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A retrospective of the
international missions in which
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Forţele Navale Române se prezintă la începutul anului
2022, ca o structură omogenă, dinamică şi modernă,
gata să acţioneze pentru a îndeplini misiunile naţionale şi
angajamentele României asumate în calitate de stat membru
al NATO şi Uniunii Europene. În 2021, pe plan intern,
FNR au acţionat pentru îndeplinirea misiunilor cu caracter
permanent de supraveghere a zonei de responsabilitate, de
asigurare a capacităţii de reacţie şi de sprijin a autorităţilor
civile locale în diverse situaţii.
Activităţile de instrucţie şi de învăţământ au fost adaptate
la contextul sanitar generat de pandemia de COVID-19, iar
personalul a identificat soluţiile optime pentru îndeplinirea
misiunii principale a Forţelor Navale şi a angajamentelor faţă
de partenerii străini. Navigând în siajul vremurilor, Forţele
Navale au participat la toate misiunile NATO şi UE asumate
de România, iar marinarii români au fost prezenţi de fiecare
dată acolo unde ţara le-a cerut-o.
În paginile acestui număr al revistei, vă propunem
să navigaţi printre cele mai importante misiuni,
exerciţii şi operaţii internaţionale la care capabilităţile
Forţelor Navale au participat în anul 2021.
Fie că a fost vorba despre integrarea navelor româneşti în
cadrul grupărilor navale permanente ale NATO, pe timpul
dislocării acestora în Marea Neagră, fie că a fost vorba
despre planificarea, organizarea şi conducerea exerciţiilor
SEA SHIELD, POSEIDON, EP MCM DIVE, RIVERINE şi
participarea la altele organizate de parteneri străini precum
BREEZE (Bulgaria), SEA BREEZE (Ucraina), ARIADNE
(Grecia), NUSRET şi DOGU AKDENIZ (Turcia), despre
exercitarea comenzii grupării navale care a acţionat în
cadrul Operaţiei NATO SEA GUARDIAN sau despre
participarea, în premieră cu o navă la misiunea Uniunii
Europene în Marea Mediterană – EU NAVFOR MED IRINI,
Forţele Navale Române şi-au îndeplinit misiunile
şi au demonstrat că sunt un furnizor de securitate
și stabilitate în regiunea Mării Negre și pe flancul
de est al NATO.

At the beginning of 2022, the Romanian Naval Forces
look like a homogeneous, dynamic and modern entity,
ready to act in order to fulfil Romania’s national missions
and commitments, assumed as a member state of NATO
and the European Union. In 2021, internally, the FNR has
acted to carry out ongoing missions to monitor the area of
responsibility, to ensure responsiveness and to support local
civil authorities in various situations.
The training and learning activities were adapted to the
health situation generated by the COVID-19 pandemic,
and the staff identified the optimal solutions for fulfilling the
main mission of the Naval Forces and their commitments
to their foreign partners. Sailing in the wake of the times,
the Naval Forces participated in all NATO and EU missions,
undertaken by Romania, with Romanian sailors present
every time the country requested it.
Throughout the pages of this magazine, we invite you to
navigate among some of the most important international
missions, exercises, and operations in which the capabilities
of the Naval Forces involved in 2021 were shown.
Either if it was about integrating Romanian ships into
NATO’s permanent naval groups during their deployment
in the Black Sea, or if it was about planning, organizing
and conducting the exercises SEA SHIELD, POSEIDON,
EP MCM DIVE, RIVERINE and participating in others
organized by foreign partners such as BREEZE (Bulgaria),
SEA BREEZE (Ukraine), ARIADNE (Greece), NUSRET and
DOGU AKDENIZ (Turkey), on the exercise of command
of the naval group that acted in Operation NATO SEA
GUARDIAN or about the participation, for the first time, with
a ship, at the European Union mission in the Mediterranean EU NAVFOR MED IRINI, the Romanian Naval Forces have
fulfilled their missions and they proved to be a provider of
security and stability in the Black Sea region and on NATO's
eastern flank.
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Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Misiuni
în cadrul grupãrilor
permanente ale NATO

„WE ARE NATO!” – SNMG2.
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Missions within NATO
STANDING NAVAL FORCES
3

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Fregata Regina Maria revenind din misiune!
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The Romanian Naval Forces participate in the joint
effort of the Romanian Army to ensure a robust
military position of the North Atlantic Alliance in the
Black Sea area, by providing flexible and adaptable
force packages, which are able to contribute to
the consolidation of the collective defense of the
eastern flank of NATO.
In 2021, after a complex training program, the
frigate ”Regina Maria” (F222) and the minesweeper
”Lieutenant Lupu Dinescu” (DM-25) participated
in the missions of NATO Standing Naval Forces,
SNMG2 (Standing NATO Maritime Group Two)
and, respectively, SNMCMG2 (Standing NATO
Mine Countermeasures Group Two), during their
deployment in the Black Sea.
In the current epidemiological context, all
necessary measures have been taken to prevent
and limit the infection of the ship’s crew with
the new coronavirus. All crew members were
vaccinated against COVID-19 and tested before
leaving for the mission, in accordance with current
medical procedures.
Through the participation of the two Romanian
ships in the missions of the North Atlantic
Alliance in the Black Sea, the Romanian Naval
Forces contributed to ensuring collective defense
measures, and strengthening maritime security in
the region.

Lucrând pe harta de navigaţie.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Echipajul dragorului maritim Lt. Lupu Dinescu.

Căutând ţinte navale!
Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Pregătirea flotoarelor pentru lansare.

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Comandorul Alexandru Mitel, comandantul
secund al fregatei Regina Maria.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu
gata de misiune!

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Urmărind evoluţia navei din prova!

Forţele Navale Române participă la efortul conjugat
al Armatei României de a asigura o postură militară
robustă a Alianţei Nord-Atlantice în zona Mării
Negre, prin punerea la dispoziţie a unor pachete
de forţe flexibile şi adaptabile, care sunt în măsură
să contribuie la consolidarea măsurilor de apărare
colectivă, pe flancul estic al NATO.
După un program complex de pregătire, fregata
Regina Maria (F222) şi dragorul maritim Locotenent
Lupu Dinescu (DM-25) au participat, ÎN ANUL
2021, la misiunile grupărilor navale permanente ale
NATO, SNMG2 (Standing NATO Maritime Group
Two) şi respectiv, SNMCMG2 (Standing NATO
Mine Countermeasures Group Two), pe timpul
dislocării acestora în Marea Neagră.
În contextul epidemiologic actual, au fost luate
toate măsurile necesare pentru prevenirea şi
limitarea infectării echipajelor navelor cu noul
coronavirus. Toţi membrii echipajelor au fost
vaccinaţi împotriva COVID-19 şi testați anticovid,
înainte de a pleca în misiune, în conformitate cu
procedurile în vigoare.
Prin participarea celor două nave româneşti la
misiunile Alianţei Nord-Atlantice din Marea Neagră,
Forţele Navale Române au contribuit la asigurarea
măsurilor de apărare colectivă şi la consolidarea
securităţii maritime în regiune. (colonel Corneliu
PAVEL, SMFN; M.E.)

În căutarea ţintelor navale!
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Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

EXERCIÞIUL

POSEIDON 21
Lansarea minelor marine!
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EXERCISE
7

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Deschiderea exerciţiului POSEIDON 21.

Contraamiralul Mihai Panait,
şeful SMFN în dialog cu jurnaliştii.
Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Căpitan-comandorul Daniel Gheorma,
comandantul PM 274.

Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu.
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Lucru în cabina
de navigaţie a PM 274.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Lansaţi mina!

Between February 26 and March 6, 2021,
the Romanian Naval Forces organized the
multinational exercise POSEIDON 21, which aimed
to make the best use of NATO’s capabilities to
strengthen the Alliance’s rapid response capability,
in the context of continuous changes in the regional
security environment.
The exercise, which was geared towards anti-mine
combat, was attended by forces from Romania,
Greece, Turkey, USA, France, Spain as well as
the NATO Permanent Naval Mine Action Group
SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter
Measures Group Two), including the minesweeper
”Lieutenant Lupu Dinescu“ (DM-25), participated in
the exercise joint sequences for the fight against
underwater threats, in which NATO operational
procedures for hydrographic research, identification
and neutralization of marine mines and improvised
explosive devices, and combined sequences, for
the fight against enemy air forces, surface ships
and of submarines, as well as maneuvers to tow
damaged ships, resupply at sea and provide first
aid were applied.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN

Recuperarea minei marine.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN

Secvenţă interinstituţională la POSEION 21.

În perioada 26 februarie – 6 martie 2021,
Forţele Navale Române au organizat exerciţiul
multinaţional POSEIDON 21, care a urmărit
utilizarea optimă a capabilităţilor NATO pentru
consolidarea capacităţii de reacţie rapidă a Alianţei,
în contextul schimbărilor continue ale mediului de
securitate regional.
La exerciţiul care a urmărit lupta contra minelor au
participat forţe şi mijloace din România, Grecia,
Turcia, SUA, Franţa, Spania precum şi Gruparea
Navală Permanentă NATO de Luptă Împotriva
Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime
Counter Measures Group Two), din care a făcut
parte și dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu.
Scenariul exerciţiului a cuprins secvenţe intrunite
de luptă împotriva ameninţărilor subacvatice,
în care au fost aplicate proceduri operaţionale
NATO de cercetare hidrografică, de identificare şi
neutralizare a minelor marine şi a dispozitivelor
explozive improvizate, secvenţe combinate de luptă
împotriva aviaţiei inamice, a navelor de suprafaţă şi
a submarinelor, precum şi manevre de remorcare
a unei nave avariate, de reaprovizionare pe mare
şi de acordare a primului ajutor. (colonel Corneliu
PAVEL, SMFN; M.E.)

Peisaj marin.
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Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

EXERCIÞIUL

ARIADNE 21
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu în Golful Patras.
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EXERCISE
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Mina marină este adusă la bord.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN
Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Locotenent-comandor Toma Laurenţiu, comandantul
NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Nava maritimă hidrografică Căpitan-comandor
Alexandru Cătuneanu a participat, în perioada
27 martie – 4 aprilie 2021, la exerciţiul multinaţional
de luptă contra minelor ARIADNE 21,
organizat de Forţele Navale Elene în Marea Ionică
şi Golful Patras.
Exercițiul a avut ca scop perfecționarea nivelului
de instruire al echipajelor în acțiunile de
luptă contra minelor marine, într-un mediu cu
amenințări multiple pentru creșterea gradului de
interoperabilitate al forțelor NATO specializate în
acest domeniu.
Nava a avut un echipaj format din 46 de militari
şi a fost comandată de locotenent-comandorul
Toma Laurenţiu; pentru participarea la misiune,
la bord a fost ambarcată şi o grupă de scafandri
de luptă EOD (Explosive Ordnance Disposal),
cu un dispozitiv AUV, echipament specific
pentru căutarea, descoperirea şi identificarea
contactelor submarine.
Au fost desfăşurate cercetări hidrografice, în
conformitate cu procedurile Alianţei, precum şi
exerciţii comune de căutare şi salvare, misiuni
de reaprovizionare, remorcaj, vitalitate, apărare
apropiată, manevre tactice, exerciţii complexe de
comunicaţii şi manevre de trecere printr-un canal
dragat. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Aspect
din comanda de navigaţie a navei.

Lansarea scafandrilor în apă.

ARIADNE 21!

12

Within 27 March - 4 April, 2021, timeframe, the
Maritime Hydrographic Ship ”CDR Alexandru
Cătuneanu“ participated in the ARIADNE 21
multinational mine countermeasures exercise,
organized by the Hellenic Navy in the Ionian Sea
and the Gulf of Patras.
ARIADNE 21 aims to improve capabilities of units
conducting mine countermeasures operations in
a multi-threat environment thus also enhancing
cooperation and interoperability among multinational participants.
The ship had a crew of 46 soldiers and was
commanded by Lieutenant-Commander Toma
Laurenţiu. A group of EOD (Explosive Ordnance
Disposal) fighters with an AUV device, specific
equipment for searching, discovering and
identifying submarine contacts, was also on board
to take part in the mission.
Hydrographic surveys, as well as joint search and
rescue exercises, were conducted in accordance
with NATO procedures. Resupply missions, towing,
vitality, close defense, tactical maneuvers, dredged
passage maneuvers and complex communications
exercises were also conducted.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Portul Patras. De la stânga la dreapta: căpitan Gabriel
Mîndreanu, căpitan-comandor Cătălin Gherghinescu
şi locotenent-comandor Laurenţiu Toma.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Mina marină găsită şi recuperată în cadrul exerciţiului!

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Aspect de la festivitatea de plecare a navei în misiune.

La post pe timpul exerciţiului!
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Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

EXERCIÞIUL

SEA SHIELD 21
Ceremonia de deschidere a exerciţiului SEA SHIELD 21.
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EXERCISE
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Secvenţă interinstituţională la SEA SHIELD 21.

Comandorul Vasile Vrabie,
comandantul Divizionului 508
Rachete de Coastă.

Within 19-29 February timeframe, the Romanian
Naval Forces organized the largest and most
complex NATO multinational LIVEX exercise in the
Black Sea, SEA SHIELD 21. The Fleet Command
led the training activities; maritime forces from
Bulgaria, Greece, Netherlands, Poland, Spain
Turkey, USA, as well as the Standing NATO
Maritime Group Two (SNMG2), including frigate
“Regina Maria”, participated in the exercise. As a
premiere, the exercise was attended by a Polish
detachment manning a „Kongsberg” Mobile
Shore-to-Ship Missile System, who carried out joint
training activities with the 508th Coastal Missile
Squadron from Mangalia.
The main objective of the SEA SHIELD 21 Exercise
was to evaluate and consolidate the level of
interoperability and the cooperation between the
Romanian Naval Forces and the other services
of the Romanian Armed Forces, various Ministry
of Internal Affairs’ structures, and NATO forces. A
special achievement was the participation,
for the first time, in the SEA SHIELD Exercise 21,
of aircraft from ”USS Eisenhower“ and
”FS Charles de Gaulle“ aircraft carriers
sailing in the Mediterranean Sea, which created
an air-bridge between the Black Sea and the
Mediterranean Sea.

Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN

Colonelul Corneliu Pavel, şeful Biroului Informare şi relaţii
publice al SMFN în dialog cu jurnaliştii constănţeni.
Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN

La posturile de luptă, pe fregata Mărăşeşti.

Fregata TCG Kemalreis acostată în Portul Constanţa.

Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate
Foto: MmI Cosmin Costea, RMMFN
Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Rachetişti navali români şi polonezi la Capu Midia.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Fregatele ESP Méndez Núñez
şi ESP Cristóbal Colón acostate în Portul Constanţa.

Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

PHOTEX la SEA SHIELD 21.

SEA SHIELD 21, cel mai mare şi mai complex
exerciţiu multinaţional NATO organizat de Forţele
Navale Române în anul 2021 a avut loc în perioada
19-29 martie, în zona Mării Negre. Activităţile de
instrucţie au fost conduse de Comandamentul
Flotei, iar forţele participante au fost din Bulgaria,
Grecia, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele
Unite ale Americii şi Turcia.
Comandamentul Maritim Aliat al NATO a participat
cu Gruparea Navală Permanentă SNMG2
(Standing NATO Maritime Group Two), din care a
făcut parte şi fregata Regina Maria.
În premieră, la acest exerciţiu au participat marinari
militari polonezi, cu un sistem mobil de rachete
sol-navă „Kongsberg”, care au desfăşurat activităţi
de instruire comune cu militarii Divizionului 508
Rachete de Coastă din Mangalia.
Obiectivul principal al exerciţiului SEA SHIELD 21
l-a reprezentat verificarea şi consolidarea
nivelului de interoperabilitate şi de cooperare
dintre Forţele Navale Române şi celelalte
categorii de forţe din Armata României, diferite
structuri din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne şi alte forţe navale NATO.
Un element important a fost reprezentat
de participarea, în premieră, la exerciţiul
SEA SHIELD 2021 a aeronavelor de pe
portavioanele Eisenhower şi Charles de Gaulle
aflate în Marea Mediterană şi crearea, astfel,
a unei punţi de legătură între zonele de acţiune
din Marea Neagră şi Marea Mediterană.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Fregata Mărăşeşti.
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Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

EXERCIÞIUL

EURASIAN PARTNERSHIP
MCM DIVE 21
Scafandrul a fost lansat. Totul este în regulă!
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Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

Simularea unui incident de scufundare.

Scafandrii participanţi la exerciţiu.

20

Within the 2-9 August timeframe, the Romanian
Naval Forces organised the 11th edition of the
EURASIAN PARTNERSHIP MCM DIVE 21
Exercise. The EP MCM DIVE 21 Exercise was
conducted in the Black Sea areas off the coast
of Romania and was led by the 39th Diving Centre
in Constanta; over 250 Romanian sailors and
around 100 military personnel from Azerbaijan,
Bulgaria, Georgia, Ukraine, and US participated
in the exercise.
The Romanian Naval Forces’ capabilities
participating in EP MCM DIVE 21 were, as follows:
Minelayer “VADM Constantin Bălescu”, Maritime
Hydrographic Ship “CDR Alexandru Cătuneanu”,
Diving Support Ship “Venus”, five RHIBs, an
Autonomous Underwater Vehicle (AUV), two
Explosive Ordnance Disposal (EOD) teams,
specialized in destroying and neutralising naval
mines, and a deep-sea diving team; Ukraine
participated with the Rescue and Recovery Tug
“Oleksandr Okhrimenko”.
The main objective of the exercise was to
consolidate the diving skills and to enhance
the interoperability between the divers from the
participant forces, in two areas of diving –
EOD and deep-sea.

Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

Lansarea scafandrilor în apă!

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Explozia unei mine!

Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

Remorcherul de salvare
şi recuperare ucrainean
Oleksandr Okhrimenko.

Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

Vedeta rapidă de scafandri Venus
părăsind Portul Constanţa.

Deplasarea scafandrilor
pe navele participante la exerciţiu.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN
Foto: Daniel Stoenciu, Centrul de Scafandri

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Contraamiralul de flotilă
Cornel-Eugen Cojocaru,
locţiitorul Şefului Statului
Major al Forţelor Navale
la deschiderea exerciţiului
EPD 21.

În perioada 2-9 august 2021, Forţele Navale
Române au organizat cea de-a XI-a
ediţie a exerciţiului EURASIAN PARTNERSHIP
MCM DIVE 21.
La exerciţiul multinaţional condus de
Centrul 39 Scafandri şi desfăşurat în raioane
maritime din largul ţărmului României
de la Marea Neagră, au participat peste
250 de militari români şi aproximativ 100 de militari
străini din Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,
Statele Unite ale Americii şi Ucraina.
Puitorul de mine şi plase Viceamiral Constantin
Bălescu, nava maritimă hidrografică Căpitancomandor Alexandru Cătuneanu, vedeta maritimă
pentru scanfadri Venus, cinci ambarcaţiuni
rapide (RHIB), un vehicul subacvatic autonom
AUV (Autonomous Underwater Vehicle), două
detaşamente EOD (Explosive Ordnance Disposal),
specializate în dezamorsarea minelor marine,
precum şi un detaşament format din scafandri
de mare adâncime au fost capabilităţile Forţelor
Navale Române participante la EP MCM DIVE 21,
iar din partea Ucrainei a participat remorcherul
de salvare şi recuperare Oleksandr Okhrimenko.
Obiectivul exerciţiului a fost consolidarea
deprinderilor scafandrilor militari şi dezvoltarea
interoperabilităţii participanţilor
în două domenii ale scafandreriei: activități
specifice scafandrilor EOD și scafandrilor
de mare adâncime.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Vehicul subacvatic autonom
AUV utilizat în exerciţiu.
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Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Operaþia

SEA GUARDIAN 2021
Deplasarea gupei de boarding pentru inspecţia unei nave.
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Operation
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Activităţi în atelierul mecanic.
Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: Grupul de Elicoptere

Membrii grupei de boarding revin pe fregată.

Tragere cu armamentul de pe elicopter.
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Manevra prova la post!

Within 29 August - 24 September timeframe, the
frigate “Regina Maria”, with a crew of 243 sailors,
an IAR 330 “Puma” Naval Helicopter and a Special
Operations Team onboard, participated in NATO
Operation “SEA GUARDIAN”. This was the fifth
consecutive year in which Romanian Naval Forces’
ships participated in the operation, carrying out
missions meant to bolster maritime security on the
NATO’s southern flank, by monitoring naval traffic
and preventing potential threats within the area of
responsibility.
For the first time, in 2021, the Romanian
Naval Forces assumed command of the
naval Task Group conducting Operation SEA
GUARDIAN (OSG); CAPT. Bogdan Vochiţu was
assigned Commander Task Group (CTG) while
frigate „Regina Maria” became the TG Flagship, coordinating the patrol missions in the
Mediterranean Sea, supported by a small team
of Romanian staff officers onboard. The other
component of the TG was the Croatian Patrol
Ship “Vukovar”.
During the three weeks in which the Romanian
frigate assumed command of the NATO TG a
complex array of missions were carried out, with
over 800 interrogations and verifications of ships
sailing across the Mediterranean Sea, covering
approximately 5,500 nautical miles, and including
two port-calls in Augusta (Italy) and Valletta (Malta).
The frigate “Regina Maria” and the Croatian Patrol
Ship “Vukovar” carried out missions to support
maritime situational awareness and maritime
counter-terrorism, and to contribute to maritime
security capacity building within the area of
responsibility.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Pregătiri pentru plecarea navei.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN
Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN
Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Inspecţia navei comerciale este în desfăşurare.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Iniţierea dialogului cu o navă civilă.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Statul major al operaţiei SEA GUARDIAN 21.

În perioada 29 august – 24 septembrie, fregata
Regina Maria, cu un echipaj alcătuit din 243 de
militari, un elicopter IAR 330 Puma Naval şi un
detaşament de forţe pentru operaţii speciale, a
participat la operaţia NATO SEA GUARDIAN.
A fost al cincilea an consecutiv în care nave ale
Forţelor Navale Române au participat la această
operaţie, executând misiuni de consolidare a
securităţii maritime a flancului sudic al NATO,
prin supravegherea traficului naval şi prin
descurajarea unor potenţiale ameninţări în zona de
responsabilitate. În 2021, Forţele Navale Române
au asigurat, pentru prima dată, comanda grupării
navale care acţionează în cadrul operaţiei SEA
GUARDIAN (OSG) prin comandorul Bogdan
Vochiţu şi coordonarea misiunilor de patrulare din
Marea Mediterană, prin intermediul statului major
ambarcat la bordul fregatei Regina Maria. Sub
comanda românească s-a aflat nava de patrulare
croată HRV Vukovar.
Bilanţul celor trei săptămâni în care fregata a
deţinut conducerea grupării navale NATO conţine
un spectru complex de misiuni executate, peste 800
de interogări şi verificări ale navelor participante
la traficul din Mediterana, aproximativ 5.500 de
mile marine parcurse şi două escale, în porturile
Augusta (Italia) şi Valletta (Malta). Fregata Regina
Maria şi nava de patrulare croată HRV Vukovar au
desfăşurat misiuni care au contribuit la cunoaşterea
traficului maritim din bazinul mediteranean, la
susţinerea libertăţii de navigaţie şi la consolidarea
securităţii pe flancul sudic al Europei.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Inserţia scafandrilor din elicopter.
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Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

EXERCIÞIUL

RIVERINE 21
PHOTEX la RIVERINE 21!
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EXERCISE
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Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Aspect de la RIVERINE 21.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Vedeta fluvială Lt. cdor.
Constantin Constantinescu.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Directorii exerciţiului împreună cu şefii
marinelor din România şi Ucraina.

În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2021,
Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” a organizat
şi condus exerciţiul bilateral româno-ucrainean
RIVERINE 2021, desfăşurat pe fluviul Dunărea,
între Tulcea şi Izmail (Ucraina).
La exerciţiu au participat aproximativ 600 de
militari români şi ucraineni, nave militare fluviale,
elicoptere, scafandri şi infanterişti marini din cele
două ţări. Desfăşurarea activităţilor de instruire pe
Dunăre a contribuit la îmbunătăţirea
capacităţii militarilor din Forţele Navale Române
de a răspunde, rapid şi eficient, la un spectru
divers de ameninţări pe flancul sud-estic
al Alianţei Nord-Atlantice.
RIVERINE 2021 a urmărit consolidarea cooperării
militare dintre România şi Ucraina, în domeniul
naval, pe fluviul Dunărea, prin dezvoltarea nivelului
de instruire a forţelor participante la activitate
şi a interoperabilităţii dintre acestea.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Aspect de la festivitatea de deschidere a exerciţiului.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Evoluţiile navelor fluviale.

Aspect de la festivitatea
de deschidere a exerciţiului.
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Within 27 September - 1 October timeframe, the
“Mihail Kogălniceanu” River Flotilla organized and
led the Romanian-Ukrainian bilateral exercise
RIVERINE 21, on the Danube River, between
Tulcea and Izmail (Ukraine).
Around 600 Romanian and Ukrainian sailors,
including divers and marines, onboard river
warships and helicopters, participated in the
exercise. The conduct of training activities on the
Danube River contributed to improving the capacity
of the Romanian Naval Forces to respond, quickly
and efficiently, to a diverse spectrum of potential
threats in the area of responsibility.
RIVERINE 21 aimed at consolidating the military
cooperation in the naval field between Romania
and Ukraine, on the Danube River, by increasing
the level of training and interoperability between
our forces.

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Şefii marinelor din România
şi Ucraina la festivitatea
de deschidere a exerciţiului.

Asigurând navigaţia
în siguranţă.
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Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

EXERCIÞIILE

DOGU AKDENIZ 21; NIRIIS 21
Reaprovizionare pe mare.
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EXERCISES
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Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Forţele Navale Române şi-au adus contribuţia
la îndeplinirea angajamentelor asumate de
ţara noastră faţă de partenerii din Alianţa NordAtlantică, prin integrarea fregatei Regina Maria în
gruparea navală permanentă a NATO SNMG-2
(Standing NATO Maritime Group 2), care a
desfăşurat misiuni de asigurare a securităţii aliate,
în Marea Mediterană, în perioada 27 octombrie –
30 noiembrie 2021. Fregata a executat misiuni de
supraveghere a traficului naval şi de descurajare
a unor potenţiale ameninţări asupra statelor
Alianţei din bazinul mediteranean. Totodată, nava
a participat şi la exerciţiile multinaţionale DOGU
AKDENIZ 21, organizat de Forţele Navale ale
Turciei în perioada 1-12 noiembrie, în estul Mării
Mediterane, şi NIRIIS 21, condus de Forţele

Pregătirea punţii pentru zbor.

La posturile de luptă!
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Activitate în OPS Room.

Prin misiunile desfăşurate în zona Mării Negre
şi a Mării Mediterane, Forţele Navale Române
contribuie activ la implementarea politicilor
de securitate şi apărare comună, atât
la nivelul NATO, cât şi la cel al UE
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Comandorul Adrian Gobjilă,
comandantul F222,
în comanda de marş a navei.

The Romanian Naval Forces significantly
contributed to fulfilling the commitments
assumed by our country towards NATO
partners, by integrating the frigate “Regina
Maria” in the Standing NATO Maritime Group 2
(SNMG-2), which carried out missions to ensure
Allied security in the Mediterranean Sea within
27 October - 30 November timeframe.
The frigate carried out missions to monitor naval
traffic and deter potential threats to Alliance in
the Mediterranean basin.
Furthermore, ship also participated in
two multinational exercises in Eastern
Mediterranean Sea, as follows: DOGU AKDENIZ
21, organized by the Turkish Naval Forces
within 1-12 November timeframe, and NIRIIS 21,
conducted by the Hellenic Naval Forces, within
22-30 November timeframe.
By carrying out the missions and tasks in
the Black Sea and Mediterranean Sea, the
Romanian Naval Forces actively contributed to
the Alliance’ deterrence and defence posture
and the implementation of EU Common Security
and Defense Policy.

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Navale ale Greciei în perioada 22-30 noiembrie.

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Comandorul Adrian Gobjilă, comandantul F222
şi căpitan-comandorul Daniel Gheorma,
comandantul PM 274, în portul Souda.

Preotul Nicolae Argutu
sfinţind compartimentele navei.

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Aspect de la festivitatea de deschidere
a exerciţiului DOGU AKDENIZ 21.

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Navele SNMG2 în marş spre Souda Bay.

Elicopterul Puma Naval
decolând de pe fregata
Regina Maria.
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Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Operaþia

EUNAVFOR MED IRINI
Puitorul de mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu.
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Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

În perioada 1 octombrie - 31 decembrie, puitorul
de mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu
(PM-274), cu un detaşament de scafandri de luptă
de incursiune ambarcat, a participat la Operaţia
EUNAVFOR MED IRINI, în Marea Mediterană.
Misiunea marinarilor militari români a constat în
asigurarea respectării embargoului ONU (Organizaţia
Naţiunilor Unite) asupra armelor impus Libiei şi în
combaterea traficului ilicit de produse petroliere,
droguri şi persoane, prin monitorizarea traficului

Raportul navei!
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

maritim şi prin executarea de inspecţii 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 şi maritime. În special,
misiunea va putea efectua în marea liberă, în largul
coastelor Libiei, inspecţii ale navelor suspectate

Aspect din timpul inspecţiei
unei nave comerciale.

că transportă arme sau materiale conexe către şi
dinspre Libia, în conformitate cu Rezoluţia 2292
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

(2016) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei
iniţial până la 31 martie 2021 a fost prelungit până la
data de 31 martie 2023. Comandamentul operaţiei
este situat la Roma, în Italia.
Participarea Armatei României, cu capabilităţi ale
Forţelor Navale Române, la Operaţia EUNAVFOR
MED IRINI, contribuie la îndeplinirea angajamentelor

Escala în Souda Bay a două nave româneşti
aflate în două misiuni ale NATO şi UE.
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precum şi la asigurarea securităţii în Marea
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Comandantul navei prezintă istoricul puitorului 274,
la 40 de ani de la intrarea în serviciul Forţelor Navale.

asumate de ţara noastră faţă de Uniunea Europeană,

Inserţia forţelor speciale
de pe FGS Bonn pe PM 274.

Atenţie maximă pe puntea
de marş a PM 274.

Mediterană. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

S-a terminat inspecţia
operei vii a PM 274.

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Informarea comandanţilor navelor
comerciale despre operaţia IRINI.

Naţiunilor Unite“. Mandatul operaţiei IRINI stabilit

Lansarea înotătorului
de serviciu!
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Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Contraamiralul Cornel Cojocaru
discutând cu echipajul navei.
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Scafandrii militari ambarcaţi la bordul puitorului
Viceamiral Costantin Bălescu, fregatei HS Navarinon
şi la cel al navei de patrulare FS Commandante
Bouan, pregătiţi de exerciţii în Souda.

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Comandantul navei împreună cu sărbătoriţii
zilei (Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril).

Within 1 October – 31 December timeframe,
minelayer “VADM Constantin Bălescu” (PM-274),
with a SEAL-type diving team onboard,
participated in Operation EUNAVFOR MED IRINI,
in Central Mediterranean Sea.
The mission of the Romanian Naval Forces’ ship
and her crew was to monitor and gather information
on illicit exports from Libya of petroleum, crude oil
and refined petroleum products, to contribute
to the disruption of the human smuggling and
trafficking networks through monitoring maritime
traffic and carrying out inspections of suspicious
ships in the Mediterranean Sea.
“IRINI, (Greek for “peace”), will have as its
core task the implementation of the UN arms
embargo through the use of aerial, satellite
and maritime assets.
In particular the mission will be able to carry out
inspections of vessels on the high seas off the
coast of Libya suspected to be carrying arms or
related material to and from Libya in accordance
with United Nations Security Council Resolution
2292 (2016).”
The Operation, named EUNAVFOR MED IRINI
was thus launched on 31 March 2020 and
extended to 31 march 2023. The headquarters
is located in Rome, Italy.
The participation of the Romanian Armed Forces
in Operation EUNAVFOR MED IRINI, with
Romanian Naval Forces’ capabilities, contributes
to the fulfilling the commitments assumed
by our country towards the European Union, as
well as to ensuring safety and security in the
Mediterranean Sea.

Cartea de Onoare a PM 274.

Personal din echipa medicală,
gata pentru o nouă misiune.
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Sail Pass la final de activităţi
comune cu nava auxiliară FGS Bonn.

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Yacht inspectat de echipa
de scafandri ambarcată pe PM 274.
Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Foto: lt. Alexandru Turturică, SMFN

Schimb de ecusoane (badge)
între marinarii români şi cei francezi.

Pregătirea RHIB-ului
pentru o nouă misiune.
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Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Vedeta blindată Rahova
în marş pe Dunăre.
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European-American Security
Dialog: Black Sea Security
Net Assessment
41

Foto: RIM
Foto: RIM

Acţiunea infanteriştilor
marini pe bărci!

Onor acordat de echipajul vedetei
blindate Posada la finalul exerciţiului.
Foto: www.navy.ro

Evacuare medicală cu elicopterul Puma Naval.

Foto: www.navy.ro

Foto: www.navy.ro

Asaltul infanteriştilor marini.

Acţiuni comune ale infanteriştilor
navali şi ale navelor fluviale.
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On 1-2 October, the Ministry of National Defence,
in collaboration with the New Strategy Center and
The Centre for the Study of New Generation Warfare
(SUA) organized the „European-American Security
Dialog: Black Sea Security Net Assessment” conference.
The event aimed to strengthen the strategic transatlantic dialog in order to increase the security in the
Black Sea region. The working sessions proposed
subjects on the strategic context, risks, and threats
specific to the Black Sea region, as well as available
defending options within national and allied paradigms, analysed in the context of reducing vulnerabilities and increasing resilience. In addition, the
discussions focused on strengthening trans-Atlantic
solidarity, consolidating Romania’s posture and adjusting military cooperation within NATO and EU.
During the conference, the Romanian Naval
Forces have demonstrated their capabilities on
defending the Danube River and Delta. Units from
the River Flotilla, the Naval Infantry Regiment, the
Diving Centre, and the Naval Helicopters Group
demonstrated their ability to work synchronized
in defending the river and land. The exercise was
planned by the Romanian Naval Forces Staff and
organized and conducted by the River Flotilla
“Mihail Kogălniceanu”. Based on a fictitious scenario
adapted to the current security environment, the
naval live exercise aimed to increase the training
level of ship’s crews to execute a joint defense
operation on the Romanian territory.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Vedeta blindată Posada
în marş pe Dunăre.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Foto: sg.maj. Cristian Vlăsceanu, RMMFN

Monitorul Mihail Kogălniceanu executând
trageri cu proiectile de manevră.

Ministerul Apărării Naţionale şi centrele de studii
avansate „New Strategy Center” din România
şi „Center for the Study of the New Generation
Warfare” din Statele Unite au organizat, în
parteneriat, în perioada 1-2 octombrie, conferinţa
„European-American Security Dialog: Black Sea
Security Net Assessment”. Evenimentul a avut ca
temă consolidarea dialogului transatlantic strategic
pentru creşterea securităţii în regiunea Mării Negre.
Pe parcursul sesiunilor de lucru au fost analizate
subiecte referitoare la contextul strategic, riscurile şi
ameninţările specifice Bazinului Mării Negre, precum
şi la opţiunile de apărare în context naţional şi aliat,
cu accent pe modul de diminuare a vulnerabilităţilor
şi creştere a rezilienţei. Totodată, discuţiile au
avut în vedere întărirea solidarităţii transatlantice,
consolidarea profilului României şi intensificarea
cooperării în plan militar, la nivelul NATO şi al UE.
Pe timpul conferinţei, participanţii au asistat la o
demonstraţie a capabilităţilor de apărare pe fluviu
şi în Deltă, în care au fost implicate structuri ale
Flotilei Fluviale, Regimentului 307 Infanterie Marină,
Centrului 39 Scafandri şi Grupului 256 Elicoptere.
Exerciţiul a fost planificat, organizat şi condus de
Statul Major al Forţelor Navale, prin Comandamentul
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”. Bazat pe un
scenariu fictiv, adaptat mediului de securitate actual,
în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul
apărării şi securităţii, exerciţiul naval cu trupe în teren
a avut ca obiectiv ridicarea nivelului de instruire a
echipajelor navelor pentru executarea întrunită a
unei secvenţe a operaţiei de apărare pe teritoriul
României, în context multinaţional şi de tip joint.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Force Protection la post!
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www.navy.mil

Exerciţii desfăşurate de fregata Mărăşeşti cu nava
amfibie de comandament USS Mount Whitney.
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Marinari în misiuni externe
Our sailors
in missions abroad
45

Foto: www.navy.ro

Căpitanul Gabriel Sandu în timpul misiunii
executate în cadrul Misiunii Multidimensionale
Integrate de Stabilizare în Mali (MINUSMA)

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Exerciţiul SEA SHIELD 21
este în plină desfăşurare.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Pregătiri pentru apuntarea elicopterului
pe fregata Regina Maria.

Manevre pe puntea dragorului maritim
Lt. Lupu Dinescu.

„Onor” pe dragorul maritim
Lt. Lupu Dinescu.

Through the actions carried out during international
operations and missions within NATO and the EU,
participating with personnel and equipment, the
Romanian Naval Forces have demonstrated
that Romania is not a consumer but a provider
of maritime security in the Black Sea, Mediterranean
Sea and even beyond that.
Besides operations, during the last year, the Romanian
Naval Forces also participated in multinational exercises
organized by foreign partners such as BREEZE
(Bulgaria), SEA BREEZE (USA and Ukraine) or NUSRET
(Turkey), as well as in bilateral exercises with NATO
units while in the Black Sea. In addition to the ships, the
Romanian Naval Forces have also participated with staff
officers and NCOs within headquarters of various EU,
UN or NATO missions and operations.
To exemplify, Naval Forces’ personnel are assigned
positions in the Allied Maritime Command (MARCOM),
Allied Command Transformation (ACT), maritime
oriented NATO accredited Centres of Excellence, like
CJOS COE, MARSEC COE and METOC COE. Our
officers have successfully accomplished temporary
positions within NATO’s Naval Standing Forces (SNMGs
and SNMCMGs), the EU led operations ATALANTA and
IRINI, and UN missions, such as the Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).
The successful accomplishment of these missions
demonstrates that the Romanian Naval Forces have the
NATO professionally trained personnel and capabilities
able to carry out their assigned missions
and commitments assumed by our country within
the national and international security system.

Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Prin acţiunile desfăşurate în cadrul operaţiilor şi
misiunilor internaţionale în cadrul NATO şi UE, prin
participarea la acestea cu personal şi tehnică, Forţele
Navale Române au demonstrat că România este un
furnizor şi nu un consumator de securitate navală în
regiunea Mării Negre, a Mării Mediterane şi dincolo
de acestea. Forţele Navale Române au participat, în
anul de instrucţie 2021 şi la alte exerciţii multinaţionale
organizate de parteneri străini precum BREEZE
(Bulgaria), SEA BREEZE (Ucraina), NUSRET (Turcia),
precum şi la exerciţii bilaterale cu nave ale statelor
NATO, prezente în Marea Neagră.
Dincolo de navele sau structurile implicate în misiuni
externe, Forţele Navale Române participă însă şi
cu militari în diferite comandamente, misiuni sau
operaţii ale UE, ONU sau NATO. Astfel, personal din
cadrul Forţelor Navale Române încadrează posturi la
Comandamentul Maritim Aliat MARCOM Northwood,
UK, la Reprezentanţa Militară a României la NATO
şi UE, la Reprezentanţa Naţională de Legătură la
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT)
de la Norfolk, SUA, în comanda Grupărilor Navale
Permanente ale NATO sau a Operaţiei UE ATALANTA
şi în cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate
de Stabilizare în Mali (MINUSMA), sub stindardul
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
Îndeplinirea cu succes a tuturor acestor misiuni
demonstrează că Forţele Navale Române dispun de
personal şi capabilităţi pentru a-şi îndeplini misiunile
stabilite şi angajamentele asumate de către ţara
noastră în cadrul sistemului de securitate naţională
şi internaţională şi dispun de un sistem de pregătire
profesională care corespunde standardelor NATO şi UE.
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Transferul de materiale
uşoare se poate face!

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Foto: www.navy.ro

Echipa românească în comanda
Grupării navale SNMG1.
Foto: cap.II Ionuţ Felea, RMMFN

Foto: Mmp Andrei Pap, Flotila 56 Fregate

Exerciţiu în comun
al fregatei
Regina Maria
cu fregata HNLMS
Evertsen a Marinei
Regale a Ţărilor
de Jos.

„WE ARE NATO!” – SNMG2
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Ochiul Flotei

27 noiembrie 2021,
Marea Mediterană.
Fregata „Regina Maria”
pe timpul participării
la exerciţiul NIIRIS 21
Foto: Mmp Andrei Pap,
Flotila 56 Fregate

22 iulie 2021,
Portul Varna.
Dragorul maritim
„Lt. Lupu Dinescu”,
acostat în Portul Varna..
(Foto: cap.II Ionuţ Felea,
Redacţia Mass-Media
a Forţelor Navale)

48

29 august 2021,
Portul Constanţa
Observatorii de pe puntea
de marş a fregatei
„Regina Maria”, la post,
la plecarea la operaţia
SEA GUARDIAN.
Foto: sg. maj.
Cristian Vlăsceanu, RMMFN

6 iulie 2021,
Portul Militar Constanţa
Militarii din grupa
de FORCE PROTECTION,
la post, la plecarea
în misiune a dragorului
maritim Lt. Lupu Dinescu.
Foto: cap.II Ionuţ Felea,
RMMFN
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