spectru 
cât mai larg de misiuni, contribuind, astfel, la implementarea 
măsurilor de securitate pe flancul sud-estic al Alianței.”

Participarea fregatei Regina Maria la cea de a 23-a ediție a 
exercițiului DOGU AKDENIZ a consolidat deprinderile marinarilor 
români pentru executarea unui spectru larg de misiuni în cadrul 
operațiilor multinaționale. Structurat pe mai multe etape, exercițiul 
a pus accentul pe lupta antisubmarin, antiaeriană și navală, un 
rol important avându-l comunicațiile navale. „Arhitectura de 
comunicații și personalul care o deservește reprezintă liantul între 
navă și exterior. Managementul rețelelor de comunicații a asigurat 
pe parcursul exercițiului DOGU AKDENIZ 21, legătura permanentă 
cu celelalte forțe participante, iar infrastructura de la bordul fregatei 
«Regina Maria» ne-a permis obținerea și prelucrarea informațiilor, 
pe baza nevoilor planificate, transformarea acestora în forma 
potrivită pentru transmiterea și înaintarea lor către factorii de 
decizie. Am fost, astfel, în măsură să răspundem permanent la 
nevoile de comunicații ale misiunii sub comandă NATO, asigurând 
protecția informațiilor primite și transmise într-un teatru de operații”, 
ne-a precizat căpitanul Andrei Bîgiu, comandantul grupului de 
luptă comunicații, informatică și război electronic.

Escală în Souda Bay
După participarea fregatei Regina Maria la exerciţiul DOGU 

AKDENIZ 21, nava românească împreună cu celelalte nave ale 

grupării navale permanente a NATO, SNMG2, a făcut o escală în 
portul Souda Bay din Creta în perioada 19-25 noiembrie.

Înaintea participării la exerciţiul NIIRIS 21, organizat şi condus 
de Forțele Navale ale Greciei, două nave militare românești 
– fregata Regina Maria şi puitorul de mine şi plase Viceamiral 
Constantin Bălescu s-au întâlnit, în premieră, într-un port militar 
străin, pe durata escalei de refacere a capacității de luptă, în 
Souda Bay, Creta. Întâlnirea marinarilor militari români a coincis 
cu Ziua Armatei Elene, iar, în semn de apreciere pentru partenerii 
greci, la bordul navelor integrate în cele două grupări navale 
NATO și UE, a fost arborat marele pavoaz, element definitoriu și 
reprezentativ pentru forțele navale.

Escala din Souda a fost o oportunitate atât pentru echipa 
de comandă cât și pentru echipa de boarding a navei de a 
se instrui la Centrul de pregătire NATO pentru operațiile de 
interdicție maritimă NMIOTC (NATO Maritime Interdiction 
Operational Training Centre). De la înființare, numărul cursurilor 
predate cât și numarul beneficiarilor (din structuri foarte 
variate), a crescut semnificativ, printre participanți regăsindu-se,  
între alții, și echipele SEAL ale Forțelor Navale Americane. 
Pregătirea militarilor români a inclus, suplimentar planificării 
ultimelor detalii ale modului de acţiune în cazul depistării unei 
nave suspecte în aria de operaţii, și o parte practică la bordul 
unei nave din baza militară Souda-Bay. Comandantul fregatei 
Regina Maria, comandorul Alexandru Gobjilă, a făcut parte din 
delegația condusă de comandantul grupării permanente a NATO 
SNMG-2, contraamiralul de flotilă Stefano Russo, la întâlnirea 
cu comandantul Centrului de Pregătire NATO pentru Operațiile 
de Interdicție Maritimă (NMIOTC, NATO Maritime Interdiction 
Operational Training Centre). România este unul dintre membrii 
fondatori ai centrului NATO din Insula Creta și asigură ofițeri 
instructori din Forțele Navale Române, începând cu anul 2008, 
pentru pregătirea echipajelor navelor care participă la modulele 
de instruire. Comandantul navei a activat ca membru al echipei 
NMIOTC în urmă cu 8 ani și a transmis cele mai bune urări 
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echipei de comandă a NMIOTC la revederea cu aceştia. De 
asemenea, a transmis mulțumiri pentru activitățile desfășurate 
pentru instruirea personalului din echipajul fregatei la cursurile 
oferite de către acest centru de excelență. 

NIIRIS 21
În perioada 22-30 noiembrie, fregata Regina Maria a participat 

la exercițiul multinațional NIRIIS 21, organizat de Forțele Navale 
ale Greciei. Ca parte a grupării navale permanente a NATO 
SNMG-2, fregata a arborat drapelul național al României, în 
raioanele de acțiune din proximitatea insulei grecești Creta, 
alături de celelalte 18 nave și 5 submarine participante la 
exercițiu. În vederea creșterii interoperabilității navale și a 
îmbunătățirii pregătirii operaționale tehnice și tactice la nivel aliat, 
exercițiul, structurat pe un scenariu fictiv, a inclus seriale care 
s-au succedat fără încetare, comanda secvențelor fiind preluată, 
rând pe rând, de fiecare navă participantă. Asigurarea protecției 
forței în cele trei medii de luptă a fost antrenată gradual, prin 
inserarea, în scenariul exercițiului NIRIIS 21, a acțiunii ofensive 
a 11 nave „inamice”, a 3 submarine și o serie de aeronave ale 
Forțelor Aeriene ale Greciei. Întărirea măsurilor de descurajare a 
provocărilor la adresa securității la nivel aliat a fost un alt obiectiv 
al exercițiului, iar fregata Regina Maria a acționat, în conformitate 
cu procedurile standard NATO. Elicopterul IAR 330 Puma Naval 
este considerat a fi „ochii din cer” ai fregatei, pentru rolul pe care 
acesta îl are din momentul în care aeronava se ridică în aer și 
devine o extensie a senzorilor și armamentului fregatei, dincolo 
de linia orizontului.

În cadrul exercițiului NIRIIS 21, nava românească a fost 
vizitată a doua oară (prima vizită a avut loc în luna iulie, la finalul 

exerciţiului SEA BREEZE 21) de comandantul grupării navale 
permanente a NATO SNMG-2, contraamiralul de flotilă italian 
Stefano Russo. În scopul creșterii capabilității de descoperire a 
țintelor navale și avertizare timpurie, elicopterul IAR Puma Naval 
din organica navei a executat misiuni specifice de recunoaștere 
maritimă la suprafață. NIRIIS 21 a fost ultimul exercițiu 
multinațional din programul de pregătire anual pentru fregata 
Regina Maria ca membru al grupării SNMG-2.

Ceremonia de sosire
Fregata Regina Maria a acostat luni, 6 decembrie, în Portul 

Militar Constanța, la finalul misiunilor executate în Marea 
Mediterană. Prezent la sosirea navei, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, a felicitat 
echipajul pentru îndeplinirea misiunilor din acest an şi a oferit 
embleme şi medalii personalului fregatei, în semn de apreciere a 
profesionalismului manifestat în îndeplinirea cu responsabilitate 
a misiunilor încredinţate. „Sunteţi un echipaj care a realizat 
performanţă în cadrul acestei misiuni de lungă durată, în cadrul 
grupării navale NATO SNMG2, în cadrul exerciţiilor multinaţionale 
conduse de către partenerii din Forţele Navale ale Turciei şi 
Forţele Navale ale Greciei. Vă mulţumesc pentru efortul făcut, vă 
urez dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră multă sănătate, 
o recuperare rapidă, pentru că ritmul intens pe care îl avem de 
executat în cadrul Forţelor Navale Române, şi la finalul acestui 
an, dar şi pentru noul an de instrucţie 2022, cere ca să fim gata 
în termenele de notificare asumate”. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; locotenent-comandor Nicoleta BURLACU, Flotila 
Fluvială; M.E.)
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Aspect de la manevra de realimentare pe mare a fregatei Regina Maria.

Comandantul fregatei raportând 
şefului SMFN: Misiune îndeplinită!

Apuntarea 
elicopterului 

Puma Naval.
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Patru nave militare maritime, șapte nave militare fluviale, două 
elicoptere Puma Naval, 20 de ambarcațiuni rapide de asalt 
amfibiu, 14 transportoare amfibii blindate de cercetare (TAB C)  
și 12 autospeciale de comunicații au participat, în perioada 
6-9 iunie, la exercițiul întrunit DACIA 21 LIVEX, la secvențele 

Pușcașii marini din cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină 
„Heracleea” au desfășurat, în perioada 7-9 iulie, exerciții de 
antrenament în teren, precum și exerciții tactice cu trageri de 
luptă în Centrul Secundar de Instrucție pentru Luptă al Forțelor 
Terestre Babadag. Desfășurate după un scenariu tactic specific 
zonei lagunare Razelm – Sinoe, exercițiile au impus pușcașilor 
marini sarcini tactice complexe, care au presupus combinarea 
efortului fizic prelungit, cu folosirea armamentului de infanterie 
pentru executarea tragerilor, amenajarea genistică și mascarea 
pozițiilor, precum și orientarea în teren prin procedee expeditive. 
Tenacitatea, lucrul în echipă, experiența, pregătirea temeinică 
și ambiția au facilitat pușcașilor marini obținerea unor rezultate 
foarte bune. Dincolo de menținerea nivelului de instruire 
tactică al subunităților, scopul acestor exerciții a fost evaluarea 
plutoanelor de infanterie marină, în planificarea și executarea 
acțiunilor tactice ofensive.
Prima zi a exercițiului de antrenament în teren a constat în 
deplasarea, prin marș tactic forțat, a companiilor de infanterie 
marină, urmată de recunoașterea, ocuparea și amenajarea 
expeditivă a unor poziții de apărare, în apropierea Lacului 
Razelm, pentru a intra în situația inițială. Cea de-a doua zi a 
fost marcată de repetiția misiunilor de apărare pentru blocarea 
inamicului și antrenamentele pentru tragere. Astfel, misiunea 
plutoanelor de infanterie marină a avut mai multe sarcini cheie 
printre care amintim: cercetarea zonei pentru descoperirea 
forțelor inamicului, blocarea itinerarelor de regrupare și manevră 

DACIA 21 LIVEXDACIA 21 LIVEX

planificate în raioane maritime din vestul Mării Negre și în 
raioane fluviale și terestre din zona Dobrogei. Pe mare, 
fregata Mărășești, dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu, nava 
purtătoare de rachete Pescăruşul și remorcherul maritim de 
salvare Viteazul au desfășurat acțiuni de asigurare a siguranței 
navigației în raionul maritim din zona Capu Midia, în timpul 
executării lansărilor de rachete sol-aer, precum și exerciții 
de asigurare a protecției căilor de comunicații maritime și de 
monitorizare a traficului maritim în zona costieră a României, 
iar elicopterele Puma Naval au executat antrenamente 
de intervenție în situația unui accident aviatic, prin acțiuni 
de căutare, localizare, salvare și recuperare a echipajului 
unui elicopter avariat. În raioanele fluviale și terestre din 
judeţele Tulcea şi Brăila, structuri ale Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu” și Centrului 110 Comunicații și Informatică 
au participat la activități de instrucție în comun cu militari 
din celelalte categorii de forțe armate, planificate în cadrul 
Exercițiului național DACIA 21 LIVEX, pentru perfecționarea 
deprinderilor de planificare, organizare, coordonare și 
desfășurare a unei operații întrunite multinaționale. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

ale acestuia, cu sprijinul focului executat cu aruncătoarele 
și armamentul antiblindate, precum și executarea atacului 
decisiv pentru neutralizarea acestuia. Ultima zi a culminat cu 
desfășurarea efectivă a exercițiilor tactice cu trageri de luptă ce 
au vizat evaluarea capacității plutoanelor de infanterie marină, 
precum și planificarea și executarea acțiunilor tactice ofensive, 
cu trageri de luptă împotriva desantului aerian tactic inamic, 
debarcat în zona lagunară Razelm - Sinoe. Chiar și în condiții 
de căldură extremă (caniculă), pușcașii marini și-au îndeplinit 
cu succes misiunile, obținând calificative bune și foarte bune 
la tragerile de luptă. Timp de 24h, pe ploaie, pe vânt, pe 
caniculă, pe uscat și pe apă, pușcașii marini ai Regimentului 
307 Infanterie Marină au demonstrat caracterul de unicitate al 
acestei structuri. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Exerciþii de antrenament la Babadag

Instrucție
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Statul Major al Forțelor Navale a organizat, în perioada 24-25 
iunie, prima ediție a conferinței „Noi concepte, tehnologii și 
echipamente pentru dezvoltarea Forțelor Navale Române”, 
pentru asigurarea unui forum de dezbateri cu privire la proiecția 
evoluției Forțelor Navale Române (FNR), pe termen mediu și 
lung, în acord cu contextul de securitate din regiunea Mării 
Negre.
Obiectivele urmărite pe parcursul desfășurării lucrărilor 
conferinței au vizat evaluarea provocărilor din spațiul pontic 
și a potențialului utilizării sistemelor fără pilot, prezentarea 
principalelor proiecte de modernizare a platformelor navale și 
a echipamentelor de luptă pentru FNR cuprinse în Programul 
„Armata României 2026-2040”, pentru îndeplinirea cu succes a 
misiunilor care derivă din interesele navale, fluviale și maritime 
ale României și din statutul țării noastre de stat membru al 
Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.
Conferința științifică organizată la Constanța de Forțele 
Navale Române s-a desfășurat în format hibrid, o parte 
dintre participanți fiind prezenți fizic, în Aula „Viceamiral Ioan 
Coandă” a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și o parte 
dintre invitați participând online, în sistem videoteleconferință, 
pentru respectarea măsurilor sanitare. La forumul de dezbateri 
de la Constanța, au fost prezenți Dan Dungaciu, directorul 
Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. 
Brătianu”, George Scutaru, directorul general al New Strategy 
Center, gl. mr. (r) Leonardo Dinu, membru în Consiliul Științific 
al New Strategy Center, Seth Cropsey, directorul Center for 
American Sea Power, Hudson, SUA (online), reprezentanți de 
la categoriile de forțe aeriene și terestre din Armata României, 
Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, 
Autoritatea Navală Română, Poliția de Frontieră Română, 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați (Facultatea de Arhitectură Navală), 
Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române, Clubul 
Amiralilor, comandanți de unități și mari unități din Forțele 
Navale Române, specialiști din industria de apărare și din 
domenii producătoare de echipamente specifice domeniului 

„Noi concepte, tehnologii ºi echipamente „Noi concepte, tehnologii ºi echipamente 
pentru dezvoltarea Forþelor Navale Române“pentru dezvoltarea Forþelor Navale Române“

naval (Elbit Systems, RTSYS – UnderwaterAcoustics&Drones, 
Israel Aerospace Industries, Thales, Raytheon).
Lucrările conferinței au fost deschise joi, 24 iunie, de către 
șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, iar sesiunile de discuții au cuprins dezbateri pe diferite 
teme de interes, precum „Conflictele înghețate din Regiunea 
Mării Negre” (Dan Dungaciu), „Războiul hibrid în Regiunea 
Mării Negre” (George Scutaru și gl. mr. (r) Leonardo Dinu), 
„Considerații privind dezvoltarea sincronizată a Forțelor 
Aeriene și Forțelor Navale Române” (gl. fl. aer. Iulian Pațilea), 
„Managementul întrunit al țintelor – provocări în mediul maritim” 
(col. Florin Coteț), „Rolul navelor de suprafață fără echipaj în 
viitoarele conflicte pe mare” (cam. (r) Constantin Ciorobea), 
„Tehnologii revoluționare în transportul maritim” (CCL Laurențiu 
Mironescu), „Sistemele autonome subacvatice în lupta 
antisubmarin” (Seth Cropsey). (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; M.E.)
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Şeful SMFN acordând medalia aniversară „Forțele Navale 
Române - 160 în Serviciul Patriei” domnului Dan Dungaciu.
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„Marina românã – „Marina românã – 
furnizor de securitate navalã”furnizor de securitate navalã”

Statul Major al Forțelor Navale și Clubul Amiralilor au organizat, 
în perioada 27-28 iulie, conferința „Marina Română – furnizor 
de securitate navală”, care a cuprins dezbateri științifice din 
domeniile politicilor navale, transportului naval, securității 
maritime și apărării naționale. Conferința a făcut parte din 
Forumul Securității Navale. Inițiat de Clubul Amiralilor, 
Forumul Securității Navale oferă soluții pentru fundamentarea 
strategiilor navale la nivel național, iar conținutul activităților 
desfășurate este axat pe teme relevante din domeniul naval, 
oferind date de cercetare, prognoze și puncte de vedere 
convergente cu privire la problemele de actualitate și de 
perspectivă pentru comunitatea maritimă și fluvială. Forumul 
este un mediator în schimbul de informații și se adresează 
decidenților politici și militari, comunităților de afaceri, mediului 
academic și publicului larg. Acesta inițiază documentări, 
expertize și evaluări ale demersurilor necesare pentru 

demararea procedurilor de elaborare a unor acte legislative sau 
de reglementare în domeniul naval sau conexe acestuia. Prin 
cooperarea cu mediul academic și cu autoritățile cu competențe 
de cercetare științifică aprofundată, forumul oferă oportunități 
de conectare și de integrare în rețele naționale de cunoaștere, 
diseminare și cooperare în domeniile conexe politicilor navale 
și securității maritime, în vederea elaborării și dezvoltării 
unor programe sinergice în ariile de interes comun. În cadrul 
Forumului sunt incluse conferințe, simpozioane, sesiuni de 
comunicări științifice, informări și webinar-uri, workshop-uri, cu 
participare fizică sau exclusiv online, în care sunt prezentate 
analize strategice în domeniul naval și în domeniile conexe, 
studii de caz, la nivel global, regional sau local, prognoze pe 
termen mediu și lung, recomandări de politică publică, elemente 
de mesaj pentru dezbateri și negocieri, precum și informații 
din domeniul istoriei navale, învățământului de marină, 
competitivității în afaceri și managementul riscurilor.
Conferința „Marina Română – furnizor de securitate navală” 
s-a desfășurat online și a fost structurată pe două paneluri de 
dezbateri. Marți, 27 iulie, s-a desfăşurat panelul I, care a cuprins 
secțiunile: Geopolitica și provocările de securitate în zona Mării 
Negre și Mării Mediterane; Securitate Navală; Forțele Navale 
ale României – tradiții, provocări și perspective. Miercuri,  
28 iulie, s-a desfăşurat panelul al II-lea, care a cuprins secțiunile:  
Strategia maritimă a României; Linii strategice de dezvoltare a 
Marinei Civile; Învățământul de marină – tendințe și perspective; 
Istorie și drept internațional maritim; Exploatări portuare.
La conferință au participat reprezentanți de la Autoritatea 
Navală Română, Compania Națională Administrația Porturilor 
Maritime S.A. Constanța, CERONAV, Statul Major al Forțelor 
Navale, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” și alte instituții cu competențe în domeniul 
naval. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.) 
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Contraamiralul de flotilă (r) Sorin Learschi.
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Ceremonial  
în Portul Militar Brăila
Marți, 20 iulie, în Portul Militar Brăila a 
avut loc ceremonialul de predare-primire 
a comenzilor Divizionului 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil 
Alexandru Dragalina” și Divizionului 
88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe 
Sandu”. În cadrul ceremoniei, comandorul 
Constantin Grosu a predat comanda 
Divizionului 88 Vedete Fluviale locțiitorului 
comandantului, comandorul Antoanel 
Vătămanu. La rândul lui, comandorul 
Constantin Grosu a primit comanda 
Divizionului 67 Nave Purtătoare de 
Artilerie de la comandorul Marcel 
Neculae care a fost numit în funcția de 
locțiitor al comandantului Componentei 
Operaționale Navale. Comandantul 
Flotilei Fluviale, contraamiralul de flotilă 
Cornel Rogozan, a prezentat carierele 
noilor numiți în funcții sau împuterniciți, i-a 
felicitat și le-a urat succes în noile funcții, 
asigurându-i totodată de sprijinul comenzii 
Comandamentului Flotilei Fluviale. Cu 
același prilej, a fost citit ordinul de numire 
a comandorului Dragoș-Eugen Tătăranu 
în funcția de locțiitor al comandantului la 
Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu”. 

Adio arme!
Vineri, 30 iulie, a debarcat din echipajul 
Forţelor Navale Române, comandorul 
Bogdan Dumitrescu, comandantul 
Centrului de Scafandri Constanța. A 
absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru 
Ioan Cuza” şi Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”. Şi-a început cariera militară 
în funcția de comandant unitate de luptă 
navigație, artilerie, observare transmisiuni 
și electronică la nava hidrografică Eugen 
Stihi; a fost apoi comandant unitate de 
luptă navigație, comandant serviciu de 
luptă arme sub apă la fregata Viceamiral 
Eugeniu Roşca (263) și ofițer secund la 
corveta Viceamiral Vasile Urseanu (Cvt 
262), comandantul navei purtătoare de 
rachete Lăstunul (NPR 190), comandant 
secund (primul locțiitor al comandantului) 
al fregatei Mărășești, șef birou planificare 
sprijin operații în echipa de comandă din 
Statul Major al Forțelor Navale. A îndeplinit 
apoi diferite funcţii în cadrul Centrului 

Schimbãri la timona unitãþilor  Schimbãri la timona unitãþilor  
din Forþele Navaledin Forþele Navale

243 Radioelectronic și Observare, a 
fost comandant al Divizionului 150 
Rachete Navale şi ulterior, comandant al 
Centrului 39 Scafandri. Cu prilejul trecerii 
în rezervă, a fost organizată, vineri, 
30 iulie, o ceremonie militară în Portul 
Militar Constanţa, la care au participat 
șeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, comandanți 
de mari unități, cadre militare în rezervă 
și retragere. Conducerea Statului Major 
al Forțelor Navale i-a mulțumit pentru 
întreaga activitate desfășurată în Forțele 
Navale, multă sănătate și împliniri 
personale în anii care vor urma. La 
comanda Centrului de Scafandri a fost 
împuternicit comandorul Fănel Rădulescu, 
locţiitor al comandantului Brigăzii 
Radioelectronică şi Observare „Callatis”.
* * *
Absolvent al Liceului Militar de Marină 
„Alexandru Ioan Cuza” şi al Facultății 
de Marină Militară din cadrul Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, comandorul 
Simion Petre, comandantul Secţiei 335 
Logistică Mangalia, a trecut în rezervă. În 
decursul carierei a ocupat diferite funcţii 
în cadrul unităţilor Forţelor Navale de la 
ofiţer 3 la grupa motoare și pirotehnie 
în secția reparat, verificat, pregătit 
rachete din Baza 335 Logistică a Flotei 
Maritime, ofițer 3 electromecanică la 
vedeta purtătoare de rachete Eretele 
(VPR 188), ajutor comandant SL 5 și 
comandant SL 5 la nava purtătoare de 
rachete Zborul (NPR 188); ofițer 3 şef 
al logisticii la Divizionului 150 Rachete 
Navale; șef birou asigurare tehnică la 
Comandamentul Flotei şi comandant 
al Secţiei 335 Logistică Mangalia. Cu 
prilejul trecerii în rezervă a comandorului 
(r) Petre Simion, a fost organizată, marți, 
31 august, o ceremonie militară, la sediul 
instituției din garnizoana Mangalia, la 
care a participat comandantul Bazei 
Logistice Navale „Pontica” contraamiralul 
de flotilă Victor Gîdiuță. Cu acest prilej, 
i-a fost înmânată comandorului (r) Petre 
Simion din partea șefului Statului Major al 
Forțelor Navale o plachetă reprezentativă, 
în semn de apreciere a altruismului și 
profesionalismului cu care și-a îndeplinit 
îndatoririle, în activitatea desfășurată în 
slujba Forțelor Navale Române. Totodată, 
comandantul Bazei Logistice Navale 

„Pontica” contraamiralul de flotilă Victor 
Gîdiuță i-a mulțumit pentru exemplul 
personal pe care l-a dat subordonaților săi 
de-a lungul carierei militare.

Schimbare la conducerea  
Brigăzii 243 Radioelectronică  
și Observare „Callatis”
Luni, 6 septembrie, la sediul Brigăzii 243 
Radioelectronică și Observare „Callatis” 
s-a desfășurat ceremonialul militar 
de predare-primire a comenzii unității 
și a Drapelului de Luptă. În prezența 
șefului Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, generalul 
de brigadă Adrian Brînză, comandantul 
Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare 
„Callatis”, a predat comanda unității 
și Drapelul de Luptă comandorului 
Marian Ciobotaru, împuternicit în funcția 
de locțiitor al comandantului. După 
o carieră de 15 ani în cadrul brigăzii, 
dintre care ultimii șapte ani la comandă, 
generalul de brigadă Adrian Brînză a fost 
împuternicit pe funcția de comandant 
al Comandamentului Comunicațiilor și 
Informaticii (și locțiitor al șefului Statului 
Major al Apărării pentru tehnologia 
informației). (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; M.E.)
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Comandorul Petre Simion primind de la  
comandantul Bazei Logistice Navale, o plachetă  
la trecerea în rezervă.

Comanda unităţilor fluviale.
Comandorul Bogdan Dumitrescu primind, de la 
şeful SMFN, o plachetă la trecerea în rezervă.

Comandorul Gelu Pîstae primind, de la comandantul 
Flotei, o plachetă la trecerea în rezervă.
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Generalul de brigadă Adrian Brânză, primind de la 
şeful SMFN, o plachetă la mutarea din cadrul marinei.
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Statul Major al Forțelor Navale a 
organizat, în perioada 4-15 august, în 
orașele Constanța, Mangalia, Brăila, 
Tulcea și București, o serie de activități 
dedicate Zilei Marinei Române. Acestea 
s-au desfășurat, atât în mediul online, 
cât și cu participarea publicului, cu 
respectarea măsurilor în vigoare pentru 
prevenirea răspândirii virusului  
SARS-CoV-2.
Săptămâna Spiritualității Marinărești 
a început luni, 9 august, când a fost 
lansată, noua carte de vizită (video) 
a Forțelor Navale Române. Marți, 10 
august, au fost lansate două noi proiecte 
de responsabilitate socială, în care sunt 
implicați marinarii militari, respectiv 
„Lumea de sub navă”, în colaborare 
cu Comitetul Național Român pentru 
Drepturile Copilului Filiala Constanța, 
și „Decada Oceanului Planetar, 2021 
- 2030”, în colaborare cu Comisia 
Națională a României pentru UNESCO. 
Ziua Recunoștinței a fost marcată 
sâmbătă, 14 august, când au fost 
organizate ceremonii de depuneri 
coroane de flori la Constanța, Mangalia, 
Brăila și Tulcea, pentru a cinsti memoria 
eroilor marinari. Totodată, în Portul Militar 
Constanța, a fost organizată o festivitate 
de acordare a unor embleme, plachete și 
medalii personalului militar și civil, care 
a obținut rezultate meritorii în procesul 
de instrucție din ultimul an. Meritele a 
80 de membri, personal militar și civil, 
din echipajul Forțelor Navale Române 
au fost apreciate și recompensate cu 
diferite decorații și distincții din partea 
Președintelui României, ministrului 
apărării naționale, şefului Statului Major 
al Apărării, şefului Statului Major al 
Forțelor Navale și a unor comandanți 
de structuri din Armata României, cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române. 
Totodată, „în semn de apreciere pentru 
capacitatea deosebită dovedită în 
îndeplinirea misiunilor încredințate, 
pentru obținerea de rezultate remarcabile 
în întreaga activitate, precum și pentru 

Ziua Marinei Române 2021Ziua Marinei Române 2021
contribuția avută la modernizarea 
Forțelor Navale”, locțiitorului şefului 
Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralului de flotilă Cristian 
Lișman, i-a fost conferit, din partea 
Președintelui României, Ordinul Virtutea 
Maritimă în grad de Ofițer, cu însemn 
pentru militari.
Anul acesta, Porturile Militare Constanța, 
Mangalia, Brăila și Tulcea au putut fi 
vizitate de populația civilă sâmbătă,  
14 august, cu respectarea strictă a 
măsurilor de prevenire a infectării cu 
SARS-CoV-2 în cadrul Zilei Porților 
Deschise. În porturile Constanţa, 
Mangalia, Brăila şi Tulcea, publicul a 
vizitat expozițiile de tehnică și armament 
și a interacționat cu marinarii militari și cu 
reprezentanții instituțiilor de învățământ 
militar de marină. Nu au lipsit de la ediția  
din acest an a sărbătorii mari na rilor, 
concertele susținute de Muzica Militară  
a Forțelor Navale.
Sărbătorită din anul 1902, Ziua Marinei 
Române a ajuns la cea de-a 119-a 
ediție și, pentru al doilea an consecutiv, 
cel mai mare eveniment al marinarilor 
a fost marcat de contextul pandemiei 
COVID-19. Duminică, 15 august, a 
fost organizată o ceremonie, în Portul 
Militar Constanța, în cadrul căreia au 
fost ridicate pavilionul, geacul și marele 
pavoaz, la bordul navelor militare iar 
Preşedintele României, E.S. domnul 
Klaus Iohannis a acordat Drapelele de 
Luptă Flotilei 56 Fregate „Contraamiral 
Horia Macellariu” și Direcției 
Hidrografice Maritime „Comandor 
Alexandru Cătuneanu“. Navele aflate 
pe mare, în dispozitivul din fața clădirii 
Comandamentului Flotei, au executat o 
defilare navală pe itinerariul Constanța –  
Midia și retur fiind survolate de o 
formație de aeronave, formată din trei 
elicoptere Puma și patru avioane F-16 
românești, precum și două avioane 
Typhoon britanice și un avion Poseidon 
(P-8) american. Formația navală a fost 
condusă de fregata Mărășești (F111) și a 
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Comandantul Direcţiei Hidrografice Maritime 
primind de la Preşedintele României, 
Drapelul de Luptă.

Ridicarea pavilionului 
în Parcul Herăstrău, București.

Comandantul Flotilei de Fregate primind de la 
Preşedintele României, Drapelul de Luptă.
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fost alcătuită din puitorul de mine și plase Viceamiral Constantin 
Bălescu (PM274), corveta Contraamiral Horia Macellariu 
(Cvt265), dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu (DM25), 
fregata turcească Yavuz (F240), o navă maritimă de patrulare a 
Ministerului Afacerilor Interne, o navă de intervenție a Agenției 
Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Parada navală 
s-a încheiat cu defilarea velierelor. Ultimul moment oficial 
organizat de Ziua Marinei Române 2021 a fost  retragerea cu 
torțe a marinarilor, în porturile de la mare şi fluviu.
 (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Elicopterele Puma Naval survolând 
navele din Portul Militar Constanţa.

Comandorul Alecu Toma, rectorul „Academiei Navale 
Mircea cel Bătrân”, primind Emblema de Merit „Ştiinţa 
Militară” clasa I, de la șeful Statului Major al Apărării.

Cadou simbolic oferit de şeful SMFN 
Preşedintelui României de Ziua Marinei Române.

Ziua Porţilor Deschise în Portul Militar Mangalia.

„Ziua Porţilor Deschise” 
în Portul Militar Constanţa.
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Un detașament de scafandri de luptă de incursiune din cadrul 
Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă „Constantin Scarlat” a 
executat, în perioada 28-29 iulie, activități specifice de instruire, 

Corveta Contraamiral Horia Macellariu a executat o misiune 
în perioada 22-26 august, participând la festivitățile organizate 
în portul Odessa, cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței 
Ucrainei, celebrată de poporul ucrainean, la data de 24 august. 
Corveta românească a participat la exercițiile demonstrative 
și la parada navală, alături de navele țării gazdă și de nave 
militare din Italia, Bulgaria, Turcia și Georgia. Exercițiile s-au 
desfășurat în apele teritoriale ale Ucrainei, la 30 de ani 
de la adoptarea Declarației de Independență a statului vecin 
față de Uniunea Sovietică. Colaborarea, bazată pe respectul 
reciproc dintre flotele militare, consolidează  
interesul strategic comun în regiunea Mării Negre  
și contribuie la dezvoltarea activităților de diplomație  
navală românească. (M.E.)

Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu”, din Mangalia, a organizat sâmbătă,  
9 octombrie, ceremonia de depunere a Jurământului Militar, 
în cadrul căreia 70 de soldați gradați profesioniști au rostit 
legământul de credință față de țară. Timp de 11 săptămâni, 
această serie de marinari militari s-a instruit în cadrul 
programului de pregătire care s-a desfășurat în perioada 
23 august – 5 noiembrie 2021. La ceremonie au participat 
reprezentanți ai conducerii Forțelor Navale Române și ai 
Statului Major al Apărării, comandanți de mari unități și unități, 
precum și reprezentanți ai autorităților locale. Activitatea s-a 
desfășurat într-un cadru restrâns, în conformitate cu prevederile 

în raionul Babadag din județul Tulcea. Militarii au avut ca 
misiune cercetarea specială la un obiectiv, în vederea culegerii 
de informații, iar inserția și extracția militarilor s-au realizat, atât 
pe calea aerului, cu sprijinul elicopterelor de la Baza Aeriană 
57 „Mihail Kogălniceanu”, prin procedeul FAST-ROPE, cât și 
terestră, prin executarea unui marș de instrucție pe o distanță 
de 20 de kilometri. 
În prima decadă a lunii septembrie, militarii Detașamentului de 
Scafandri de Luptă de Incursiune, din care va fi alcătuită echipa 
de inspecție și control a puitorului de mine și plase Viceamiral 
Constantin Bălescu, în timpul participării navei la Operația 
EUNAVFOR MED IRINI, în Marea Mediterană au executat 
antrenamente și trageri de luptă în poligonul Mangalia. Au fost 
executate ședințe de tragere, de precizie cu tranziția armelor, 
de executare a focului după acoperire, de reacție la contact cu 
foc inamic și de consolidare a nivelului de reacție în vederea 
acordării primului ajutor și evacuării unui rănit
de sub foc inamic. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Instrucþie complexã  Instrucþie complexã  
a scafandrilor militaria scafandrilor militari

Forþele Navale Române alãturi de partenerii din Ucraina

sanitare în vigoare pentru prevenirea infectării cu virusul 
SARS-CoV-2. Militarii au parcurs două module, primul fiind 
reprezentat de programul de instrucție de front și de cunoaștere 
a armamentului ușor de infanterie, iar cel de-al doilea, de 
stagiu de instruire pe diverse specialități și domenii. 101 
soldați profesioniști au absolvit vineri, 5 noiembrie, programul 
de instruire și ulterior au fost repartizați la unități ale Forțelor 
Navale pentru care au desfășurat pregătirea specifică la Școala 
de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu”. Luni, 8 noiembrie, militarii s-au prezentat la unitățile 
de marină din Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea, pentru 
ocuparea funcțiilor. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Noi SGP în Forþele Navale RomâneNoi SGP în Forþele Navale Române
Fo

to
: l

t. 
Al

ex
an

dr
u 

Tu
rtu

ric
ă,

 S
M

FN

Fo
to

: c
ap

.II
 Io

nu
ţ F

el
ea

, R
M

M
FN

Fo
to

: c
ap

.II
 Io

nu
ţ F

el
ea

, R
M

M
FN



42

La Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” din Mangalia a avut loc marți, 5 octombrie, 
festivitatea de deschidere a anului de instrucție 2021-2022. 
Misiunile de bază ale școlii sunt continuarea, la standarde înalte 
de calitate, a procesului de formare și pregătire ulterioară a 

Forțele Navale Române au participat cu corvetele Amiral 
Petre Bărbuneanu (260) și Contraamiral Eustațiu Sebastian 
(264), două ambarcațiuni de tip RHIB, precum și militari din 
cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă, la secvența 
exercițiului JUNCTION STRIKE 21 (JUST 21), desfășurată 
luni, 1 noiembrie, în raionul de instrucție Mangalia. Militarii s-au 
antrenat, pe baza unui scenariu fictiv asociat războiului hibrid, 
care a cuprins etape ale secvențelor de planificare și executare 
ale unor misiuni și operații întrunite, specifice forțelor pentru 
operații speciale, prin armonizarea procedurilor de lucru în 
mediul multinațional. Peste 800 de militari români și străini din 
Georgia, Grecia, Marea Britanie, Republica Moldova, Polonia și 
SUA, cu aproximativ 100 de mijloacele tehnice terestre, aeriene 
și navale au participat la exercițiul Forțelor pentru Operații 
Speciale JUNCTION STRIKE 21, în perioada 1-12 noiembrie, 
în facilități de instruire ale Armatei României şi în zonele din 
vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail 
Kogălniceanu și Sângiorgiu de Mureș. Scopul principal al JUST 
21 a fost certificarea a două ținte de capabilități NATO –  
un Grup Maritim de Forțe pentru Operații Speciale și 
Comandamentul de Componentă de Operații Speciale –  

absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a maiștrilor 
militari de marină, precum și formarea și pregătirea militară 
generală a personalului chemat în activitate și a soldaților 
profesioniști care urmează cursurile Școlii de Instruire Interarme 
a Forțelor Navale. Toate aceste forme de pregătire au ca scop 
final, generarea de absolvenți competenți, compatibili din toate 
punctele de vedere cu omologii din țările Alianței Nord-Atlantice, 
capabili să asigure, potrivit funcțiilor pentru care se pregătesc, 
managementul îndeplinirii misiunilor specifice pe teritoriul 
național sau în cadrul structurilor multinaționale, în teatrele 
de operații, precum și punerea în practică a procedurilor, 
standardelor și tehnicilor de instruire și evaluare ale Armatei 
României, ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene. 
În actualul context pandemic, activitatea s-a desfășurat cu un 
număr restrâns de participanți. La ceremonie, au participat 
locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, 
cadre militare aflate la cursuri de specializare, precum și soldații 
profesioniști din programul de instruire inițială seria I/2021. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Deschiderea anului de instrucþie Deschiderea anului de instrucþie 
la Mangaliala Mangalia

JUNCTION STRIKE 21JUNCTION STRIKE 21

dar a permis, totodată, testarea nivelului de pregătire 
atins de personalul de conducere și de cel de execuție din 
structurile de forțe pentru operații speciale aflate în subordinea 
Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale al Armatei 
României. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Forțele Navale Române depun eforturi considerabile pentru 
a moderniza și dezvolta capabilitățile cu care acționează și 
pentru a transforma modul în care acestea sunt întrebuințate 
pentru îndeplinirea misiunilor curente și viitoare. În perioada 
2-10 decembrie, la Grupul 256 Elicoptere Tuzla şi la bordul 
fregatei Regina Maria (4-5 decembrie) s-au desfășurat 
activități de testare la sol și în zbor a elicopterului IAR  330 
PUMA Naval nr.140. Activitățile aeronautice desfășurate au 
avut ca scop omologarea modificărilor survenite ca urmare 
a executării lucrărilor de reparații capitale și modernizare 
efectuate la sediul IAR Brașov. Cele mai importante 
modernizări ale echipamentelor instalate la bordul EPN 
au constat în înlocuirea echipamentelor de gironavigație, 
a giroorizontului de securitate şi a înregistratorului de zbor 
precum şi modernizarea sistemului de protecție a rotorului 
principal. Îndeplinirea angajamentelor asumate față de 
partenerii din Alianța Nord-Atlantică depinde în foarte mare 
măsură de modernizarea Forțelor Navale Române, de 
dotarea cu nave, platforme de luptă și echipamente noi pe 
baza unei proiecții de dezvoltare multianuale, precum și de 
derularea, fără sincope, a programelor de reparații capitale și 
modernizare. (M.E.)

Modernizarea aviaþiei navaleModernizarea aviaþiei navale
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Militarii Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” au participat, 
în perioada 23-25 iunie, la o secvență a exercițiului DANUBE 
PROTECTOR, care a cuprins activități de supraveghere a 
căilor de comunicații fluviale în sectorul cuprins între kilometrii 
176 și 220 și pe brațul Sfântu Gheorghe. Trei vedete blindate 
ale Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie, patru vedete 
fluviale din compunerea Divizionului 88 Vedete Fluviale și o 
șalupă fluvială de remorcare și salvare a Divizionului 131 Nave 
Sprijin Logistic au realizat, conform scenariului exercițiului, 
controlul și inspecția navelor suspecte care au tranzitat zona 
de responsabilitate, acțiuni de minare și de dragare, precum 
și acțiuni de apărare a proximității malurilor fluviului Dunărea. 
De asemenea, militarii ambarcați la bordul navelor fluviale au 
executat numeroase antrenamente de protecție a forței și de 
descoperire a țintelor aeriene și terestre. Obiectivul principal al 
activităților de instruire a fost reprezentat de evaluarea capacității 
de acțiune a echipajelor care au alcătuit gruparea militară navală 
fluvială a Forțelor Navale Române și care au responsabilitatea 
de a asigura securitatea la granița de est a NATO.

Monitor
pe 

Dunăre

* * *
În perioada 12-14 iulie, peste 70 de militari din Divizionul 

67 Nave Purtătoare de Artilerie din Flotila Fluvială „Mihail 
Kogălniceanu” au participat la exercițiul DANUBE PROTECTOR 
21.08. Trei nave militare fluviale, respectiv două monitoare și o 
vedetă blindată, au efectuat proceduri de supraveghere a căilor de 
comunicații fluviale în sectorul cuprins între km 176-220, precum 
și acțiuni de apărare a proximității malurilor fluviului Dunărea. 
Exercițiul a urmărit consolidarea deprinderilor militarilor de a 
deservi aparatura și sistemele de la bord, precum și dezvoltarea 
procedurilor de protecție a căilor de transport fluvial din zona de 
responsabilitate. Totodată, acest exercițiu a reprezentat o bună 
oportunitate pentru formarea deprinderilor noilor militari din 
echipaj, respectiv verificarea nivelului de pregătire al celorlalți 
marinari de la bord.

* * *
Vedeta Blindată  Smârdan (VB 178) de la Divizionul 67 Nave 

Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil-Alexandru Dragalina” 

Marinarii fluviali se instruiesc pe DunãreMarinarii fluviali se instruiesc pe Dunãre
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Aspecte din timpul exerciţiului DANUBE PROTECTOR.
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a executat, în perioada 9-20 septembrie, un marș de instrucție 
pe Dunăre, de la Brăila până la Orșova. Activitatea a făcut parte 
din exercițiul interinstituțional CONCORDIA 21, iar principalele 
obiective urmărite au fost creșterea nivelului de instruire a 
echipajului navei, dezvoltarea procedurilor de cooperare și 
de coordonare cu structurile Poliției de Frontieră, precum și 
prevenirea și descurajarea acțiunilor care pot afecta securitatea 
fluvială. Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” este unul dintre 
instrumentele de forță ale Alianței Nord-Atlantice pe flancul sud-
estic, iar prin activitățile de instruire desfășurate, marinarii militari 
români contribuie la asigurarea capacității de reacție, precum și la 
întărirea posturii de descurajare a amenințărilor din proximitatea 
estică a NATO. 

* * *
În perioada 28 septembrie – 3 octombrie, peste 250 de militari 

din Flotila Fluvială au participat la un exercițiu demonstrativ 
al forțelor fluviale, desfășurat pe Brațul Sfântu Gheorghe, la 
kilometrul 89-90, în raionul localității Mahmudia. Exercițiul a fost 

planificat, organizat și condus de Statul Major al Forțelor Navale, 
prin Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”. 
La exerciţiu au participat o companie din cadrul Regimentului 
307 Infanterie Marină „Heracleea”, două vedete blindate ale 
Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil 
Alexandru Dragalina”, două vedete fluviale ale Divizionului 88 
Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”, un remorcher fluvial 
și o șalupă fluvială de remorcaj salvare din Divizionul 131 Nave 
de Sprijin Logistic, grupe de scafandri din cadrul Centrului 39 
Scafandri și un elicopter IAR-330 Puma Naval. Bazat pe un 
scenariu fictiv, adaptat mediului de securitate actual, exercițiul 
naval cu trupe în teren a avut ca obiectiv ridicarea nivelului de 
instruire a echipajelor navelor pentru executarea întrunită a 
unei secvențe a operației de apărare pe teritoriul României, în 
context multinațional și de tip joint. Navele Flotilei Fluviale, cu 
sprijinul unei șalupe aparținând Direcției Hidrografice Maritime, 
specializată în cercetare hidrografică a fluviului și apelor 
interioare, au executat misiuni de patrulare, supraveghere (patrol 
and surveillance) și acțiuni de luptă pe Fluviul Dunărea. Pentru 
infanteriștii marini, elementul cheie al exercițiului l-a constituit 
acțiunea comună, combinată, sincronizată și coerentă, bazată pe 
coeziunea și experiența echipei. Conform scenariului, acțiunile 
Detașamentului de Infanterie Marină al Grupului Tactic Fluvial au 
urmărit securizarea și apărarea unui port fluvial împotriva forțelor 
aeropurtate și a grupurilor de cercetare-diversiune ale inamicului 
sprijinite de forțe paramilitare locale. Activitățile desfășurate au 
inclus planificarea și pregătirea acțiunilor tactice, cu dislocarea 
forțelor în teren, cercetarea și supravegherea raionului fluvial, 
siguranța și apărarea unui port fluvial, acțiuni tactice de asalt 
fluvial pentru neutralizarea desantului aerian tactic parașutat 
al inamicului inamic, finalizate cu redislocarea într-un alt raion 
de coastă. Tot în cadrul acestui exercițiu, pușcașii marini au 
participat la un prim modul de instruire tip „Combat Life Saver”, 
care a inclus tehnici de prim-ajutor/autoajutor medical în câmpul 
tactic, asistență și evacuare medicală sub focul inamicului, 
protecția sanitară, proceduri de acțiune specifice urgențelor 
medicale, în diferite situații specifice câmpului tactic. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)
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Vedeta fluvială Lt.cdor. Constantin Constantinescu 
în misiune pe Dunăre. Asigurând libertatea de navigaţie pe Dunăre.

Asaltul infanteriştilor marini!

Force Protection la post!

Infanteriştii marini debarcând în cadrul tactic.
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În luna noiembrie, navele fluviale au revenit în Poligonul 
temporar de la Sfântu Gheorghe pentru a executa misiuni 
de foc. Astfel, zece nave ale Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu” și specialiști în artilerie și EOD (Explosive 
Ordinance Disposal) din Forțele Navale Române au participat, 
în perioada 18 - 22 octombrie, la exercițiul naval DANUBE 
PROTECTOR 21, pe brațul Sfântu Gheorghe. Un monitor, 
trei vedete blindate, patru vedete fluviale și două nave de 
sprijin logistic din structurile subordonate Comandamentului 
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” au desfășurat acțiuni 
specifice pentru apărarea căilor de comunicație fluviale în 
zona de responsabilitate și trageri cu muniție de luptă, în timp 
ce corveta Amiral Petre Bărbuneanu a executat activități de 
interdicție maritimă și de asigurare a siguranței de navigație, 
în proximitatea raionului de tragere. Exercițiul DANUBE 
PROTECTOR 21, organizat de Flotila Fluvială „Mihail 
Kogălniceanu”, a urmărit creșterea nivelului de pregătire 
și instruire al forțelor fluviale, prin executarea tragerilor 
cu sistemele de artilerie de la bordul navelor, 
într-un cadru tactic specific mediului din Delta Dunării. Pentru 
menținerea securității și a siguranței de navigație în zona 
maritimă a fluviului Dunărea, forțele participante au aplicat 
proceduri operaționale de identificare a punctelor de apărare 
fluvială și a raioanelor de refacere a capacității de luptă, 
în sectoare neamenajate din spațiul fluvial cercetat. Prin 
intensificarea activităților de instruire, Forțele Navale Române 
își consolidează capacitatea de reacție, pentru asigurarea 
securității pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Instrucþie la Sfântu GheorgheInstrucþie la Sfântu Gheorghe
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Vedete fluviale la ancoră.

Vedeta fluvială Lt. Mircea Metz 
în marş spre raionul de tragere!

Vedeta blindată Rahova după 
executarea misiunilor de foc!

Comanda Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu” primind onorul 

navelor participante la exerciţiu.
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Alma 
mater

În perioada 14 iunie- 
2 iulie, studenții din anii 
I, II și III de la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” 
au avut sesiunea de 
examene. Activitatea de 
evaluare a cunoștințelor 
teoretice și practice s-a desfășurat 
în sistem față-în-față. După cele trei 
săptămâni de examene, pentru studenții 
militari a urmat o perioadă de practică și 
stagiu, pe care au desfășurat-o, în funcție 
de anul de studiu, la Secția de pregătire 
marinărească și sporturi nautice de la 
Palazu Mare sau la navele militare din 
Porturile Constanța, Mangalia și Brăila. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

În perioada 14 iunie-14 iulie, elevii din anul al II-lea de la Școala 
Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” 
au desfășurat stagiul de practică la unități de nave din porturile 
militare Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. În funcție de 
specialitățile studiate în cei doi ani de școală, elevii militari au 
fost repartizați la posturile de luptă, sub îndrumarea personalului 
militar specializat, pentru a-și pune în aplicare cunoștințele. 
Stagiul de practică la bordul navelor militare reprezintă penultima 
treaptă pe care viitorii tehnicieni militari o au de parcurs înainte 
de examenul de certificare profesională și, firește, de absolvire. 
Chiar și în condițiile restricțiilor și limitărilor impuse de pandemia de 
coronavirus, Statul Major al Forțelor Navale și Școala Militară de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale au depus toate eforturile necesare 
pentru desfășurarea optimă a instruirii fiecărei noi promoții de 
maiștri militari de marină. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a organizat joi, 24 iunie, 
festivitatea de încheiere a anului școlar 2020-2021, prilej cu care promoția de 
absolvenți ai colegiului a primit denumirea onorifică „Regele Mihai I - 100”. 
Alături de tinerii absolvenți de la colegiul militar constănțean (lmm-iştii), au fost 
prezenți la festivitate șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, comandanți de 
mari unități și unități din Forțele Navale Române, cadrele didactice, părinții 
și rudele elevilor claselor a XII-a. Elevii și profesorii colegiului care au obținut 
rezultate deosebite la diferite concursuri școlare au fost recompensați cu 
premii speciale și de excelență, iar șefei de promoție, eleva plutonier adjutant 
Georgiana Tărăboi, care a obținut media generală 9,87 în cei patru ani de 
studiu, i-a fost conferită Emblema de merit „Știința Militară” clasa a III-a. De 
asemenea, reprezentanții Asociației Absolvenților Liceului Militar de Marină 
„A.I.Cuza” i-au oferit șefei de promoție o diplomă-plachetă pentru rezultatele 
deosebite la învățătură. La despărţirea de instituţia de învăţământ care i-a 
format, tinerii elevi au transmis mesaje de apreciere. Mesajul clasei a XII-a A,  
diriginte profesor Filis Eiub: „Ne-am lăsat purtați de valul cunoașterii presărat 
cu râsete, lacrimi, oboseală-umbre ce rămân atent creionate în mințile 
noastre. Anii petrecuți în acest colegiu-ani ai legării prieteniilor necondiționate, 
conturate de propriile simțiri, ce ne-am dorit infinitul în mod repetat. Cu un gol 
nedeductibil și cu mari emoții, a venit momentul în care 12 A scrie ultimele 
trăiri, ultimele cuvinte. Dorim să precizăm faptul că acesta nu este un mesaj de 
«ADIO!», ci speranța revederii, un simplu și impactant «Pe curând!»”. Mesajul 
clasei a XII-a B, diriginte profesor dr. Mihaela Matache: „Se spune că timpul 
curge în moduri diferite, în funcție de intensitatea sentimentelor. Îmi aduc 
aminte de poveștile din armată ale bunicului. Prin descrierile sale, transmitea 
sentimente puternice reflectând legăturile formate în anii de armată. Chiar 
și astăzi, dragul meu bunic își caută colegii, umblând pe la adresele notate 
în jurnalul său. Anii de liceu au trecut precum risipirea unui val al prietenei 
noastre, marea. Balanța dintre prima zi de elev militar și ultima zi de elev 
militar absolvent rămâne în memoria afectivă pe toată durata traseului nostru 
în viață. Am crescut, am învățat, am râs, am plâns și am iubit, ne-am format 
cea mai frumoasă familie, care astăzi se destramă, dar marea ne-a cuprins în 
vraja sa, astfel, oriunde ne îndreaptă destinele, muzica valurilor ne va readuce 
împreună!” (Alina DAVIES, CNMAIC; M.E.)

Sesiunea de examene de varãSesiunea de examene de varã

Stagiu de practicã la navele militareStagiu de practicã la navele militare

Moment festiv la „lmm-iºti“Moment festiv la „lmm-iºti“
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În perioada 26 iunie-2 iulie, Colegiul Național Militar „Alexandru 
Ioan Cuza” a fost gazda a 35 de elevi din clasa a XI-a de la 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, care 

În perioada 28-30 iunie, elevii claselor a XII-a ai Colegiului Naţional Militar 
„Alexandru Ioan Cuza” au susținut examenul de bacalaureat. Eleva plutonier major 
Postolachi Ana-Maria, clasa a XII-a A: „Supranumit și «examen al maturității», 
examenul de bacalaureat este o etapă importantă în viața oricărui elev. Proba 
de astăzi, 28 iunie, a fost la limba și literatura română și am avut emoții. Nu 
pentru că nu știam structura probei, nu pentru că nu am învățat, ci pentru că am 
trecut printr-o perioadă stresantă, o perioadă lungă de pregătire și era momentul 
încheierii acesteia. Din fericire, a fost cu noroc (de la «Moara cu noroc»), am 
reușit să scriu tot ce mi-am propus, am scris la fiecare subiect. Au mai rămas două 
probe la care o să am la fel de multe emoții, chiar dacă s-ar spune că am mai 
trecut o dată prin asta“. După trei zile intense de emoții și concentrare, absolvenții 
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” au finalizat cele trei probe 
scrise ale examenului maturității. După probele la limba și literatura română și 
matematică, pe 30 iunie, în funcție de opțiunea fiecăruia, au susținut proba la una 
dintre disciplinele: fizică, informatică și biologie. Eleva Lia Pascaru: „Ultima probă 
a fost frumoasă. Am lăsat emoțiile la intrarea în liceu și am dat tot ce am avut mai 
bun. De astăzi, compania a V-a a scris istorie în cadrul instituției.” Astfel, perioada 
de examinare s-a încheiat în note pozitive, majoritatea liceenilor fiind mulțumiți de 
rezultatele obținute. Succes în cariera aleasă! (Alina DAVIES, CNMAIC; M.E.)

În perioada 28 iunie-4 iulie, elevii fruntași Claudiu Brindea și 
Tudor Melinte de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” au fost ambarcați la bordul 
distrugătorului american USS Ross (DDG 71), pentru a asista 
la desfășurarea unei secvențe a exercițiului multinațional 
SEA BREEZE 21, organizat de Forțele Navale ale Ucrainei și 
Statelor Unite ale Americii. Prezenţa elevilor la bordul navei 
americane a fost o oportunitate inedită și utilă pentru viitoarea 

s-au aflat într-o tabără de instrucție la mare. Pe 
perioada taberei de vară, elevii colegiului craiovean 
au desfășurat activități în comun cu elevii Colegiului 
Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, au văzut ce 
înseamnă profesia de marinar militar, rolul, locul, 
misiunile, precum și organizarea Marinei Militare, în 
vederea conturării opțiunilor profesionale. Luni, 28 
iunie, elevii din clasa a XI-a, de la colegiile militare 
din Constanța și Craiova au vizitat unitățile de nave 
din garnizoana Constanța: Divizionul 146 nave 
Minare-Deminare, Flotila 56 Fregate și Divizionul 
175 Nave Scafandri. În zilele următoare, tinerii 
cadeți au făcut cunoștință cu piloții de elicoptere 
ai Forțelor Navale, au vizitat unitățile de nave 
din garnizoanele Mangalia, Brăila și Babadag. 
Tinerilor cadeți li s-au prezentat misiunile executate, 
armamentul, tehnica și aparatura existentă la bordul 
navelor, instrucția de front, s-au familiarizat cu 
tehnica și armamentul existente la bordul navelor, 

cât și cu urmărirea, din cele mai bune locuri, ale unor exerciții 
demonstrative de respingere a inamicului aerian și naval. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

lor profesie. Elev fruntaș Tudor Melinte: „Ne-a fost prezentată 
nava și ne-au fost explicate rolurile echipamentelor. Am fost 
lăsați să observăm și ni s-a răspuns la toate întrebările pe 
care le-am adresat. A fost o bună ocazie de a vedea tehnica 
militară folosită de un alt stat membru NATO și de a observa 
rutina militarilor americani”. „A fost o experiență deosebită 
din care am avut ce învăța. U.S. Navy reprezintă un model 
pentru noi, iar șansa de a interacționa cu unii dintre cei mai 
bine pregătiți militari din lume a fost pentru noi o onoare. 
Sperăm să mai avem astfel de oportunități care să ne dezvolte 
nivelul de cunoștințe”, a apreciat elev fruntaș Claudiu Brindea. 
Participarea celor doi elevi la o acțiune militară de asemenea 
amploare a fost posibilă prin programul Eurasian Partnership 
SHIPRIDER, asumat de Forțele Navale Române și U.S. Navy 
în cadrul Parteneriatul Stategic dintre România și Statele Unite. 
Activitatea a contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre 
Forțele Navale Române și cele ale Statelor Unite ale Americii și 
a constituit o oportunitate de creștere a nivelului de instruire a 
viitorilor maiștri militari de marină, într-un mediu multinațional. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Examenul maturitãþii la CNMAIC

Instruire practicã la bordul USS „Ross“Instruire practicã la bordul USS „Ross“

Tabãrã de instrucþie pentru „panduri“Tabãrã de instrucþie pentru „panduri“
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După efectuarea stagiului de practică la navele militare, în 
porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila, elevii militari de 
anul al II-lea ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale 
au susținut, în perioada 13-22 iulie, examenul de certificare 
a calificării profesionale nivel 5. Această evaluare finală, care 
a încununat eforturile depuse în cei doi ani de studii, a inclus 
o probă practică, o probă scrisă și s-a încheiat cu susținerea 
proiectului de maistru. Emoțiile au fost direct proporționale cu 
așteptările elevilor militari, care săptămâni la rând au lucrat, 
sub supravegherea mentorilor pe care și i-au ales, pentru a 
realiza proiecte și lucrări care să le pună în valoare nivelul de 
competență dobândit pe durata studiilor. Fiecare elev și-a însoțit 
proiectul de o prezentare grafică susținută în fața unei comisii de 
examen. După finalizarea acestei ultime probe și după aflarea 
mediilor, absolvenții au fost repartizaţi pe funcții în unități ale 
Forțelor Navale Române. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat  joi, 29 iulie, 
festivitatea de absolvire a studenților militari și civili care și-au 
încheiat anul acesta studiile universitare de licență. Cu acest 
prilej, a avut loc și festivitatea de avansare în primul grad de 
ofițer a studenților militari din Promoția 2021 „Regele Mihai I - 
100”. Evenimentul s-a desfășurat în prezența locțiitorului șefului 
Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Ion-

Vineri, 30 iulie, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” a organizat festivitatea de 
absolvire și de acordare a primului grad militar a absolvenților 
Promoției 2021, denumită onorific „Regele Mihai I – 100”. 
Alături de noua promoție de tehnicieni militari de marină, 
la festivitatea de absolvire, s-au aflat șeful Statului Major al 
Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, reprezentanți ai 

Examen de certificare profesionalã Examen de certificare profesionalã 

Festivitatea de absolvire la Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân“Festivitatea de absolvire la Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân“

Cristian Lișman, și a reprezentanților Statului Major al Apărării. În 
anul 2021, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” au promovat 
studiile universitare de licență 262 de studenți, dintre care 70 sunt 
absolvenți ai Secției Militare, Promoția 2021 „Regele Mihai I - 
100” (66 pentru Ministerul Apărării Naționale și 4 pentru Ministerul 
Afacerilor Interne), iar 192 de absolvenți sunt de la Secția Civilă 
– Promoția 2021. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Ministerului Apărării Naționale, comandanți de unități din Forțele 
Navale Române, părinții, rudele și prietenii absolvenților. În 
cadrul ceremoniei, 72 de absolvenți au primit gradul de maistru 
militar clasa a V-a, iar 21 de absolvenți au primit gradul de agent 
de poliție. Cei 93 de absolvenți au fost încadrați în unități din 
Forțele Navale Române, respectiv în structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne. Pentru prima dată în istoria școlii, în fruntea 
promoției s-a aflat o absolventă școlarizată pentru Ministerul 
Afacerilor Interne. Agentul de poliție Iuliana Murariu are 22 de 
ani, este din Botoșani și a urmat cursurile specialității „Timonier și 
tehnică de navigație navală”. Și-a dorit dintotdeauna să îmbrace 
ținuta de om al legii și consideră că Școala Militară de Maiștri 
Militari a Forțelor Navale este rampa de lansare ideală pentru 
orice tânăr atras de cariera militară. După absolvire, agent de 
poliție Iuliana Murariu va încadra o funcție în cadrul Sistemului 
Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului  
la Marea Neagră (SCOMAR) din cadrul Poliției de Frontieră. 
Chiar dacă a optat să-și înceapă cariera cu o funcție la uscat, 
tânăra nu exclude posibilitatea ca, în viitor, să activeze și pe 
funcții la bordul navelor din flota Poliției de Frontieră. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Festivitatea de absolvire la „Murgescu“Festivitatea de absolvire la „Murgescu“
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Programul de pregătire al aspiranţilor, promoţia 
2021, pentru prima funcţie are în acest an 
câteva noutăţi. Una dintre acestea a fost 
reprezentată de stagiul de practică la unități 
de nave din porturile militare Constanța, 
Mangalia, Tulcea și Brăila, în vederea ocupării 
primei funcții, desfăşurat în perioada 1-24 
septembrie. Obiectivul principal al stagiului de 
practică a fost acela de a dobândi  competenţe 
şi abilităţi necesare în vederea integrării cu 
succes în echipajele navelor și, totodată; de 
asemenea, stagiul de practică a reprezentat 
prima confruntare reală cu viața de viitori ofițeri 
ai Forțelor Navale Române. Stagiul de practică 
este considerat a fi drept o primă ocazie de 
valorificare a cunoştinţelor teoretice într-un 
context real. (M.E.)

La Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, 
aproximativ 460 de elevi, dintre care 122 în clasa a IX-a,  
au marcat luni, 13 septembrie, deschiderea anului 
școlar 2021-2022, cu respectarea normelor actuale 
de protecție împotriva răspândirii și infectării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2. Alături de cei 122 de boboci 
ce au ales să îmbrace uniforma de licean militar, au 
fost prezenți reprezentanţi ai conducerii Statului Major 
al Forţelor Navale şi părinții elevilor. Conform tradiției, 
elevii au rostit legământul: „Mă leg să învăţ carte, să-mi 
oţelesc braţul și inima, spre a sluji cu destoinicie patria și 
Armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale a 
organizat luni, 13 septembrie, ceremonia de deschidere 
a noului an școlar, 2021-2022. Cei aproximativ 200 elevi 
de anul I și anul II și-au ocupat locurile în formație și 
au defilat pe platoul instituției militare de învățământ. 
Mult succes și BUN CART ÎNAINTE în viitoarea voastră 
carieră militară! (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a organizat luni, 4 octombrie, 
deschiderea oficială a anului universitar 
2021-2022. În noul an universitar, 

Absolvenþii ANMB  Absolvenþii ANMB  
în stagiu la bordul navelor militareîn stagiu la bordul navelor militare

Un nou an ºcolar pentru elevii marinariUn nou an ºcolar pentru elevii marinari

Premierã la ANMB

la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” sunt înscriși 1.411 studenți 
la programele de licență (380 militari 
și 1031 civili), 362 de studenți la 

programele de masterat și 66 de 
aspiranți care urmează cursul de 
bază. Anul acesta, în premieră, alături 
de studenții militari români, în primul 
semestru studiază și studenți militari 
din Polonia, Bulgaria și Lituania, în 
baza programului ERASMUS+. În 
actualul context pandemic, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” activitățile 
didactice se desfășoară astfel: la secția 
militară, toate activitățile didactice 
(curs, seminar, proiect, laborator) și 
pregătirea militară se desfășoară în 
sistem față în față, cu prezență fizică 
în campus, cu respectarea și aplicarea 
tuturor normelor de protecție, iar la 
secția civilă – programele de studii de 
licență și studii de masterat activitățile 
didactice se desfășoară în sistem mixt, 
astfel că toate cursurile se desfășoară 
online, iar seminarele, proiectele 
și laboratoarele se desfășoară cu 
prezență fizică în campus. Toate 
activitățile au loc cu respectarea strictă 
a normelor de protecție în vigoare. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)
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160 de studenți și elevi militari, din anul I, de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor 
Navale au depus jurământul militar, vineri, 22 octombrie, în 
cadrul unor ceremonii restrânse, care au fost organizate separat, 
la sediile celor două instituții de învățământ din Constanța. 
Studenții și elevii au parcurs de la începutul lunii septembrie 
până în prezent, un modul de pregătire militară generală, care 
s-a încheiat cu o ședință de tragere cu armamentul de infanterie 
din dotare. După depunerea jurământului față de Patrie, aceștia 

În perioada 13-20 noiembrie, Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” a organizat, în condiții pandemice cu un număr restrâns 
de participanți, mai multe activităţi la împlinirea a 149 de ani 
de învățământ românesc de marină. Bazele instituției de 
învățământ au fost puse la data de 17 noiembrie 1872, prin 
Decizia Ministerului de Război nr. 15, care stabilea înființarea, la 
Galați, a Școlii Flotilei, precursoare a Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”. Activitățile au debutat sâmbătă, 13 noiembrie, cu 

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale a 
desfășurat, în perioada 24-26 noiembrie, cea de-a XI-a ediție 
a Sesiunii de comunicării științifice a elevilor. Au dat curs 
invitației de a participa la manifestare școlile militare de maiștri 
militari și subofițeri ale Forțelor Terestre, Forțelor Aeriene și 
cea pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare 
Cibernetică. În total, la cele cinci secțiuni ale sesiunii, respectiv 
Electronică, informatică și navigație; Armanent; Mecanică și 
electromecanică; Științe socio-umane și Limbi străine au fost 
înscrise aproximativ 120 de lucrări.  Ca și la ediția precedentă, 
din cauza restricțiilor impuse de situația sanitară, sesiunea 
de comunicări științifice a elevilor s-a desfășurat în format 
hidrid, cu prezența invitaților prin intermediul platformelor de 
videoconferință. (M.E.)

O nouã generaþie de marinari a depus jurãmântul militarO nouã generaþie de marinari a depus jurãmântul militar

au început programele de pregătire profesională, în domeniile 
de studiu pentru care au optat. La cele două ceremonii militare 
organizate la Constanța, au participat contraamiralul de flotilă 
Cornel-Eugen Cojocaru, locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie 
al şefului Statului Major al Forțelor Navale, reprezentanți ai 
instituțiilor din sistemul național de apărare, părinți, rude și 
prieteni ai elevilor și studenților marinari. Ceremoniile s-au 
desfășurat cu respectarea strictă a normelor de protecție 
împotriva COVID-19. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

plantarea a 10 puieți de arțari canadieni în curtea instituției, ca 
parte a proiectului „Lumea de sub navă”, inițiat și susținut de 
Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Constanța 
și de Fundația Comunitară Galați. Luni, 15 noiembrie, a avut loc 
o ședință solemnă a Senatului Universitar al Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, în cadrul căreia a fost acordat titlul de 
„Senator de Onoare” unor profesori de renume, care și-au dedicat 
peste trei decenii de activitate didactică instituției de învățământ de 
marină de la malul Mării Negre. Totodată, în cursul aceleiași zile, 
a avut loc, în mediul online, o întâlnire între studenți și absolvenți 
de succes ai Secției Civile de la Academia Navală constănțeană.  
Miercuri, 17 noiembrie, pe platoul Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” a fost organizat un ceremonial militar, în cadrul căruia 
rectorul instituției, comandor conf. univ. dr. ing. Alecu Toma, 
a prezentat aspectele importante ale evoluției și dezvoltării 
sistemului de învățământ de marină şi a mulțumit întregii 
comunități universitare pentru eforturile depuse pentru creșterea 
calității actului educațional și a prestigiului acestei instituții. 
Manifestările aniversare s-a încheiat sâmbătă, 20 noiembrie, cu 
„Biblioteca vie”, o altă secvență a proiectului „Lumea de sub navă”, 
în cadrul căreia studenții militari din anul IV s-au întâlnit cu ofițeri 
de marină, în rezervă, absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”. (Locotenent Adina BOCAI, ANMB)

149 de ani de activitate, peste 10000 de absolvenþi

S e s i u n e a  d e  c o m u n i c ã r i  º t i i n þ i f i c e  a  e l e v i l o r  S M M M F NS e s i u n e a  d e  c o m u n i c ã r i  º t i i n þ i f i c e  a  e l e v i l o r  S M M M F N
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Marina
şi

comunitatea

Pentru a marca Ziua Mondială a Mediului, în perioada 5-6 
iunie, marinarii militari au participat la  acțiuni de voluntariat 
și de ecologizare a plajelor de pe litoralul românesc. Astfel, 
zeci de elevi de la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor 
Navale și de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, 
alături de militari activi și în rezervă, reprezentanți ai Asociației 

Flotila Fluvială desfășoară, începând din anul 2016, campania de voluntariat 
intitulată „Bucuria copilăriei” în cadrul căreia, în fiecare an, militarii Flotilei 
Fluviale au făcut donaţii de cărţi şi jucării copiilor din localitățile aflate în aria de 
responsabilitate. Campania are ca scop facilitarea accesului liber la lectură şi la 
recreere pentru cei mai tineri membri ai comunităţilor. Anul acesta, la data de  
7 iunie, nave militare ale Flotilei Fluviale au desfășurat pe Dunăre, în vecinătatea 
localității Frecăței, activități militare de instrucție, ocazie cu care, materialele 
strânse în cadrul campaniei de voluntariat au fost donate școlii și grădiniței din 
localitate. Astfel, militarii marinari din cadrul Flotilei Fluviale au dus cărțile și 
jucăriile strânse în cadrul campaniei elevilor școlii gimnaziale, precum și copiilor 
înscriși la grădinița din comunele Frecăței și Titcov. Pe lângă cadouri, militarii 
au prezentat elevilor de gimnaziu și oferta educațională a învățământului militar 
de marină, explicându-le cum pot deveni militari. În ultimii ani, Flotila Fluvială a 
dezvoltat mai multe parteneriate și proiecte care vizează dezvoltarea durabilă 
a populației de la fluviu, dar au promovat și acțiuni umanitare și de voluntariat. 
Campania „Bucuria copilăriei” promite să devină tradiție pentru a aduce cât mai 
multe zâmbete pe chipurile copiilor. (Flotila Fluvială)

În perioada 2-4 iulie, la Mănăstirea Dintr-un  
Lemn din județul Vâlcea, locul unde își 
petrece odihna veșnică generalul-adjutant 
Paul (Pavel) Teodorescu fost Ministru 
al Aerului și Marinei (1938-1940), s-a 
desfășurat întâlnirea anuală a marinarilor 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, ai Ligii Maiștrilor 
Militari de Marină și ai Asociației de Caritate din Armata 
României „Camarazii”, și-au unit unit forțele și au luat parte la 
activitățile inițiate și organizate de Asociatia CSR Nest, în cadrul 
programului Azi pentru Mâine, care au avut ca scop curățarea 
plajelor din Constanța, Mangalia, Mamaia, și Saturn. Echipați 
cu mănuși și saci de protecție, voluntarii au luat nisipul la pas și 
au reușit să colecteze zeci de saci de pet-uri, dopuri și bucăți de 
plastic, doze de aluminiu, pungi din plastic, dar și măști de unică 
folosință și bucăți de carton.

* * *
Ziua Internațională a Dunării este aniversată, în fiecare an, la 
data de 29 iunie, marcând semnarea la Sofia (29 iunie 1994), 
a Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea 
durabilă a fluviului Dunărea. Documentul asigură cooperarea 
dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții și 
industrie. Această dată este marcată la nivel internațional, 
la propunerea țărilor dunărene. Cu această ocazie, militarii 
marinari ai Flotilei Fluviale au participat la o acțiune de 
ecologizare a malurilor Dunării din preajma Portului Militar, și au 
reușit să colecteze zeci de saci de deșeuri. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Acþiuni de voluntariatAcþiuni de voluntariat

și aviatorilor. La activitatea organizată 
cu prilejul comemorării a 40 de ani de 
la trecerea la cele veșnice a generalului 
Paul Teodorescu, au participat generalul 
maior Corneliu Postu, director al Statului 
Major al Apărării, profesorul universitar 

dr. Valentin Ciorbea, Înaltpreasfinția Sa 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, 
colonelul Tonea-Bălan Cornel, 
comandantul Regimentului 30 Gardă 
„Mihai Viteazul”, comandorul Marius 
Laurențiu Rohart, directorul Muzeului 
Național al Marinei Române, colonelul 
(r) Valentin Tănase, directorul Studioului 
de Arte Plastice al Armatei, dr. Teodora 
Giurgiu de la Arhivele Militare Naționale 
Române, precum și membri ai Centrului 
de cercetare a conlucrării Bisericii 
Ortodoxe cu Armata României „General 
Paul Teodorescu”, Cornelia Ghinea, 
dr. Alin Spânu și dr. Luminița Giurgiu. 
Slujba de pomenire a generalului 
Paul Teodorescu a fost oficiată de 
Înaltpreasfinția Sa Varsanufie împreună 
cu un sobor de preoți. Cu același 
prilej, a fost lansat numărul 8 al revistei 
„Misiunea”, publicație a Centrului de 
cercetare a conlucrării Bisericii  
Ortodoxe cu Armata României  
„General Paul Teodorescu”. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Escalã la Mãnãstirea Dintr-un Lemn Escalã la Mãnãstirea Dintr-un Lemn 

„BUCURIA COPILÃRIEI“„BUCURIA COPILÃRIEI“
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Cu prilejul Zilei Eroilor, militarii din Forțele Navale Române 
au participat, joi, 10 iunie, la numeroase activități organizate 
la Constanța, Brăila, Tulcea, Babadag, București și în comuna 
Ciurea, județul Iași, pentru a-i cinsti pe eroii români căzuți la datorie 
de-a lungul timpului, pe câmpurile de luptă, pentru apărarea țării 
noastre și pentru libertatea neamului românesc. La Constanța, 
ceremonia a fost organizată la Monumentul Eroilor Revoluției 
Române din Decembrie 1989, în Cimitirul Central, la Brăila la 
Cimitirul Eroilor „Sfântul Constantin”, la Tulcea la Cimitirul Eroilor, 
iar la Babadag, ceremonia s-a desfășurat la Monumentul Eroilor 
din parcul orașului.

În acest an, de Ziua Eroilor, marinarii militari au ancorat şi 
în localitatea Ciurea din județul Iași, pentru a continua seria 
manifestărilor dedicate comemorării celor 1000 de martiri 
decedați în cea mai mare catastrofă feroviară care a avut loc 
în România, la data de 31 decembrie 1916/ 13 ianuarie 1917, 
în care și-a găsit sfârșitul și comandorul de marină Alexandru 
Cătuneanu, cel care a pus bazele Hidrografiei în țara noastră şi 
a realizat prima hartă de navigație pentru coasta României de la 
Marea Neagră. Harta întocmită de comandorul Cătuneanu a fost 
premiată cu medalia de aur la Expoziția Universală de la Paris, 
în anul 1900. În cadrul ceremoniei care a avut loc joi, 10 iunie, în 
comuna ieșeană Ciurea, în prezența autorităților publice locale 
și județene, a strănepotului comandorului Cătuneanu, a gărzii de 
onoare de la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași precum 
și a reprezentanților Forțelor Navale Române a fost dezvelit 
bustul comandorului Alexandru Cătuneanu, amplasat în Parcul 
Memorial „Ciurea 1917”. Forțele Navale Române și Primăria 
Comunei Ciurea au început, în anul 2016, o serie de activități 
dedicate cinstirii memoriei comandorului Alexandru Cătuneanu, 
care cuprinde simpozioane, realizarea unei troițe la locul 
producerii catastrofei feroviare de la Ciurea, în cinstea tuturor 
victimelor tragicului accident, acordarea denumirii „Comandor 
Alexandru Cătuneanu” Școlii Gimnaziale din satul Lunca Cetățuii, 
precum și participarea elevilor din comună la programul „Cadet în 
Forțele Navale”. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Militari din cadrul Brigăzii Radioelectronică și Observare 
„Callatis” s-au mobilizat joi, 5 august, la Centrul de Transfuzii 
Sangvine din Constanța, pentru a dona sânge. Activitatea, 
devenită deja tradiție, răspunde nevoii de sânge la nivel 
național, personalul brigăzii înțelegând că fiecare dintre noi 
poate fi erou, salvând o viață printr-un simplu gest de altruism. 
În contextul actual, marile bătălii nu se dau doar pe câmpul 
de luptă, armele de ieri cu miros de praf de pușcă sunt astăzi 
înlocuite de pericole împotriva cărora, uneori, singurul mod 
de a lupta este donarea de sânge. Sănătatea fiecăruia dintre 
noi este bunul cel mai de preț care trebuie apărat, iar militarii 
luptă pentru ei şi semenii lor. (BREO)

Sângele tãu  
salveazã vieþi!

Ancorând în judeþul IaºiAncorând în judeþul Iaºi
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În perioada 7-15 august, Muzeul Național al Marinei Române a fost 
gazda celei de a VII-a ediții a expoziției-concurs Cupa Tomis  
„Modelismul ca artă”, organizată de Asociația Modelism Tomis. Expoziția 
din sălile de expoziție „Clio” și „Contemporană II” ale muzeului a cuprins 
o serie de elemente de modelism static și radiocomandat, creații ale unor 
artiști plastici locali, precum modele de aviație, nave militare, vehicule 
militare și diorame. De asemenea, publicul larg a avut ocazia să vadă 
și diferite piese din Colecția Publică de Istorie Feroviară a României. 
Pasionații de domeniul modelismului cu specific militar au avut ocazia 
să viziteze muzeul din Constanța și să admire, gratuit, lucrările artiștilor 
participanți până de Ziua Marinei Române. Evenimentul desfășurat la 
Muzeul Național al Marinei Române a propus publicului și o expoziție 
de pictură în acuarelă, intitulată „Constanța în culori de apă”, iar pe 
lângă expoziția permanentă din salonul expozițional „Lentila farului de la 
Tuzla”, a putut fi vizitată și expoziția foto-documentară cu arme albe și de 
foc, elemente de uniformă și obiecte personale „80 de ani de la intrarea 
României în Al Doilea Război Mondial. Contribuția Forțelor Navale”. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Forțele Navale Române, Comitetul Național Român 
pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța și 
Auchan Constanța Nord au organizat, în incinta 
centrului comercial din VIVO Mall Constanța, 
expoziția de pictură și fotografie „Călători pe 
drumuri de ape”, semnată de pictorul Alexandru 
Ghinea și fotograful Marcel Almăjan. În cadrul 
expoziției din perioada 9-16 august, au fost 
prezentate publicului, o serie de picturi cu nave 
militare care au servit sau care servesc în slujba 
Marinei Militare Române, precum și fotografii 
realizate la malul mării cu peisagistică tematică. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Sâmbătă, 14 august, în cadrul evenimentului „Ziua Porților 
Deschise”, care a avut loc, în Portul Militar Constanța, a fost 
lansată medalia aniversară „Ziua Marinei – Fregata Regina 
Maria”, realizată de Regia Autonomă Monetăria Statului în 
cooperare cu Forțele Navale Române. Ediția limitată a seriei 
medalistice conține 350 de exemplare, din care 250 din argint 
925‰ (cu diametrul de 60 mm și greutatea de 167 grame) și 
100 din cupru (cu diametrul de 60 mm). Medalia are gravat pe 
o fațetă chipul Reginei Maria, iar pe cealaltă fațetă sunt ilustrate 
distrugătorul și fregata care au fost botezate cu numele Reginei 
care a îngrijit sute de militari răniți pe frontul din Primul Război 

Navomodele la Muzeul Naþional al Marinei Române

„Cãlãtori pe drumuri de ape“

Mondial. Casa Regală a României a avut mereu o relație 
strânsă cu Marina, contribuind decisiv la dezvoltarea ei; mai 
multe amănunte despre acest subiect pot fi găsite în numărul 3 
(213) din 2021 a revistei „Marina Română”. (M.E.)

Medalia aniversarã lansatã de Ziua MarineiMedalia aniversarã lansatã de Ziua Marinei
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Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala 
Constanța se numără printre organizațiile care au fost declarate 
„Câștigători de Fond pentru Constanța” și care sunt finanțate 
de Lidl România, prin intermediul programului „Fondul pentru 
un viitor mai bun în comunități”. Cu sprijinul micro-granturilor 
nerambursabile, echipa asociației va implementa programul de 
responsabilitate socială „Lumea de sub navă” la sediile a trei 
instituții de învățământ militar de marină din Constanța.
Studenții și elevii militari de la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale 
„Amiral Ion Murgescu” și Colegiul Național Militar „Alexandru 
Ioan Cuza” vor fi beneficiarii direcți ai proiectului care își 
propune să consolideze domeniul educației pentru mediu 
în rândul acestora. Proiectul „Lumea de sub navă” are ca 
obiectiv principal dezvoltarea abilităților civice ale tinerilor, prin 
intermediul educației non-formale, amenajării unor spații de 
lectură și de recreație, precum și prin cel al plantării de puieți, în 
perioada august-decembrie 2021.
La Academia Navală, vor fi plantați 100 de puieți de glădiță, 
mojdrean și vișin turcesc, specii adaptate în solul dobrogean 
și recomandate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva. 
La Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, va fi 
amenajată o mini-seră cu plante ce vor putea fi folosite la 
popota instituției de învățământ și la plantarea de răsaduri. La 
Colegiul Național Militar din Constanța, va fi construit un spațiu 

Este o mândrie pentru fiecare să se asocieze cu instituţia de 
învăţământ pe care a absolvit-o sau în care şi-a perfecţionat, 
de-a lungul carierei, cunoştinţele. Începând cu 2016, absolvenţii 
români ai Naval Command College din SUA se întâlnesc anual 
la Constanţa pentru a schimba opinii, pentru a-şi împărtăşi 
experienţele, pentru a oferi un suport moral aceluia care 
urmează să plece la curs şi pentru a identifica oportunităţile 

de lectură și de socializare în aer liber, pentru care vor fi utilizați 
europaleți din lemn, aranjați sub formă de băncuțe de gradină și 
decorați cu flori și arbuști.
Lansarea oficială a Proiectului „Lumea de sub navă” a fost 
organizată marți, 10 august, la Muzeul Național al Marinei 
Române, unde au fost prezentate direcțiile de implementare a 
acestuia, în prezența partenerilor de la Forțele Navale Române, 
Asociația „Camarazii”, Liga Navală Română, Liga Maiștrilor 
Militari de Marină, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și 
Retragere și de la cele trei instituții de învățământ de marină din 
Constanța. Fondul pentru un viitor mai bun în Constanța este 
un program de finanțare ajuns la a II-a ediție, administrat de 
Federaţia Fundaţiile Comunitare din România - FFCR, finanțat 
de Lidl Romania și implementat la Constanța de Fundația 
Comunitară Galați. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

* * *
Academia Navală a continuat acest proiect în perioada 13-20 
noiembrie, la aniversarea a 149 de ani de învăţământ superior 
de marină. De asemenea, în luna noiembrie, la Școala Militară 
de Maiștri Militari a Forțelor Navale un teren dezafectat s-a 
transformat într-o mini seră unde va fi plantat zarzavat. Alături 
de elevi, la amenajarea solarului au participat maiștrii militari 
principali (r) Viorel Duțu și Alexandru Baciu, voluntari în cadrul 
Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului – filiala 
Mangalia. (M.E.)

prin care experienţa dobândită la acel curs poate aplicată în 
Forţele Navale. În acest an, la întâlnirea absolvenţilor români 
ai Naval Command College din SUA, desfăşurată sâmbătă, 10 
iulie, la Secţia de Pregătire Marinărească şi Sporturi Nautice 
de la Palazu Mare, au participat 13 absolvenţi ai prestigioasei 
instituţii americane. La activitate au fost prezenţi şi absolventul 
din anul 2021 al cursului, comandorul Marian Ciobotaru, 
dar şi cel care va urma acest curs în perioada iulie 2021 – 
iunie 2022, comandorul Adrian Dincă. Lecţiile identificate şi 
aplicarea acestora în tehnica războiului modern de astăzi, 
strategii şi politici de apărare, strategii şi politici de securitate 
maritimă constituie doar câteva domenii în care ofiţerii români 
se pregătesc timp de un an la Naval Command College din 
Newport, SUA. Absolvenţii prestigioasei instituţii militare de 
învăţământ americane au stabilit un calendar de activităţi pentru 
promovarea marinei şi a tradiţiilor marinăreşti şi şi-au propus să 
participe la conferinţele organizate de Forţele Navale Române, 
pentru a implementa din cunoştinţele dobândite la curs. Cu cât 
vor reuşi să disemineze cât mai mult din cunoştinţele dobândite, 
cu atât va creşte şi nivelul de adaptare a Forţelor Navale la noile 
tendinţe din domeniul securităţii maritime. (M.E.)

Întâlnirea absolvenþilor Naval Command CollegeÎntâlnirea absolvenþilor Naval Command College

Proiectul „Lumea de sub navã”Proiectul „Lumea de sub navã”
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Aniversările 
marinei

„Steagul e România, acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu 
sângele străbunilor noștri și îmbelșugat cu sudorile muncitorului. El este familia, 

casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii voștri. Steagul e 
întotdeauna trecutul, prezentul și viitorul țării: întreaga istorie a României“.

(Alexandru Ioan Cuza)

Marinarii militari au celebrat sâmbătă, 26 iunie, Ziua Drapelului, în 
garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și București, 
prin ceremonii militare de înălțare a Drapelului Național al României. La 

Constanța, Drapelul fost înălțat pe faleză, la catargul de pe esplanada din fața 
Comandamentului Flotei. Culorile Drapelului Național sunt purtate pe uniforma 

de Marină, cu onoare și cu mândrie, de fiecare militar din Forțele Navale 
Române și evocă trecutul glorios al poporului român, în lupta pentru libertate 

și unitate națională, precum și datoria sfântă a marinarilor militari de a servi 
cu credință Patria, de a apăra, cu orice preț, suveranitatea și independența 
României. Cele trei culori ale Drapelului Național sunt împărțite în mod egal 

și reprezintă principiul egalității, iar orientarea culorilor semnifică verticalitatea 
poporului român. Anul acesta, s-au împlinit 173 de ani de la data de 26 iunie 

1848, când a fost adoptat Tricolorul (roșu, galben și albastru) ca steag al 
tuturor românilor. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Marinarii militari au participat joi, 29 iulie, la ceremonii militare 
organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Național, în garnizoanele 
Forțelor Navale Române. Activitățile s-au desfășurat la Constanța, 
în Piața Ovidiu, la Brăila, în Piața Independenței, la Tulcea, în Piața 
Tricolorului, iar, la Mangalia și Babadag, la bordul navelor și în unitățile 
militare. De asemenea, reprezentanți ai Statului Major al Forțelor 
Navale au participat la ceremonia militară organizată la București, 
în Piața Tricolorului. La ceremoniile militare și religioase au mai fost 
prezenți și cadre militare în rezervă și în retragere, veterani de război, 
reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și ai altor 
instituții publice.  Simbol al unității Revoluției Române de la 1848, 
„Deșteaptă-te, române!” a fost cântat pentru prima dată în Parcul 
Zăvoi, din Râmnicu Vâlcea, la data de 29 iulie 1848. Imediat după 
Revoluția din decembrie 1989, „Deșteaptă-te, române!” a fost ales 
Imnul Național al României, fiind consfințit prin Constituția din anul 
1991. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Divizionul 146 Nave Minare-Deminare a organizat vineri,  
30 iulie, în Portul Militar Constanța, o ceremonie militară 
pentru a marca cei 70 de ani de la înființarea „Divizionului 596 
Dragaj”, precursorul actualei unități militare și prima structură 
operativă a Marinei Militare destinată să asigure securitatea 
căilor de comunicații maritime, prin misiuni de dragaj în 

26 iunie –  
Ziua Drapelului Naþional al României

Ziua Imnului NaþionalZiua Imnului Naþional

ªapte decenii de existenþã pentru Divizionul 146 Nave Minare-Deminare
raioanele maritime din dreptul zona de responsabilitate de 
la Marea Neagră, în care au fost lansate baraje de mine în 
cel de-Al Doilea Război Mondial. În cele șapte decenii de 
existență, la bordul dragoarelor de bază, puitoarelor de mine 
și dragoarelor maritime ale divizionului, s-au format zeci de 
generații de ofițeri, maiștri militari de marină, subofițeri și soldați 
gradați profesioniști, care au dat dovadă de profesionalism prin 
participarea la numeroase exerciții și aplicații, atât naționale, 
cât și multinaționale, alături de militarii statelor membre 
NATO sau Parteneriatului pentru Pace. O nouă pagină din 
istoria divizionului a fost scrisă, în anul 2020, la preluarea 
comenzii grupării navale permanente NATO de luptă contra 
minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures 
Group 2). Timp de șase luni, comanda a fost asigurată de la 
bordul navei-comandant, puitorul de mine și plase Viceamiral 
Constantin Bălescu. Cu prilejul aniversării a 70 ani de la 
înființare, conducerea Statului Major al Forțelor Navale a 
transmis aprecierea sa pentru profesionalismul, competența 
și responsabilitatea de care dă dovadă personalul Divizionului 
146 Nave Minare-Deminare și au urat acestuia multă sănătate, 
putere de muncă și realizări deosebite, atât în plan personal, cât 
și în activitatea profesională! (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)
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„În urmă cu 14 decenii, la data de  
3 octombrie 1881, prin Înaltul Decret  
nr. 2408, se puneau bazele învățământului 
mediu de marină, prin înființarea Școlii 
Copiilor de Marină de la Țiglina (Galați) 
unde, cu pași timizi și cu un număr mic de 
cadre și cadeți, debuta acest tip de educație 
primară în domeniul marinăresc. Supusă 
permanent unor presiuni de ordin politic, 
economic, social sau din cauza relațiilor 
internaționale ale vremii, Școala Copiilor 
de Marină și-a desfășurat activitatea și a 
pregătit temeinic cadre. Astfel, școala s-a 
desființat de mai multe ori prin ordine clare, 
care nu permiteau interpretări sau abateri. 
A renăscut de fiecare dată, la Galați sau la 
Constanța, datorită entuziasmului tinerilor 
atrași de acest domeniu și de mare. Din 
anul 1897, Școala Copiilor de Marină s-a 
transformat în Școala Marinei, funcționând 
până în anul 1904. În perioada 1920-1928, 
școala a fost transferată de la Țiglina și 
a funcționat la Constanța, reprezentând 
prima treaptă a institutului maritim. De la 
1 octombrie 1928, în baza Decretului nr. 
2066, Institutul maritim s-a unit cu Școala de 
mecanici și electricieni, transformându-se  
în Școala de specialități ale Marinei, în 
cadrul căreia funcționau Școala copiilor 
de marină, Școala elementară, Școala 

140 de ani de învãþãmânt liceal militar de marinã140 de ani de învãþãmânt liceal militar de marinã
de brevetați și Școala submaiștrilor. În 
1950, la Galați, pe malul bătrânului fluviu 
se reînființa Școala Tehnică de Marină, 
transformată ulterior în liceu. Timp de un 
deceniu, a obținut rezultate remarcabile 
în întrecerile școlare și marinărești. Liceul 
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” 
din Constanța, reînființat în 1973, continuă 
activitatea Școlii Copiilor de Marină de 
la Țiglina, Școlii Copiilor de Marină de 
la Constanța și Liceului Militar „Mihai 
Viteazul” din Galați, instituții militare de 
profil ale învățământului mediu.”

Cu prilejul împlinirii a 140 de ani de 
învățământ mediu de marină în România, 
vineri, 1 octombrie, în Sala de Tradiții 
Militare a Colegiului Național Militar 
„Alexandru Ioan Cuza” a avut loc lansarea 
lucrării Monografia Colegiului Național 
Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța 
(1881-2021) scrisă de profesorul dr. 
Adrian Ilie, directorul adjunct al colegiului, 
şi comandorul (r) dr. Marian Moșneagu. 
De asemenea, ca parte din programul 
de aniversare a colegiului, a avut loc 
Simpozionul „140 de ani de învățământ 
liceal de marină” în Sala de Tradiții Militare, 
unde 10 elevi au participat cu lucrări care 
tratează această temă. De la spiritul lui 
Cuza până la esența elevului militar de 

astăzi, tinerii cadeți și-au susținut tezele în 
prezența colegilor, a conducerii colegiului 
și a distinșilor invitați. Elev caporal Maria 
Rătăciuc: „Ne adaptăm în permanență 
«celorlalți». Elevul de la CNMAIC este 
evoluția «cazonă» a societății românești 
contemporane. Purtăm o luptă, inegală, 
a meritocrației și bunului-simț cu 
autosuficiența, o luptă care se duce 
pe toate fronturile societății românești. 
O luptă pe care o vom câștiga tocmai 
datorită valorilor ce ne sunt insuflate 
aici - ȘTIINȚĂ, CURAJ, CREDINȚĂ. Cu 
ȘTIINȚĂ și CURAJ, am jurat CREDINȚĂ 
acestei țări, România și am învățat că 
militarul român merită la fel de mult respect 
ca orice alt cetățean al acestei țări. Astăzi, 
cadeții CNMAIC trăiesc atât candoarea 
adolescenței, cât și instrucția cazonă 
pentru că aici se construiesc caractere.”

Luni, 4 octombrie, pe platoul Acade-
miei Navale „Mircea cel Bătrân” a avut 
loc festivitatea de sărbătorire a 140 de 
ani de la înființarea Colegiului Național 
Militar „Alexandru Ioan Cuza”, în prezenţa 
șefului Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait. La ceas 
aniversar au fost oferite plachete, însemne 
heraldice și diplome. Ziua festivă a 
continuat la sediul colegiului, unde a fost 
dezvelită placa aniversară 140 de ani de 
la înființarea Colegiului Național Militar 
„Alexandru Ioan Cuza” și a fost prezentată 
Sala de tradiții militare, prilej cu care a fost 
lansat şi albumul: „1973-1998 Liceul Militar 
de Marină”. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; Alina DAVIES, CNMAIC; M.E.)
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Lansarea monografiei Colegiului 
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”.
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La 3 august 1897, după 37 de ani de la apariţia Marinei Române 
moderne, la Constanţa a apărut „Marina”, ziar al Marinei 
Militare, comerciale şi de plăcere. Transformat în „revistă 
ilustrată”, apoi în „Revista Marinei”, „Revista Maritimă”, „Marina 
Nouă” şi de la 1 mai 1954 în „Flota Patriei”, şi-a întrerupt 
activitatea în 1982, din „motive economice”.
Presa Marinei Militare moderne a luat ființă la data de 15 iunie 
1990, odată cu înființarea redacției revistei „Marina Română” iar 
la 20 decembrie 1990 a apărut primul număr al revistei editată 
de Marina Militară. 
În anul 1995, s-a înființat „Biroul redacțional de radio și 
televiziune al Comandamentului Marinei Militare”, având ca 
scop realizarea emisiunilor de radio, a știrilor și a reportajelor 
care urmau a fi difuzate în emisiunile Pro Patria, dar și pe postul 
de televiziune constănțean MTC. Emisiunea de radio „Scutul 
Dobrogei” se difuzează pe Radio România Constanţa, din 1996, 
fără întrerupere. De pe data de 9 ianuarie 1998,  
când a fost difuzată prima ediție, și până în martie 2001, 
emisiunea TV „Scutul Dobrogei” a figurat în grila de programe  
a postului local de televiziune MTC. Începând cu data de  
2 martie 2001 şi până pe data de 17 februarie 2020, emisiunea 
a fost difuzată, pe postul de televiziune național Neptun TV, iar 
în perioada septembrie 2007 – mai 2015, a fost difuzată și pe 
postul de televiziune TV Galați-Brăila. Din data de 10 mai 2020, 
emisiunea de televiziune „Scutul Dobrogei”, se difuzează pe 
posturile de televiziune Litoral TV şi Dobrogea TV.
Mijloacele de presă aflate la dispoziția Statului Major al Forțelor 
Navale, redacția revistei „Marina Română” și redacția Radio-
TV „Scutul Dobrogei” au fost reunite începând cu 15 ianuarie 
2002 în Grupul Mass - Media al Forțelor Navale. În perioada 
1 iunie 2007 – 30 decembrie 2016, Grupul Mass - Media al 
Forțelor Navale a fost integrat în Batalionul de Sprijin al Forțelor 
Navale. Cu ocazia Zilei Presei Militare, pe 22 iulie 2009, Grupul 
Mass-Media al Forțelor Navale a primit „Emblema de Onoare a 
Statului Major General.”
Grupul Mass - Media al Forțelor Navale a funcționat sub 
această formă până la data de 31 decembrie 2016, când s-a 
reorganizat, în concordanță cu noile necesități și cerințe ale 
domeniului media, devenind Centrul Media al Forţelor Navale şi 
intrând în structura Statului Major al Forţelor Navale. Structura 
nou creată a fost, în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 aprilie 
2021, principalul furnizor de produse media folosite pentru 

promovarea imaginii Forțelor Navale Române, dar și pentru 
informarea internă a personalului.
Începând cu data de 1 mai 2021, Centrul Media al Forţelor 
Navale a suferit o modificare majoră şi s-a transformat în 
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale. Cu aceeaşi dată, 
emisiunile de radio şi televiziune „Scutul Dobrogei” au fost 
mutate la Trustul de Presă al Armatei, în structura marinei 
rămânând revista „Marina Română”. Începând cu 1 noiembrie, 
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale a fost integrată în 
cadrul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale „Ovidius”.
Personalul Redacţiei Mass-Media a Forţelor Navale continuă să 
mediatizeze activităţile desfăşurate de Forţele Navale Române 
atât prin intermediul revistei „Marina Română” cât şi pe pagina 
de Internet a Forţelor Navale, www.navy.ro. (M.E.)

Presa marinei
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Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” a sărbătorit vineri, 8 octombrie, 124 de ani de la 
semnarea Înaltului Decret regal nr. 3110, prin care lua ființă 
Școala de submecanici și submaeștri de marină, precursoarea 
instituției de astăzi. Fondată la 8 octombrie 1897, ca urmare 
a semnării de către Regele Carol I a Înaltului Decret nr. 3110 
prin care era aprobat Regulamentul de funcţionare al Şcolii de 

Unificarea flotilelor Moldovei și Țării Românești, sub denumirea 
de Corpul Flotilei, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 173 din data de 
22 octombrie 1860, semnat de către Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, a pus bazele Marinei Militare Române moderne, 
instituție denumită, în prezent, Forțele Navale Române. Misiunea 
principală a acestei categorii de forțe din Armata României este 
de a apăra granițele maritime și fluviale ale țării noastre, precum 
și spațiul naval, terestru și aerian din proximitatea litoralului 
românesc de la Marea Neagră, iar prin acțiunile desfășurate 
Forțele Navale Române contribuie la dezvoltarea sistemului de 
relații militare și diplomatice, la Marea Neagră și pretutindeni 
unde statul român își are interesul geostrategic.  
35 de personalități militare care s-au aflat, succesiv, la conducerea 
Statului Major al Forțelor Navale, și-au pus amprenta asupra 
evoluției și dezvoltării acestei categorii de forțe militare a 
României, în perioada 1860-2021, în interesul națiunii și în 
serviciul intereselor navale, maritime și fluviale, ale țării noastre. 
Cu prilejul împlinirii a 161 de ani de la înființarea Marinei Militare 
Române moderne, șeful Statului Major al Forțelor Navale a 
felicitat întregul personal din Forțele Navale Române, pentru 
eforturile depuse pentru îndeplinirea misiunilor și obiectivelor 
instituționale, și a transmis mulțumiri familiilor, celor care sprijină 
necondiționat și care asigură echilibrul sufletesc și sprijinul 
moral de care personalul din Forțele Navale Române are nevoie 

Cu prilejul aniversării a 125 de ani de la înfiinţare, Şcoala de Instruire 
Interarme a Forţelor Navale a organizat luni, 1 noiembrie, o ceremonie 
restrânsă, la sediul unitații din Mangalia. În cei 125 ani de existenţă, 
unitatea a trecut prin mai multe transformări şi reorganizări, iar din anul 
2008 funcţionează în garnizoana Mangalia. Școala asigură continuarea, 
la standarde înalte de calitate, a procesului de formare și de pregătire a 
absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a maiștrilor militari 
de marină, precum și pregătirea militară generală și de specialitate 
a personalului civil chemat în activitate, a soldaților profesioniști și a 
rezerviștilor voluntari. Prezent la festivitate, locțiitorul pentru operații și 
instrucție al șefului Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul de 
flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, a decorat Drapelul de Luptă al unității cu 
Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării și a transmis mesajul 
șefului Statului Major al Forțelor Navale personalului, instructorilor și 
cursanților. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

submecanici şi submaeştri de marină, actuala Școală Militară 
de Maiștri Militari a Forțelor Navale s-a remarcat în peisajul 
educațional din România prin unicitate, consecvență, precum 
și prin calitatea actului educațional oferit tehnicienilor militari 
de la bordul navelor de luptă. În prezent, Școala Militară de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale este o instituție de învățământ 
postliceal cu durata de doi ani, care asigură formarea, 
specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor 
Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, 
întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, 
asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la 
baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj. 
Aniversarea învățământului tehnic militar postliceal de marină 
s-a desfășurat, în cadru restrâns, pe platoul din incinta Școlii 
Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale. După ceremonia 
de ridicare a pavilionului, a avut loc o scurtă evocare a istoriei 
instituției, iar comandantul unității, comandorul Nicu Chirea, s-a 
adresat personalului și batalionului de elevi militari. Ceremonia 
s-a încheiat cu o serie de activități sportive și jocuri marinărești 
executate de elevii militari, la Centrul de Pregătire Marinărească 
de la Palazu Mare. Întregul eveniment a fost organizat fără 
public, în conformitate cu prevederile sanitare în vigoare pentru 
prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

124 de ani de învãþãmânt tehnic de marinã

pentru împlinirea misiunilor încredințate. De asemenea, șeful 
Statului Major al Forțelor Navale a transmis mulțumiri și multă 
sănătate tuturor celor care au servit Patria, cu demnitate, 
la bordul navelor militare românești sau în alte structuri ale 
Forțelor Navale Române și, în prezent, au trecut în rezervă sau 
în retragere. „Tuturor membrilor marii familii a Forțelor Navale 
Române, o familie nu foarte mare, dar puternică și respectabilă, 
le urez multă sănătate, putere de muncă și tradiționala urare 
marinărească „BUN CART ÎNAINTE!”. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Forþele Navale Române,  Forþele Navale Române,  
peste 16 decenii de la înfiinþarepeste 16 decenii de la înfiinþare

ªcoala de Instruire Interarme  ªcoala de Instruire Interarme  
a Forþelor Navale la 125 de ania Forþelor Navale la 125 de ani
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La data de 11 noiembrie 1918, ora 11,00, a intrat în vigoare 
Armistițiul dintre Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia 
se punea capăt Primului Război Mondial. Pentru Armata 
României, semnificația acestei zile este legată şi de faptul că, la 
data de 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul 
p.m. Iosif Silviu Fogoraşi, primul militar român decedat în teatrul 
de operații din Afganistan. Pentru recunoașterea meritelor 

Ziua Dobrogei se sărbătorește, în fiecare an, la data de  
14 noiembrie, pentru a consemna restabilirea, în anul 1878, 
a autorității statului român asupra acestei provincii istorice 
românești. Revenirea Dobrogei la Patria-Mamă, în urma 
Războiului de Independență din anii 1877-1878, poate fi 
considerată ca fiind cel de-al doilea element principal al 
procesului de coagulare a unității de stat a românilor după 
Unirea Principatelor, din anul 1859. Totodată, prin cei 245 de 
kilometri de țărm românesc la Marea Neagră, Dobrogea asigură 
țării noastre ieșirea la Oceanul Planetar, iar cei 15.570 km² ai 
teritoriului dobrogean românesc și suprafața de aproximativ 
30.000 km² din proximitatea litoralului României de la Marea 
Neagră sunt în aria de responsabilitate a Forțelor Navale 
Române. Forțele Navale Române au marcat Ziua Dobrogei 
printr-o serie de evenimente, care au avut loc la Tulcea și la 
Constanța. Elevii Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan 
Cuza” au marcat vineri, 12 noiembrie, Ziua Dobrogei printr-o 
activitate omagială care a cuprins o prelegere istorică a 
importanței zilei susținută de prof. dr. Adrian Ilie, director adjunct 
al colegiului. În continuarea activității, elevii militari au prezentat 
un moment artistic pentru a surprinde imaginea Dobrogei prin 
poezie și prin prezentarea personalităților marcante ale spațiului 
tomitan, în acordurile de chitară ale elevului sergent Emilian 

Scafandrii militari au organizat luni, 15 noiembrie, ceremonii 
militare, în Portul Militar Constanța și la sediul Centrului 39 
Scafandri, cu prilejul aniversării Zilei Scafandrilor Militari 
și Scafandrului Român. La data de 15 noiembrie 1967, 
comandorul Constantin Scarlat a pus bazele primei unități de 
scafandri din Marina Militară Română, prin înființarea Grupului 
279 Scafandri, care a funcționat în garnizoana Mangalia, 
până la data de 1 octombrie 1976, când a fost înființat Centrul 
de Scafandri şi Grupul de scafandri de la Mangalia a intrat 
în subordinea noii structuri. În decursul timpului, navele şi 
scafandrii Centrului 39 Scafandri au participat la exerciţii, 
misiuni şi operaţii naţionale şi internaţionale, dar şi la activităţi 
complexe de punere în funcţiune a primei platforme de 
foraj marin și a primei platforme pentru extracţia ţiţeiului din 
Marea Neagră, precum și la lucrări de montare a conductelor 
submarine. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Ziua Veteranilor Ziua Veteranilor 
personalului Armatei României participant la acțiuni militare, 
Parlamentul a stabilit prin lege, în anul 2014, ca la data de 11 
noiembrie să fie celebrată, anual, Ziua Veteranilor. Ceremoniile 
din acest an s-au desfășurat în format restrâns, cu respectarea 
măsurilor de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2. 
Astfel, marinarii militari din garnizoana Constanța au participat 
joi, 11 noiembrie, cu prilejul Zilei Veteranilor, la ceremonia 
militară și religioasă organizată în Cimitirul Central din 
Constanța, la Monumentul Eroilor din cel De-al Doilea Război 
Mondial, unde au depus coroane de flori la mormintele eroilor 
căzuți la datorie. La București, reprezentanții Forțelor Navale 
Române au participat la ceremonia organizată la Monumentul 
Eroilor căzuți în Teatrele de Operații şi pe teritoriul României, 
aflat în Parcul Tineretului. Tot cu prilejul Zilei Veteranilor, 
Direcția informare și relații publice, cu sprijinul categoriilor de 
forțe ale armatei și al Comandamentului Forțelor Întrunite, a 
lansat pagina din internet dedicată misiunilor externe la care 
au luat parte militari ai Armatei României. Aici sunt prezentate, 
pe secțiuni, misiunile și operațiile aflate în curs de desfășurare, 
cum ar fi cele din Polonia, Kosovo, Bosnia și Herțegovina sau 
Marea Mediterană, precum și cele deja încheiate – Afganistan, 
Irak. Pagina poate fi accesată de la linkul: https://misiuni.mapn.
ro/. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Gălățeanu. În garnizoana Tulcea, militarii au participat duminică, 
14 noiembrie, la o ceremonie militară organizată la Monumentul 
Independenței și au depus coroane de flori în cinstea eroilor 
martiri care s-au jertfit pentru reîntregirea țării. La Constanța, 
marinarii militari au depus coroane de flori la Monumentul 
Independenței din parcul de la Casa de Cultură. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Dobrogea, Poarta României  Dobrogea, Poarta României  
spre Oceanul Planetarspre Oceanul Planetar

54 de ani de la înfiinþarea primei structuri de scafandri militari  54 de ani de la înfiinþarea primei structuri de scafandri militari  
din Româniadin România
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Siajul 
Istoriei

În fiecare an, la data de 25 octombrie, militarii și toți românii 
care sunt cu sufletul alături de eroii neamului participă la 
ceremoniile militare de depuneri de coroane și jerbe de flori 
organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României,  
zi cu o semnificație profundă pentru România. La data de   
25 octombrie 1944, după lupte grele și cu prețul vieții a 
50.000 de soldați, orașul Carei a fost eliberat de sub ocupație 
străină. Victoria a fost posibilă  în urma unei intense ofensive 
pentru eliberarea nord-vestului României, prin obținerea de 
victorii succesive la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș, Oarba 
de Mureș, Păuliș, Turda, Cluj-Napoca, Oradea și Satu-Mare. 
Pentru omagierea acestor victorii și a eroilor căzuți de-a lungul 

Marinarii militari au participat miercuri, 1 decembrie, la o 
serie de activități militare și religioase, desfăşurate în București, 
Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și Năvodari, iar 
echipajul fregatei „Regina Maria” și cel al puitorului de mine 
„Viceamiral Constantin Bălescu” au sărbătorit 1 Decembrie, la 
bordul celor două nave militare românești dislocate în Marea 
Mediterană, prin activități specifice misiunilor NATO și UE la care 
participă. Cu prilejul Zilei Naționale a României, în perioada 23-30 
noiembrie, un grup de militari din unități militare din garnizoana 
Constanța a desfășurat activități de întreținere a monumentelor 
și cimitirelor eroilor din județul Constanța, iar la Muzeul Național 
al Marinei Române, miercuri, 1 decembrie, a fost Ziua Porților 
Deschise. De asemenea, Cercul Militar din Mangalia a organizat 
vineri, 26 noiembrie, simpozionul cu tema „Marea Unire –  
1 Decembrie 1918”. Depunerile de coroane şi jerbe de flori în 
memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de bătălie pentru 
reîntregirea neamului românesc, precum și a victimelor virusului 
SARS-CoV-2 și păstrarea unui moment de reculegere, au fost 
urmate de parade militare. Drapelul naţional a fost arborat în 
toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi 
fluviale s-a ridicat Marele Pavoaz. La București, în Piața Arcului 
de Triumf, Marina Militară Română a defilat la Parada militară, 
organizată cu prilejul Zilei Naționale, cu două detașamente. 
Blocul de paradă al marinarilor militari a fost alcătuit din militari 
ai Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” şi ai Regimentului 307 
Infanterie Marină „Heracleea” şi a fost condus de contraamiralul 

timpului, ziua de 25 octombrie a fost proclamată „Ziua Armatei 
României”, prin Decretul nr. 381 din data de 1 octombrie 1959, 
pentru declararea zilei de 25 octombrie ca „Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Române”. Marinarii militari 
au participat la Ziua Armatei României în mai multe orașe din 
țară unde au fost organizate ceremonii militare și religioase 
pentru cinstirea memoriei eroilor Patriei. Ceremoniile s-au 
desfășurat în format restrâns, cu respectarea strictă a normelor 
de protecție împotriva COVID-19, iar accesul la activități a fost 
permis conform prevederilor hotărârilor Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență valabile la data desfășurării activității. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Marinarii militari prezenþi la Ziua Armatei RomânieiMarinarii militari prezenþi la Ziua Armatei României

de flotilă Cornel Cojocaru, locțiitorul Șefului Statului Major al 
Forțelor Navale. La festivităţile dedicate zilei de 1 Decembrie, 
au participat oficialităţi din administraţiile centrale şi locale, 
reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, comandanţi de 
mari unităţi şi unităţi din granizoane, membri ai asociaţiilor şi ligilor 
de marină, cadre militare în rezervă şi retragere, public. De Ziua 
Națională, în garnizoana Babadag a avut loc defilarea cu tehnică 
militară, pe itinerarul Babadag-Visterna-Enisala-Sarichioi-Zebil-
Babadag. La mulți ani, români! La mulți ani, România! (M.E.)

Z i u a  N a þ i o n a l ã  a  R o m â n i e iZ i u a  N a þ i o n a l ã  a  R o m â n i e i
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Semnal 
editorial

Joi, 16 septembrie, în Sala de conferințe „Clio” a 
Muzeului Național al Marinei Române, a avut loc o 
dublă lansare de carte. Evenimentul a fost organizat 
de Asociația Română pentru Propaganda și Istoria 
Aeronauticii, filiala Constanța, în colaborare cu Muzeul 
Național al Marinei Române și a fost dedicat eroinei 
aerului, Smaranda Brăescu. Au fost prezentate 
volumele „Lăsați-mă să zbor”, editat de Asociația 
Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, 
filiala Cluj, și „Eroina cerului, mit și adevăr despre 
aviatoarea Smaranda Brăescu”, autor Dan Antoniu. 
Manifestarea s-a desfășurat sub egida Centenarului 
Smaranda Brăescu, declarat la nivel național. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Cercul Militar Constanța a 
organizat, în perioada 18 iunie 
-29 octombrie, cea de-a VIII-a 
ediție a Concursului național 
de creație literară „Fascinația 
mării”. Competiția din acest an 
s-a desfășurat online, în actualul 
context pandemic, iar la secțiunile 
acesteia au participat concurenți 
din instituții militare și civile de 
învățământ, din instituții de cultură 
și nu numai.

Juriul a fost prezidat de 
comandorul (r) Ananie Gagniuc 
(scriitor și umorist), iar membrii 
celor două secțiuni ale concursului 
au fost Ion Roșioru (scriitor, poet, 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România), și Garofița Jianu 
(scriitor, coordonator membru 
al Cenaclului literar „Mihail Sadoveanu”), la Secțiunea „Poezie”, iar la 
Secțiunea „Proză scurtă” Costin Antonescu (scriitor și critic literar) și 
Adrian Nicola (membru al Cenaclului literar „Mihail Sadoveanu”). Juriul 
a desemnat următorii câștigători ai Concursului „Fascinația mării”: la 
Secțiunea „Poezie”: trofeul secțiunii, Grigore Mirela (Râmnicu Sărat); 
locul I, Mihaela Maria Dindelegan (Oradea); locul al II-lea, Ștefania 
Coșofreț (Târgu Neamț); locul al III-lea, Any Drăgoianu (Tântăreni, 
Gorj); mențiune, Toma Vasile (București); la Secțiunea „Proză scurtă”: 
trofeul secțiunii, Costel Avramescu (Constanța); locul I, Lenuța Rusu 
(Fălticeni); locul al II-lea, Lelia Elena Vasilescu (București); locul al III-
lea, Viorica Velica (Buzău); mențiune, Mladin Cristian (Arad). Totodată, 
au fost acordate și șapte premii speciale, după cum urmează: Ionuț 
Zaharia Chirilă (Galați), Premiul pentru originalitate în abordarea temei; 
Iorgu Paraschiv (Constanța), Premiul pentru dezvoltarea spiritualității; 
Dimulete Lăcrămioara, secțiunea proză (Sibiu) Premiul Revistei „Litere 
Euxine”; Gabriela Dobre (Constanța), Premiul special al juriului; Ana 
Maria Benția (Cercul Militar Pitești), Premiul special al Cercului Militar 
Constanța; Tene Florinel Sandu(Cluj-Napoca), Premiul Cenaclului literar 
„Mihail Sadoveanu”, Secțiunea proză, iar Bozeanu Mariana (Alexandria) 
la Secțiunea poezie; Constantin Mândruță (Cercul Militar Pitești), Premiul 
Revistei „Litere Euxine”, Secțiunea poezie. Felicitări tuturor câștigătorilor! 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Luni, 4 octombrie, New Strategy Center și Statul Major 
al Forțelor Navale au organizat lansarea ultimei cărți a 
cunoscutului analist american Harlan Ullman, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, la Constanța. Cartea „Al cincilea 
cavaler al apocalipsei și noul MAD” a fost prezentată de 
către autor, dr. Harlan Ullman, studenților academiei navale. 
La prezentarea de carte au vorbit contraamiralul Mihai 
Panait, şeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
de flotilă Ion-Cristian Lișman, locţiitorul pentru resurse al 
şefului Statului Major al Apărării, comandorul Toma Alecu, 
comandantul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și 
Izel Selim, Director Programe New Strategy Center. „Al 
cincilea cavaler al apocalipsei și noul MAD” este un volum 
care apare într-un context marcat de provocări și plin de 
incertitudini la nivel internațional, iar elementul central al 
cărții este examinarea factorilor perturbatori pentru ordinea 
globală. Dr. Harlan Ullman a avut un dialog dinamic cu 
studenții despre provocările de securitate la nivel global 
dar și despre amenințările cu care se confruntă România și 
NATO în regiunea extinsă a Mării Negre. (M.E.)

Lansare de carte la Muzeul 
Naþional al Marinei Române

Lansare de carte la ANMB

Concursul naþional de creaþie literarã 
„Fascinaþia mãrii”
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Premiile Clubului Amiralilor pentru 
scrierile cu tematică de marină au fost 
înființate pentru a stimula crearea de 
literatură dedicată mării, marinei și 
oamenilor care își desfășoară sau și-au 
desfășurat activitatea la bordul unor nave 
militare sau comerciale. Pe parcursul celor 
14 ediții au fost evaluate și premiate peste 
900 de lucrări tehnice și de specialitate 
legate de navigație, drept, oceanografie 
și meteorologie maritimă, chimie, mate-
matică, mecanică, fizică, istorie navală, 
literatură și publicistică.

Începând cu acest an, concursul 
organizat de Clubul Amiralilor a fost 
integrat în Forumul Securității Navale, 
acesta fiind o amplă activitate științifică, 
un eveniment multiplu de informare și 
dezbatere publică, reprezentând totodată 
o platformă de diseminare și comunicare 
publică în domeniul politicilor navale, 
transport naval, securitate și apărare.

Gala oficială de decernare a premiilor 
a fost organizată vineri, 26 noiembrie, în 
format online. Comisia de jurizare a fost 
coordonată de contraamiralul de flotilă (rtr.) 
Dan Leahu.

Premiul de excelenţă „Viceamiral 
Horia Macellariu” la secțiunea „Teorie și 
artă militară navală” a fost acordat pentru 
Alba Iulia Catrinel Popescu - „Tratat de 
Geopolitică, Volumul 1- Geopolitica puterii 
maritime” şi „Tratat de Geopolitică, Volumul 
2 - Geopolitica puterii continentale”. Premiul 
special „Viceamiral Horia Macellariu” s-a 
acordat comandorului dr. Lucian Valeriu 
Scipanov pentru „Forţele Fluviale,nucleul 
capabilităţilor riverane”.

Premiul de excelenţă „Viceamiral dr. 
Constantin Preda-Fundățeanu” la sec-

Premiile Clubului Amiralilor pentru scrierile Premiile Clubului Amiralilor pentru scrierile 
cu tematicã de marinã – ediþia a XIV-acu tematicã de marinã – ediþia a XIV-a

țiunea „Legislație Maritimă și fluvială” 
s-a acordat pentru Florica Braşoveanu -  
„14 Prelegeri de dreptul mediului”. Premiul 
special „Viceamiral dr. Constantin Preda-
Fundățeanu” a fost câștigat de Constantin 
Anechitoae pentru „Drept portuar”.

Premiul „Viceamiral ing. Grigore 
Marteş” la secţiunea „Ştiinţă şi tehnică 
militară de marină” a fost câștigat de: 
Vasile Dobref, Florenţiu Deliu, Alexandru 
Sotir şi Vlad Mocanu pentru lucrarea 
„Tehnologii electrice maritime”; Camelia 
Ciobanu şi Sergiu Lupu - „Complemente 
de matematică în transporturi”; Mihail 
Pricop şi Andrei Băutu - „Metode şi tehnici 
în managementul proiectelor” dr. ing. Doru 
Coşofreţ - „Control Dimensional. Lucrări de 
laborator”; Manuela Rossemary Apetroaei 
şi Cosmina Andreea Marin - „Lucrări 
practice de chimie marină”; Rossemary 
Apetroaei şi Gabriel Marius Apetroaei -  
„Noţiuni teoretice şi aplicaţii practice 
în oceanografia chimică”; Alexandru 
Cotorcea, Dragoş Simion şi Florin Nicolae -  
„Maşini şi instalaţii navale”; Petru Sergiu 
Şerban - „Analiza squatului navelor 
maritime la navigaţia în canale şi zone 
de mică adâncime”; Elena-Graţiela Robe-
Voinea şi Alexandru Pintilie - „Modelarea 
şi simularea sistemelor termoenergetice 
navale”; Vasile Dobref, Petrică Popov, Paul 
Vasiliu şi Vlad Mocanu - „Modelarea şi 
simularea sistemelor de acţionări electrice 
în mediul Matlab Simulink. Îndrumar de 
laborator”; Raluca Apostol-Mateş şi Alina 
Barbu - „English grammar-student’s digest”; 
dr. ing. Rita-Elena Avram, dr. ing. Doru 
Coşofreţ şi dr. Andrei Băutu - „Învăţământul 
superior de marină online. Raport de 
cercetare evaluare”; conf. univ. dr. Alina 

Balagiu şi lector univ. dr. Laura Cizer - 
„Test your english for marine electrical 
engineering”; Gabriela Ileana Sebe şi 
Dan Lascu - „Analiză matematică vol.1”; 
Cătălin Paul Clinci pentru „Simulatorul 
Proteus ASTT. Îndrumar de laborator”; 
Ionel Popa şi Marian Ristea-Komornicki - 
„Îndrumar de laborator la termotehnică”; 
Anda Olteanu şi Oana Olteanu - „Algebră 
liniară, geometrie analitică şi diferenţială 
pentru ingineri”; Elena-Graţiela Robe-
Voinea şi Alexandru Pintilie - „Sisteme 
termoenergetice navale de forţă”; Adriana-
Ligia Sporiş, Anda Olteanu, Dan Lascu 
şi Paul Vasiliu - „Matematică. Culegere 
de probleme tip grilă pentru admiterea în 
Academia Navală «Mircea cel Bătrân»”; 
Cizer Laura Diana - „Coup d”oeil sur la 
navigation. Curs de terminologie militairă. 
Francais maritime”. Premiul de excelență 
„Viceamiral ing. Grigore Marteş” a fost 
acordat pentru: Gheorghe Samoilescu - 
„Eficienţa energetică în domeniul maritim” 
şi „Metode de cercetare ştiinţifică în 
industria navală”; Cătălin Paul Clinci - 
„Aplicaţii ale mecatronicii în sistemele 
de armament naval”. Premiul special 
„Viceamiral ing. Grigore Marteş” a fost 
adjudecat de contraamiral de flotilă (rtg) 
dr. ing. Constantin Rusu - „Submarinul, vol 
2 Mecanica submarinului. Comportarea 
submarinului în imersiune”.

Premiul „Amiral. Ilie Ştefan” la 
secțiunea „Istorie navală” s-a acordat: 
postmortem colonelului Marian Radu 
pentru lucrarea „Divizionul 160 Artilerie 
de Coastă - 55 de ani de la înfiinţare”; 
postmortem contraamiralului de flotilă 
(rtr) Niculae Ştefan şi colonelului Marian  
Radu - „Tunarii de la Hanul Piraţilor”; 
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Cu prilejul Zilei Naționale a României, 
în semn de înaltă apreciere a serviciilor 
importante pe care le-au adus instituției 
militare, a rezultatelor remarcabile 
obținute în procesul de instruire, precum 
și a înaltului profesionalism dovedit 
în executarea misiunilor încredințate, 
Președintele României a conferit Medalia 
Națională „Pentru Merit” Clasa I, cu 
însemn pentru militari, maistrului militar 
principal Nițu Dumitru Ștefan.
În semn de apreciere a serviciilor pe 
care le-au adus instituției militare, a 
rezultatelor remarcabile obținute în 
procesul de instruire, precum și a înaltului 
profesionalism dovedit în executarea 
misiunilor încredințate, Președintele Klaus 
Iohannis a conferit: Ordinul „Virtutea 
Maritimă” în grad de Comandor, cu 
însemn pentru militari, contraamiralului 
(rtr.) Ciorobea Petre Constantin și 
contraamiralului de flotilă Rogozan Culiță 
Cornel; Ordinul „Virtutea Maritimă” în 
grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, 
viceamiralului (rtr.) Plăviciosu Alexandru 
Ion-Alexandru și comandorului Enache 

Decoraþii de Ziua Naþionalã
Ghiță Costel; Ordinul „Virtutea Maritimă” 
în grad de Ofițer, cu însemn pentru civili 
pentru Chinda Hristu Ștefania-Elena și 
Vioreanu Emil Mirela-Cecilia; Ordinul 
„Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, 
cu însemn pentru militari, comandorului 
Bencze Iosif și comandorului Țuțuianu Ion 
Bogdan; Ordinul „Virtutea Maritimă” 
în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili 
pentru Simion Pavel Livia-Antoaneta; 
Medalia „Virtutea Maritimă” Clasa a 
II-a, cu însemn pentru militari, domnului 
maistru militar clasa a II-a Nedelcu 
Constantin Cristian-Constantin; Medalia 
„Virtutea Maritimă” Clasa a II-a, cu 
însemn pentru civili, pentru Clim Petre 
Vasile; Medalia „Virtutea Maritimă” 
Clasa a III-a, cu însemn pentru militari, 
plutonierului adjutant Pituh Andrian Iulian, 
maistrului militar clasa I Tianu Ghiță 
Florin, plutonierului major Martin Anton 
Cristian și maistrului militar clasa a III-a 
Tihanov Dumitru Adrian; Medalia „Virtutea 
Maritimă” Clasa a III-a, cu însemn pentru 
civili pentru Buliga Atanasie Dorina. (M.E.)

Muzeului Marinei Militare - „Dunărea 
şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. 
istorie, relaţii politice şi diplomaţie” (vol VIII) 
şi „Anuarul Muzeului Naţional al Marinei 
Române 2020, Tom XXIII”; Andreea 
Atanasiu-Croitoru - „Istoria Marinei Militare 
Române. Repere cronologice 1869-2020”. 
Premiul de excelenţă „Amiral Ilie Ştefan” 
a fost acordat pentru: Nicolae M. Balotă -  
„Trei istorii cu pânzare şi pânzăreni”; 
Nicolae Gabriel-Octavian, Moşneagu 
Marian şi Stănescu Gheorghe - „Printre 
sute de catarge. Serviciul Maritim Român 
1895-1945”;general de brogadă dr. Vasile 
Hermeneanu - „Mărirea şi decăderea 
Armatei României”. Premiul special 
„Amiral Ilie Ştefan” s-a acordat pentru: 
Marian Moşneagu - „Armata Română pe 
frontul Canalului Dunăre – Marea Neagră” 
şi „Legendele Albatrosului”; Andreea 
Atanasiu-Croitoru, Silvia Ioniţă, Marius 

Laurenţiu Rohart şi Dan-Dragoş Sighicea - 
„Statul Major al Forţelor Navale 160 de ani 
de datorie împlinită”.

Premiul „Viceamiral Ioan Bălănescu” la 
secțiunea „Geografie maritimă și fluvială” 
nu a fost acordat, la această secțiune 
nefiind prezentate lucrări pentru jurizare.

Premiul „Comandor Eugeniu Botez” 
la secțiunea „Publicistică de marină – 
literatură” a fost acordat pentru: Cornelia 
Grozavu - „Gânduri la ţărmul mării”; 
Octavian Dumitru Unc - „Cânturile 
Dobrogei”; Gheorghe Mihalache pentru 
lucrarea „În vâltoarea timpului”; Virgil 
Coman pentru - „Dobrogea model de 
convieţuire multietnică şi multiculturală”; 
Florin Chelan - „Carantina iluziei sau 
despre Joker” şi „Marea lacrimilor străvezii”; 
Mihaela Meravei pentru - „Colivia de sticlă”, 
„Cu oraşul meu se întâmplă ceva ciudat” şi 
„Prezumţia de fericire/Saadet-i ebediye”: 
Vasilica Mitrea - „Opere şi autori”; Aurel 
Lăzăroiu - „Poveste simplă”; revistelor 
„Marea Noastră”; „Dobrogea Culturală”, 
„Litere euxine” şi „Orizonturi marine”; 
Olga Duţu - „Evantai liric. Lyrical fan”; Dan 
Lăpuşte - „ Şi te numesc iubire...”

Premiul de excelență Comandor 
Eugeniu Botez la Secțiunea Publicistică 
de marină a fost acordat pentru: Mihaela 
Cojocaru -„Valurile vin şi se duc – haiku”; 
contraamiral (r) dr. Corneliu Bocai - 
„Secvenţe din amintiri”; Vasilica Mitrea 
pentru „Pelerinaj în Ţara Sfântă”;revista 
„Timona” - numărul 93 din luna mai 2021 
dedicat Aniversării a 112 ani de existenţă 
a acestui segment de cadre al Forţelor 
Navale Române.

Premiul special comandor Eugeniu 
Botez la Secțiunea Publicistică de marină 

s-a acordat pentru: Garofiţa Jianu - 
„Parfum de femeie”, „Când visele prind 
aripi” şi „Ţărmul unui vis”; Constantin 
Ovidiu Pastuch - „Jurnalul unui medic de 
bord”; revistei „Marina Română” - numărul 
special dedicat sărbătoririi a 160 de ani 
de la înfiinţarea Marinei Militare Române 
moderne.

Premiul Comandor CLC Gheorghe 
Balaban la secțiunea Navigație, transport 
maritim și activități portuare s-a acordat 
pentru: Beazit Ali, Adrian Popa, Daniel 
Mărăşescu, Marian Ristea şi Levent Ali - 
„Logistică integrată”; Carmen Astratinei -  
„Dicţionar maritim frazeologic trilingv”; 
Mariana Boeru şi Laura-Diana Cizer pentru 
„Navy english for first year students”; 
Cizer Laura Diana - „Coup d’oeil sur la 
navigation. Cours de terminologie militaire. 
Francais maritime”.

Premiul Aspiranții condeiului a fost 
câștigat de: student caporal Alin Mocanu - 
articolul „Cum rămâne cu normalul”, revista 
„Orizonturi Marine“/2020; studenţii Maria 
Buriu, Andreea Cîlea şi Andrada-Maria 
Fodor - articolul „Cine întoarce clepsidra 
pentru studenţi”, revista „Orizonturi 
Marine“/2020; student sergent Maria 
Denisa Dulea - articolul „ Noul nostru coleg 
Covid...”, revista „Orizonturi Marine“/2020.

Clubul Amiralilor a acordat Marele 
premiu lucrărilor „Armata română pe frontul 
Canalului Dunăre – Marea Neagră“ şi 
„Legendele albatrosului“, autor comandor 
dr. Marian Moșneagu, membru de onoare 
al cubului.

Președintele „Clubului Amiralilor”, ami-
ralul (rtr.) dr. Aurel Popa i-a felicitat pe 
participanți și câştigători şi i-a încurajat să 
continue să se exprime şi prin scris. (M.E.)
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In 
memoriam

Fiul Elenei şi al lui Dumitru Anghel, 
Petru Anghel s-a născut pe 10 mai 1928 
în municipiul Iași. În perioada 1942-1943 
a urmat cursurile Liceului Comercial, 
întrerupt ca urmare a evacuării la Prejmer – 
Brașov, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. În perioada 1943-1944 a urmat 
cursurile Școlii de Arte și Meserii, transfor-
mată ulterior în școală profesională. La  
23 august 1944 a absolvit Liceul particular, 
Secția Real. „Am fost numit comandant de 
grupă, cu misiunea de a apăra Fabrica de 
Postav «Lunca Câlnicului» și a bara drumul 
detașamentului german ce se retrăgea de 
la Întorsura Buzăului spre Kikieș, unde 
urma să facă joncțiunea cu trupele hortiste 
– avea să precizeze nonagenarul amiral. 
În 1949 a fost ridicat un obelisc în fața 
fabricii, în semn de recunoștință pentru cei 
ce au luptat și au participat la capturarea a 
17 generali, 141 cadre și soldați, 13 stații 
radio și 19 mașini cu muniție.”

Cariera militară –  
o opțiune norocoasă

Între 1944 și 1948 a urmat cursurile 
Școlii de Ofițeri de Rezervă de Artilerie 
Antiaeriană, iar în perioada mai - octombrie 
1948 Şcoala Militară de Ofiţeri de Marină. 
În perioada 1948 - 1950 a urmat cursurile 
Academiei Militare Generale, iar între 1950 
și 1952 Cursul de pregătire a comandanților 
de divizioane. A avut o ascensiune de-a 
dreptul uluitoare. În numai patru ani era 
deja ofițer cu grade superioare: locotenent 
la 23 august 1950, locotenent-major la 1 
mai 1952, căpitan-locotenent la 23 august 
1953 și căpitan de rangul 3 la 29 iulie 1954, 
la Excepţional!

În perioada 30 august 1952 - 1 octombrie 
1956 a îndeplinit funcția de șef de stat 
major al Divizionului 319 Vedete Torpiloare 
din cadrul Bazei 258 Maritime. „Am înființat 
această unitate și în mai puțin de un an se 
puteau realiza toate misiunile încredințate. 
Am întocmit documentele, instrucțiunile și 
regulamentele de folosire în luptă a acestei 
categorii de nave. Am fost avansat, la 
Excepțional, la gradul de căpitan de rangul 3,  
decorat cu Ordinul «Steaua Republicii» 
clasa a V-a și cu Medaliile «Meritul Militar» 
clasele a III-a și a II-a.”

Între 1 octombrie 1956 și 7 iunie 1958, 
a îndeplinit funcția de ofiţer cu operaţiile 
pentru submarine, apărare antisubmarin şi 
apărare contra minelor în Secţia Operaţii-
Cercetare la Comandamentul Forţelor 
Maritime Militare. Ulterior a fost numit ofiţer 
cu operaţiile pentru nave de suprafaţă în 
Secţia Operaţii la Comandamentul Forțelor 
Maritime Militare (7 iunie - 31 octombrie 
1958), respectiv ofiţer cu pregătirea tactică 
în Secţia Pregătire de Luptă la C.F.M.M.  
(31 octombrie 1958 - 29 septembrie 1959). 

VICEAMIRALUL (RTR.) ANGHEL PETRU

A continuat să activeze în aceeași structură 
de comandă ca ofiţer cu pregătirea de luptă 
în Forțele Maritime Militare în Secţia Marină 
a Direcţiei Operaţii a Marelui Stat Major  
(29 septembrie 1959 - 12 mai 1960), de 
unde a fost promovat ofiţer 3 cu pregătirea 
de luptă în Forțele Maritime Militare în 
Secţia Marină din Direcţia Operaţii a 
Marelui Stat Major (12 mai 1960 - 8 iulie 
1961), ofiţer 3 cu pregătirea de luptă a 
Marinei Militare în Secţia Marină a Direcţiei 
Operaţii a Marelui Stat Major (8 iulie 1961 -  
4 ianuarie 1963), ofiţer 1 cu operaţiile şi 
locţiitor al şefului Secţiei Marină din Direcţia 
Operaţii a Marelui Stat Major (4 ianuarie 
1963 - 15 februarie 1966).

În anul 1956 a urmat Cursul academic 
superior de pe lângă Academia Militară 
din București. După absolvirea Cursului 
post-academic de perfecționare (1955 -  
1956), între 19 octombrie 1959 și  
15 ianuarie 1966 a fost numit șef de Birou 
în Secția Marină a Marelui Stat Major și 
locțiitor al șefului secției. „Am reușit să 
evidențiez Secția iar Marina Militară a 
devenit o adevărată categorie de forțe 
armate. În perioada 1961-1962, împreună 
cu desenatorul Stamatescu am realizat 
noi pavilioane pentru navele militare, am 
schimbat forma și semnificația mărcilor 
distinctive, prin adoptarea unor modele 
care corespundeau tradițiilor românești. 
Începând cu vara anului 1962 propunerile 
pe care le-am înaintat au fost aprobate, 
ceea ce a dus la înlocuirea pavilioanelor de 
tip sovietic, inclusiv arborarea tricolorului. 
Am realizat mai multe articole, publicate în 
revista «Arta Operativă».”

La 23 august 1958 a fost înaintat 
în gradul de căpitan de rangul 2, iar la 
23 august 1964 în cel de căpitan de 
rangul 1. În perioada 15 ianuarie 1966 -  
1 decembrie 1972 a îndeplinit funcția de şef 
de stat-major şi locţiitor al comandantului 
la Comandamentul Marinei Militare. 
„Principala misiune a fost cea de a asigura 

deplina independență a 
Marinei Militare Române față 
de Tratatul de la Varșovia, atât din punct 
de vedere conceptual cât și doctrinar, de 
pregătire a forțelor navale și conducerea 
acestora. Pentru aceasta au trebuit 
modificate regulamentele, instrucțiunile de 
folosire în luptă a forțelor, cât și programele 
de pregătire a cadrelor militare, cu 
respectarea tradițiilor Armatei Române. 
În mai puțin de doi ani de la preluarea 
funcției am raportat îndeplinirea misiunii, 
iar Marina Militară avea la dispoziție un 
nou Regulament al serviciului la bordul 
navelor, noi directive de pregătire de 
mobilizare, pregătire de luptă și programe 
de învățământ pentru școlile militare, atât 
pentru forțele maritime cât și pentru cele 
fluviale, terestre și aeriene. Am întocmit 
Planul de dezvoltare și dotare a Marinei 
Militare, aprobat în 1967. Am deschis 
relațiile cu unele țări membre NATO, 
prin organizarea de vizite ale unor nave 
străine în portul Constanța, respectiv ale 
unor nave românești în porturi străine. Am 
supervizat conceptual și practic înființarea 
primei unități de scafandri de luptă și a 
unei secții pentru pregătirea delfinilor 
pentru misiuni umanitare și de cercetare. 
Astfel a luat ființă primul Delfinariu, 
dotat cu exemplare de delfini din Marea 
Neagră, capturate de Marina Militară. Am 
realizat lucrări științifice și de cercetare, 
ca «Pregătirea și ducerea acțiunilor de 
luptă pentru apărarea comunicațiilor 
maritime și fluviale și atacul comunicațiilor 
maritime ale inamicului», certificată cu  
nr. 128/25.09.1972. În timpul evenimentelor 
din 1968 am condus operațiunile ce au 
dus la dejucarea tentativei Flotei Sovietice 
din Marea Neagră de a debarca în zona 
litorală, între Gura Portița și Midia, fapt 
remarcat și în notificarea oficială adresată 
autorităților române de către comandantul 
Flotei a 6-a a S.U.A.”

Pentru toate aceste merite, la 23 
august 1968 a fost înaintat în gradul de 
contraamiral. În perioada 1 decembrie 1972 
– 19 septembrie 1973 a fost comandant 
al Școlii de Ofiţeri Activi de Marină. „Am 
pregătit instituția pentru a fi încadrată în 
rândul instituțiilor de învățământ superior, 
cu denumirea Institutul de Marină «Mircea 
cel Bătrân».”.

În perioada 15 septembrie 1973 –  
29 octombrie 1981 a fost primul comandant 
al Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan 
Cuza”. „Am înființat Liceul, am selecționat 
personalul didactic, am coordonat lucrările 
de amenajare a localului propriu, finalizate 
după trei ani de eforturi susținute. Astfel, 
elevii marinari au avut la dispozitie 24 de 
clase de curs, 8 laboratoare, 6 ateliere, 
amfiteatru, sală de sport. Am coordonat 
și supervizat programele școlare și de 
pregătire a elevilor participanți la competiții 
locale și naționale, cât și cele pentru 

Comandor (r) 
dr. MARIAN MOȘNEAGU
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admiterea în facultate, obținând anual 
procente de promovabilitate și reușită la 
admitere de peste 95%. Începând cu anul 
1977, cifra de școlarizare s-a ridicat la 
1200 elevi.”.

În anul 1967 a urmat Cursul 
postacademic cu profil de marină (1976). 
Între 20 octombrie 1981 și 8 iunie 1982 
a fost comandant al crucişătorului uşor 
portelicopter Muntenia din cadrul Diviziei 
42 Maritime iar între 8 iunie 1982 și 29 
iulie 1988, comandant al Centrului de 
Instrucție al Marinei Militare din Mangalia. 
„În calitate de comandant de crucișător 
am avut misiunea de a ridica în șase luni 
gradul de realizare de la 25% (situația 
lucrărilor după patru ani) la minim 60%. 
Așa cum am raportat și ministrului Apărării 
Naționale – misiunea a fost îndeplinită. La 
comanda Centrului de Instrucție al Marinei 
Militare am reorganizat întregul proces 
de învățământ, dar în special pentru 
comandanții de nave și de unități de luptă, 
am introdus examenul psihologic complex 
pentru militarii ce urmau să realizeze paza 
depozitelor Marinei Militare, am coordonat 
programul de dotare tehnică a celor 11 
cabinete de specialitate și a celor 4 săli 
de pregătire tactică, am cuprins întregul 
personal didactic activități de cercetare 
științifică, elaborarea de noi instrucțiuni 
de folosire în luptă a armamentului, am 
elaborat «Instrucțiuni de folosire în luptă a 
crucișătorului».”.

În perioada 1 august 1988 – 8 ianuarie 
1990 a fost numit adjunct ai miniștrilor 
Apărării Naționale și Transporturilor și 
Telecomunicațiilor pentru coordonarea 
lucrărilor la Canalul Dunăre-București. 
Între 29 iulie 1988 și 3 ianuarie 1990 a 
fost desemnat şef proiect Secția Arme 
în Comisia superioară a M.Ap.N. pentru 
Regulamente. „Principalele misiuni erau 
de a asigura resursele materiale necesare 
și realizarea obiectivelor stabilite unităților 
militare. Pentru a avea autoritatea 
echivalentă celorlalți adjuncți de ministru, 
am fost încadrat pe funcție cu grad de 
general-colonel. Am creat un sistem propriu 
unităților militare pentru aprovizionare cu 
carburanți și piese de schimb, am introdus 
o investiție de 100 milioane lei (la cursul 
din 1989). În perioada 17 - 19 decembrie 
1989 am fost convocat de mai multe 
ori la ministrul Vasile Milea, care mi-a 
făcut precizări cu privire la măsurile de 
securitate ce se impun pentru protejarea 
unităților militare de pe șantier. În acest 
fel, în perioada 21 decembrie 1989 – 8 
ianuarie 1990 am asigurat conducerea 
operativă a transporturilor feroviare și 
funcționarea comunicațiilor. Am interzis 
deschiderea Depozitului Gărzilor Patriotice 
și distribuirea de armament, cu sprijinul 
căpitanului Drăgănescu am anihilat un 
punct de foc de la balconul etajului 4 
al Hotelului «Astoria», am anihilat un 
simulator de mitralieră de pe Hotel Nord, am 
coordonat neutralizarea punctelor de foc 
din jurul clădirii Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor ș.a.m.d.”.

În perioada 9 ianuarie – 10 mai 1990 a 
îndeplinit funcția de comandant al Brigăzii 
29 Vedete Mangalia, etapă în care „am 
restructurat organizatoric Brigada de 
Vedete, am refăcut sistemul de instrucție, 
am normalizat viața în unitate.”.

Este coautor al „Regulamentului 
serviciului la bord” (Editura Militară, 
Bucureşti, 1967) și al dispozițiunilor 
„Pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă 
pentru apărarea comunicaţiilor maritime 
şi fluviale şi atacul comunicaţiilor maritime 
ale inamicului” (Editura Militară, Bucureşti, 
1972).

La 7 mai 1990 a fost trecut în retragere.

Camarad devotat și implicat
Din iulie 1990 a fost ales președinte 

al Organizației Județene Constanța 
„Contraamiral Horia Macellariu” a 
Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere. „Am deținut 
funcția de președinte al Comitetului de 
Inițiativă pentru organizarea Ligii Ofițerilor 
în Rezervă și în Retragere, am realizat 
întocmirea documentelor necesare 
obținerii calității de personalitate juridică. 
Am fost delegat să reprezint membrii Ligii 
în procesul de afiliere la Liga Națională a 
Ofițerilor și respectiv la prima Conferință 
Națională, în ianuarie 1991, unde s-a decis 
constituirea Uniunii Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere, fiind 
printre primele cinci organizații teritoriale 
ce au contribuit la reluarea, dupa 42 de 
ani de întrerupere, a acestei tradiții a 
Armatei Române. Am deținut funcția de 
vicepreședinte al Biroului Executiv Central 
al U.N.C.M.R.R. în perioada 1995 – 1999. 
Am fost ales în patru mandate, timp în 
care Organizația și-a adus contribuția 
la realizarea unui nou Regulament al 
serviciului la bordul navelor (acțiune 
evidențiată prin Ordin al comandantului 
Marinei Militare), promovarea unor legi 
și alte acte normative în Parlamentul 
României, realizarea art. 11 din Legea 
80/1995. Consider că am reușit să 
consolidez unitatea Organizației, să 
particip la creșterea prestigiului pe 
plan local și național, la dezvoltarea 
sa în teritoriu, prin inființarea filialelor 
în garnizoanele Cernavodă, Mangalia, 
Medgidia și Mihail Kogălniceanu, devenind 
a doua organizație ca mărime și importanță 
din țară. Am coordonat organizarea 
festivităților prilejuite de cea de-a 10-a 
aniversare a U.N.C.M.R.R., realizarea 
emisiunii de plicuri filatelice și a unui CD 
de prezentare.”.

În perioada 1993 - 2015 a fost fondator, 
prim-vicepreşedinte și reprezentant 
statutar al Fundaţiei pentru Realizarea 
Monumentului Marinarilor Români. „În 
calitate de membru fondator și prim-
vicepreședinte al Comitetului de Inițiativă, la 
4 februarie 1994 am realizat documentația 
necesară legalizării Fundației pentru 
Realizarea Monumentului Marinarilor 
Români. Particip activ la acțiunile de 
sensibilizare a opiniei publice, agenților 

economici și autorităților pentru strângerea 
de fonduri și materiale necesare punerii în 
operă a monumentului.”.

Din păcate, acest ambițios proiect a 
eșuat, o parte din fondurile strânse de 
Fundație prin subscripție publică și din 
sponsorizări fiind redirecționate pentru 
ambientarea și personalizarea Ansamblului 
monumental „Crucea Marinarilor”, realizat 
la inițiativa Ligii Navale Române și donat 
municipalității de Statul Major al Marinei 
Militare, la 1 decembrie 1999, în mandatul 
viceamiralului dr. Traian Atanasiu.

La 1 decembrie 1996 a fost avansat 
la gradul de viceamiral în rezervă iar prin 
D.P. nr. 781 din 13 august 2007, la 15 
august 2007 a fost reconfirmat în gradul 
de viceamiral cu trei stele. A fost membru 
al Consiliului director al Asociației „Clubul 
Amiralilor” și președinte de onoare al 
A.N.C.M.R.R. - filiala Constanța.

Pentru performanțele profesionale 
notabile și rezultatele remarcabile obținute, 
de-a lungul întregii sale cariere a fost 
distins cu Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Române” clasa a V-a, Ordinul 
„Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I, 
Ordinul „Tudor Vladimirescu” clasa a V-a, 
Medalia „Virtutea Ostăşească” clasa a II-
a, Medalia „Meritul Militar” clasele a II-a şi 
I, Medalia „A XX-a aniversare a Forţelor 
Armate”, Medalia „A XX-a aniversare 
a eliberării patriei”, Medalia „A 50-a 
aniversare a P.C.R.”, Medalia „25 de ani 
de la proclamarea Republicii”, Medalia 
„30 de ani de la eliberarea României 
de sub dominaţia fascistă”, Medalia „A 
XXX-a aniversare a Zilei Armatei R.S.R.”, 
Medalia comemorativă „A 40-a aniversare 
a R.S.R.” și Ordinul „Virtutea Maritimă” în 
rang de Ofiţer.

Sâmbătă, 6 noiembrie 2021, 
viceamiralul în retragere Petru Anghel, 
supranumit Lordul, s-a îmbarcat discret pe 
corabia veșniciei, fiind regretat deopotrivă 
de membrii familiei și ai „Clubului Amiralilor”, 
de foștii săi camarazi și subordonați, de 
miile de absolvenți ai Liceului Militar de 
Marină „Alexandru Ioan Cuza”, precum și 
de toți cei care l-au cunoscut, apreciat și 
prețuit pentru inteligența nativă, conduita 
ireproșabilă, ironia subtilă, noblețea 
sufletească și generozitatea care l-au 
caracterizat.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN 
PACE!
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Sport

La Școala de Instruire Interarme a Forțelor Terestre „Mihai 
Viteazul” din Pitești, a avut loc vineri, 11 iunie, ceremonia 
de închidere a „Campionatul Militar de Cros”, etapa finală 
pe Ministerul Apărării Naționale. La această competiție au 
participat loturile sportive ale Statului Major al Forțelor Terestre, 
Statului Major al Forțelor Aeriene, Statului Major al Forțelor 
Navale, Comandamentului Logistic Întrunit, Comandamentului 
Comunicațiilor și Informaticii, Comandamentului Forțelor pentru 

În prima decadă a lunii iulie, s-a desfășurat la Școala de Aplicație 
a Forțelor Navale din Mangalia, etapa finală a concursurilor 
aplicativ-militare pentru unitățile de instrucție, pe Ministerul 
Apărării Naționale,. Au participat loturile a șapte structuri, care 
au concurat atât la masculin cât și la feminin. După întreceri 
disputate, pe podium s-au clasat următoarele loturi astfel:
La „duel de foc” masculin: locul I, Statul Major al Forţelor 
Aeriene (SMFA); locul al II-a, Comandamentul  
Comunicaţiilor şi Informaticii (CCI); locul al III-a,  
Statul Major al Forţelor Terestre (SMFT).
La „duel de foc” feminin: locul I, Statul Major al Forţelor  
Terestre (SMFT); locul al II-a, Statul Major  
al Forţelor Navale (SMFN); locul al III-a, Comandamentul 
Comunicaţiilor şi Informaticii (CCI).
La „patrulă militară” masculin: locul I, Statul Major  
al Forţelor Terestre (SMFT); locul al II-a, Brigada 30 Gardă; 
locul al III-a, Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA).
La „patrulă militară” feminin: locul I, Statul Major  
al Forţelor Terestre (SMFT); locul al II-a, Statul Major  
al Forţelor Aeriene (SMFA). locul al III-a, Comandamentul 
Comunicaţiilor şi Informaticii (CCI).
Clasamentul general: locul I, Statul Major al Forţelor Terestre 
(SMFT); locul al II-a, Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA). 
locul al III-a, Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii 
(CCI); locul IV, Brigada 30 Gardă; locul V, Brigada 30 Gardă; 

Echipa de fotbal pe plajă a Statului Major al Forțelor Navale 
a participat, în perioada 5-11 septembrie, la ediția a X-a a 
Turneului de Fotbal pe Plajă „Cupa Jupiter”, organizat de 
Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA) Secția Română 
Regiunea 12 București, sub egida Federației Române de 
Fotbal. Reprezentanții Forțelor Navale Române s-au numărat 
printre cele 24 de echipe înscrise în competiție, iar la finalul 
acesteia au câștigat locul I și au obținut titlul de campioni. În 
luna decembrie a acestui an, echipa marinarilor militari va 
participa la „Cupa Unirii”, care se va desfășura în garnizona 
București, unde va beneficia de statutul de „cap de serie” 
datorită performanțelor obținute la edițiile anterioare. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Campionatul Militar de Cros - etapa finalã pe Ministerul   
Apãrãrii Naþionale

Operații Speciale, Brigăzii de Informații Militare și 
Brigăzii 30 Gardă. Clasamentul final a fost:
Individual feminin: locul I - Fruntaș Ionela Puia – 
SMFT; locul II - Soldat Crina Buzgan – SMFT; locul III - Fruntaș 
Laura Popescu– SMFT.
Individual masculin: locul I - Fruntaș Marius Bușcă – SMFT; 
locul II - Soldat Ionuț Zincă - SMFT; locul III - Locotenent 
Leonard Mitrică – SMFA.
Echipe feminin: locul I - Statul Major al Forțelor Terestre; locul 
II - Statul Major al Forțelor Navale; locul III - Comandamentul 
Forțelor pentru Operații Speciale.
Echipe masculin: locul I - Statul Major al Forțelor Terestre; locul 
II - Statul Major al Forțelor Navale; locul III - Statul Major al 
Forțelor Aeriene.
Clasament general: locul I - lotul Statului Major al Forțelor 
Terestre; locul II - lotul Statului Major al Forțelor Navale; locul III 
- lotul Statului Major al Forțelor Aeriene; locul IV - lotul Brigăzii 
30 Gardă; locul V - lotul Comandamentului Forțelor pentru 
Operații Speciale; locul VI - lotul Comandamentului Logistic 
Întrunit; locul VII - lotul Brigăzii de Informații Militare; locul VIII 
- lotul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

locul VI, Brigada 1 Mecanizată; locul VII, Comandamentul 
Logistic Întrunit.
Pentru sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea etapei 
finale pe Ministerul Apărării Naționale a concursurilor aplicativ-
militare pentru unitățile de instrucție au primit plachete şi 
diplome, comandorul Nicolae Tătaru, comandantul Școlii de 
Aplicație a Forțelor Navale Mangalia şi căpitan-comandorul 
Simion Petre comandantul Secției 385 Logistică. Fundația 
General Ștefan Gușă a oferit premii în bani pentru cei mai buni 
sportivi militari prezenți la competiție astfel: locul I – fruntaș 
Lenuța Ștef, 1200 lei; locul al II-a – plutonier Sergiu Roman, 
1000 lei; locul al III-a – caporal clasa a III-a Daniel Beldugan, 
800 lei. (M.E.)

Concursuri de varãConcursuri de varã

Marinarii militari, campioni la fotbal pe plajã
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Ochiul Flotei

29 august 2021, 
MAREA NEAGRĂ. 
Elicopterul Puma Naval 
pregătindu-se de o misiune 
de zbor de la bordul fregatei 
Regina Maria. 

(Foto: sg. maj. 
Cristian Vlăsceanu, 
Redacţia Mass-Media 
a Forţelor Navale)

1 decembrie 2021, 
BUCUREȘTI. Contraamiralul 
Mihai Panait, șeful Statului 
Major al Forțelor Navale, 
felicitând marinarii militari 
înaintea Paradei desfășurată 
la Arcul de Triumf, de Ziua 
Națională a României.

(Foto: Daniel Stoenciu, 
Centrul de Scafandri)

1 decembrie 2021, 
BUCUREȘTI.

Contraamiralul de flotilă 
Cornel-Eugen Cojocaru, 

locțiitorul șefului Statului 
Major al Forțelor Navale, 

conducând blocul de paradă 
al marinarilor militari la 

Arcul de Triumf, de Ziua 
Națională a României.

(Foto: Daniel Stoenciu, 
Centrul de Scafandri)

14 decembrie 2021, 
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI 
MILITARI A FORŢELOR NAVALE 

„AMIRAL ION MURGESCU”.
Spectacol de colinde oferit de corul 

instituţiei militare de învăţământ. 

(Foto: sg. maj.Cristian Vlăsceanu, 
Redacţia Mass-Media  

a Forţelor Navale)



RRMMM


