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Ochiul Flotei

p 22 iunie 2022, MAREA NEAGRĂ. 
Aspect de la exerciţiul SHIELD PROTECTOR 22, 
organizat și condus de Comandamentul Flotei. 

(Foto: cap. II Ionuţ Felea, 
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale)

 22 iunie 2022, MAREA NEAGRĂ. 
Aspect de la exerciţiul SHIELD PROTECTOR 22, 

organizat și condus de Comandamentul Flotei. 

(Foto: cap. II Ionuţ Felea, 
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale)
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 28 iulie 2022, 
PIAŢA OVIDIU, CONSTANŢA.

Festivitatea de absolvire a promoţiei 
„Încoronarea de la Alba Iulia - 100” 

a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi 
a Şcolii Militare de Maiştri Militari 

a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”.

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

 30 septembrie 2022, NMH Căpitan-
comandor Alexandru Cătuneanu, 

Oceanul Atlantic.
Vehiculele subacvatice

autonome fără pilot (underwater un-
manned vehicle/glider) pe puntea navei, 

la finalul exerciţiului „DYMS 22”.  

(Foto: m.m. I Cosmin Costea,  
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale)

p 9 iunie 2022, PORTUL MILITAR 
CONSTANŢA.
Aspect de la festivitatea de absolvire 
a promoţiei „Încoronarea de la 
Alba Iulia - 100” a Colegiului Naţional 
Militar „Alexandu Ioan Cuza”.

(Foto: cap. II Ionuţ Felea, 
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale)
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Aspect de la festivitatea 
de absolvire a promoţiei 

„Încoronarea de la Alba Iulia – 
100” a Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”. 

(Foto: Cristian Vlăsceanu, 
Redacţia Mass-Media  

a Forţelor Navale)
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Știri  
din Flotă

ªeful SMFN la Conferinþa NMIOTCªeful SMFN la Conferinþa NMIOTC
Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a participat, în perioada 7-9 iunie, la Conferință anuală 
a Centrului de Instruire Operațională de Interdicție Maritimă al 
NATO (NMIOTC). 
Desfăşurată la sediul NMIOTC din Chania, Grecia, conferinţa a 
oferit oportunitatea liderilor marinelor pentru a discuta pe tema 
provocărilor și oportunităților identificate în domeniul securității 
maritime internaționale, pentru întărirea măsurilor de apărare 
colectivă și pentru adaptarea modalităților comune de acțiune. 
Tema conferinţei din acest an a fost „Combaterea amenințărilor 
teroriste în domeniul maritim: cât de eficientă este interdicția 
maritimă pentru întărirea obiectivelor de descurajare și apărare 
ale Alianței”. De asemenea, printre subiectele dezbătute, s-au 
numărat: contribuția comună a marinelor la diferite operații 
maritime, cercetarea și salvarea pe mare, combaterea traficului 
de arme, droguri și persoane pe mare. La cea de-a XIII-a 
ediţie a conferinţei anuale a NMIOTC au fost prezenţi peste 
120 de participanți din 24 națiuni aliate și partenere, organizații 
internaționale, comunitatea academică și reprezentanți ai 
industriei de transport și apărare. Lucrările conferinţei au 
fost deschise de locţiitorul șefului Statului Major General al 
Apărării Naționale Elene, viceamiralul Ioannis Drimousis, şi de 
comandantul Centrului de Instruire Operațională de Interdicție 
Maritimă al NATO, commodore Charalampos Thymis. 
Adresându-se participanţilor la conferinţă, şeful Statului Major 
al Forţelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, a prezentat 
tema „Protecția infrastructurii critice maritime și contracararea 
dispozitivelor explozive improvizate, contribuții ale Forţelor 
Navale Române în vederea consolidării obiectivelor de 
descurajare și apărare ale Alianței”. Contraamiralul Mihai Panait 
a subliniat rolul forţelor navale în protecţia infrastructurii critice 
maritime, importanţa forţelor navale în actualul context de 
securitate din zona extinsă a Mării Negre, experiența dobândită 
pe plan internațional prin participarea la operațiile de securitate 
maritimă precum și viziunea privind dezvoltarea Forțelor Navale 
Române. De asemenea, oficialul român a mulţumit gazdelor 
pentru sprijinul acordat Forţelor Navale Române prin pregătirea 
echipajelor navelor româneşti în cadrul NMIOTC, înainte de 
participarea la operaţiile NATO şi UE şi a menţionat faptul 
că Forţele Navale Române au un ofiţer încadrat în structura 
permanentă a Centrului de Instruire Operațională de Interdicție 
Maritimă al NATO încă de la înfiinţarea acestuia.
În marja participării la conferinţă, contraamiralul Mihai Panait a 
avut întâlniri cu reprezentanţii Forţelor Navale Elene,  
cu viceamiralul britanic Keith Blount, comandantul  
Comandamentului Maritim Aliat (MARCOM), cu şeful Statului 

Major al Forţelor Navale ale Bulgariei, contraamiralul Kiril 
Mihaylov, cu locţiitorul inspectorului Marinei Poloneze, 
contraamirul de flotilă Krzystof Zdonek, cu directorul operațiunilor 
militare ale Uniunii Europene, generalul de brigadă Bart Laurent, 
cu directorul Centrului NATO pentru controlul armelor, dezarmare 
și WDM neproliferare (ACDC), prof.univ.dr. Wendin D. Smith 
şi cu conducerea operaţiei EUNAVFOR IRINI, exercitată de 
Forţele Navakle Italiene prin contraamiralul de flotilă Stefano 
Turchetto. Discuțiile au vizat actualele provocări de securitate 
din spațiul maritim European, situația de securitate de pe flancul 
estic al Alianţei, de la Marea Baltică la 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. (M.E.)

Intervenţia şefului SMFN la NMIOTC.
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Cursanţii programului postuniversitar 
„Probleme actuale ale securității 
naționale”, organizat de Colegiul Naţional 
de Apărare, din cadrul Universității 
Naţionale de Apărare „Carol I”, au 
efectuat, în perioada 8-9 iunie, o vizită 
de documentare în Forţele Navale din 
garnizoana Constanța. Ei au vizitat 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, însoţit de locţiitorul pentru operaţii şi instruire, 
contraamiralul de flotilă Auraş Liviu Coman, au participat la 
masa rotundă „Black Sea Security Summit”, organizată vineri, 
1 iulie, la Constanța, de Comisia Congresului SUA pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (Comisia Helsinki).
Evenimentul, co-prezidat de senatorul Roger F. Wicker și de 
ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, a fost primul dialog 
multilateral în această formulă, între aliații regionali și parteneri, 
pe tema securității în regiunea Mării Negre, mai ales în contextul 
războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei. 
La eveniment au participat secretarul de stat pentru politica de 
apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, 
oficiali guvernamentali de rang înalt din România și din statele 
din regiune, precum și alți parteneri cheie, inclusiv NATO, 
prin secretarul general adjunct Mircea Geoană. Delegația 
Comisiei Helsinki, condusă de Senatorul Roger F. Wicker, 
a fost compusă din senatorul John Cornyn și reprezentanții 
Joe Wilson, Richard Hudson, Ruben Gallego, John Garamendi, 
August Pfluger și Robert Aderholt.
Pe timpul prezenţei la Constanţa pentru „Black Sea Security 

Vizita cursanþilor  Vizita cursanþilor  
Colegiului  Naþional de ApãrareColegiului  Naþional de Apãrare

 „Black Sea Securit y Summit” „Black Sea Securit y Summit”

Comandamentul Flotei, Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, submarinul Delfinul 
şi fregata Regele Ferdinand. În cadrul 
dialogului avut cu contraamiralul de flotilă 
Valentin Iacoblev, comandantul Flotei, au 
fost abodate subiecte privind situația de 
securitate din zona Mării Negre, misiunile 
executate de Forţele Navale în cadrul 

grupărilor permanente NATO, SNMG2 
şi SNMCMG2; pe agenda discuţiilor 
s-au aflat şi activitățile de supraveghere 
a zonei maritime de responsabilitate, 
desfăşurate de nave şi aeronave în 
vederea creșterii vitezei de reacție pentru 
combaterea pericolului de mine din 
Marea Neagră.
Cursanţii au avut o întrevedere și cu 
comandantul Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, comandorul conf.univ.dr.ing. 
Alecu Toma, iar discuțiile purtate au 
vizat aspecte privind provocările actuale 
ale învăţământului militar superior de 
marină, programele de modernizare ale 
academiei navale, proiectele europene 
în care este angrenată academia navală, 
precum şi posibilităţile de dezvoltare a 
ofertei educaţionale. Cu această ocazie, 
cursanţii au avut prilejul de a vizita baza 
de învățământ, cercetare și instruire, 
respectiv laboratoarele și simulatoarele 
moderne în care se pregătesc studenții 
Academiei Navale.
Joi, 9 iunie, cursanţii au vizitat Portul 
Militar Constanţa şi au participat la 
un exerciţiu de antrenament pe mare 
executat de fregata Regele Ferdinand. 
(SMFN; M.E.)

Summit”, delegația Comisiei Helsinki, condusă de Senatorul 
Roger F. Wicker, a vizitat fregata Regina Maria.
În marja „Black Sea Security Summit”, şeful Statului Major al 
Forţelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a avut o întrevedere 
cu senatorul Roger F. Wicker. Discuţiile au vizat situația de  
securitate din zona Mării Negre care reprezintă un obiectiv 
extrem de important nu numai pentru România, ci și pentru 
întreaga regiune euro-atlantică. În acest context, au fost 
menționate acțiunile de instruire pe mare ale militarilor români 
și americani, desfăşurate în ultimii ani, 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 
dezvoltarea 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. (M.E.)
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române,  
contraamiralul Mihai Panait a efectuat o vizită de lucru,  
miercuri, 3 august, la Comandamentul Operaţiei EUNAVFOR MED 
„Irini”(OHQ), aflat la Roma.  
În timpul discuțiilor pe care oficialul militar român le-a avut cu 
comandantul Operaţiei ,,Irini”, contraamiralul Stefano Turchetto, 
a fost analizată situația de securitate regională maritimă din 
Mediterana Centrală, care impune necesitatea unui efort comun 
împotriva amenințărilor existente la adresa securității regionale. 
Agenda întâlnirii a mai cuprins subiecte legate de capabilitățile, 
personalul și unitățile navale asigurate de statele membre pentru 
operație. Şeful Statului Major al Forţelor Navale a vizitat Centrul 
Operațional Comun (JOC) al Operaţiei IRINI şi a semnat în cartea 
de onoare. România contribuie activ la Operația Uniunii Europene, 
EUNAVFOR MED IRINI și, în ciuda situației internaționale dificile 
generate de pandemia de COVID și de conflictul din Ucraina, oferă 
cele mai bune capacități, personal și bunuri ale sale. Operaţia 
Uniunii Europene, IRINI, a fost lansată la 31 martie 2020, mandatul 
său fiind prelungit până la data de 31 martie 2023. 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.
România a participat la Operația Uniunii Europene EUNAVFOR 
MED IRINI, în anul 2021, cu puitorul de mine și plase Viceamiral 
Constantin Bălescu, care a avut ambarcat la bord și un detașament 
de scafandri de luptă prin incursiune. 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.
Prin misiunile la care participă marinarii militari români, 
țara noastră contribuie la asigurarea unui climat de securitate 
la granițele maritime europene, printr-o prezență navală 
constantă în vederea descurajării acțiunilor ilegale de pe mare. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

ªeful SMFN a vizitat Comandamentul 
Operaþiei EUNAVFOR MED „Irini“

Aspecte din timpul vizitei şefului SMFN 
la Comandamentul Operaţiei EUNAVFOR MED „Irini”(OHQ)
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În perioada 14-17 septembrie, comandantul (rectorul) Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân“, comandor conf. univ. dr.  
Alecu Toma, a efectuat o vizita de lucru la United States Naval 
Academy, din Annapolis, la invitația comandantului instituției 
partenere, viceamiralul Sean Buck. Delegaţia ANMB, din care 
a făcut parte şi colonelul conf. univ. dr. Cătălin Popa, locţiitor al 
comandantului ANMB pentru programe şi relaţii internaţionale, 
a vizitat baza materială şi de instruire a partenerilor americani 
şi a avut întrevederi cu responsabilii de activităţi pe toate 
domeniile instruirii cadeţilor, respectiv domeniul academic şi 
departamentele de instruire de specialitate, reprezentate prin 
departamentul de dezvoltare profesională, departamentul de 

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit miercuri, 21 septembrie, vizita de rămas bun a 

atașatului apărării din Polonia, colonelul Jerzy Jankowski. 
În cadrul întâlnirii, a fost analizată situaţia cooperării bilaterale 

între cele două marine, atât la nivelul bunei colaborări în domeniul 
învățământului militar de marină, care permite participarea la 

activități comune de pregătire a elevilor și studenților, cât și la 
nivelul aspectelor referitoare la instruirea în comun, în contextul 

Alianței Nord-Atlantice. Unul dintre subiectele abordate a fost 
participarea Forţelor Navale Poloneze la cel mai mare și mai 

complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale 
Române, în anul 2021, în zona Mării Negre, SEA SHIELD 21. 

Marinarii militari polonezi au participat, pentru prima dată, la acest 
exerciţiu cu un sistem mobil de rachete sol-navă „Kongsberg” şi 
s-au antrenat la Capu Midia cu militarii Divizionului 508 Rachete 

de Coastă din Mangalia, în perspectiva dotării Forţelor Navale 
Române cu sistemele de instalații mobile de lansare rachete 

antinavă, SIML. De asemenea, au fost 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. În acest context, 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. Contraamiralul Mihai 
Panait i-a mulţumit colonelului Jerzy Jankowski pentru buna 

cooperare dintre Forţele Navale Române şi partenerii polonezi, 
exprimându-şi dorinţa ca şi în viitor aceste relaţii să continue pe 

aceleaşi coordonate. (SMFN; M.E.)

Vizita rectorului  Academiei Navale la Annapolis Vizita rectorului  Academiei Navale la Annapolis 
leadership, departamentul de pregătire fizică şi structura de 
cyberdefence. În cadrul discuţiilor au fost abordate perspectivele 
dezvoltării cooperării la nivel bilateral, precum şi aspecte 
tehnice privind stimularea mobilităţilor de cadeţi şi instructori 
între cele două instituţii, lansarea unor iniţiative comune în 
cercetarea ştiinţifică sau schimbul de bune practici în domeniul 
leadershipului şi al dezvoltării profesionale. Pe parcursul vizitei, 
comandantul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ s-a întâlnit 
cu cei trei studenţi români care urmează cursurile la United 
States Naval Academy, din Annapolis şi care, după absolvire, 
vor încadra funcţii în Forţele Navale Române. (locotenent Adina 
BOCAI, ANMB)

Dialog româno-polonezDialog româno-polonez
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, a 
efectuat o vizită de lucru în SUA, în perioada 26-29 septembrie, pe parcursul 
căreia a participat la Simpozionul „Future Maritime Warfare”, organizat de 
Centrul NATO de Excelență pentru Operații multinaționale întrunite conduse 
de pe mare din Norfolk, Virginia, precum și la conferința în domeniul 
securității la Marea Neagră, organizată de Centrul de Analiză pentru 
Politicile Europene, de la Washington D.C., împreună cu New Strategy 
Center (România) și Yorktown Institute (SUA). 

Totodată, contraamiralul Mihai Panait a avut întâlniri oficiale bilaterale, 
la sediul Pentagonului, cu amiralul Michael Gilday, comandantul Marinei 
Militare a Statelor Unite ale Americii și cu general-locotenentul David J. 
Furness, locțiitorul comandatului infanteriei marine americane. La Norfolk, 
contraamiralul Mihai Panait s-a întâlnit cu viceamiralul Daniel Dwyer, care 
deține conducerea a trei structuri militare importante, respectiv comandant 
al Comandamentului Forțelor Întrunite (NATO) de la Norfolk, comandant al 
Flotei a II-a a SUA și director al Centrului NATO de Excelență pentru operații 
întrunite conduse de pe mare; cu generalul Philippe Lavigne, comandantul 
Comandamentului Aliat pentru Transformare de la Norfolk, SUA; precum și 
cu personalul din Armata României încadrat la posturi în comandamente din 
zona Norfolk-Suffolk, statul american Virginia.

Agenda discuțiilor bilaterale, pe care contraamiralul Mihai Panait le-a avut 
cu înalții oficiali militari de la Pentagon și de la Centrul de Excelență al NATO 
de la Norfolk, a cuprins subiecte referitoare la situația de securitate maritimă 
din Marea Neagră; principalele operații, misiuni și exerciții internaționale la 
care participă structuri ale Forțelor Navale Române; adaptarea activităților 
marinarilor militari români la contextul de securitate actual din proximitatea 
granițelor maritime și fluviale ale României; contribuția Forțelor Navale 

Vizita de lucru a ºefului SMFN în SUAVizita de lucru a ºefului SMFN în SUA

Schimb de cadouri oficiale între contraamiralul Mihai Panait 
şi generalul Philippe Lavigne, comandantul ACT.

Schimb de cadouri oficiale între contraamiralul Mihai Panait şi viceamiralul Daniel Dwyer.
           Aspect din timpul conferinței în domeniul securității la Marea Neagră, organizată la Washington D.C.
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Române la asigurarea siguranței navigației în spațiul maritim 
al României, prin desfășurarea de misiuni de luptă împotriva 
pericolului de mine marine.

În cadrul întâlnirilor oficiale, șeful Statului Major al Forțelor 
Navale a subliniat importanța desfășurării antrenamentelor militarilor 
din Forțele Navale Române în comun cu militarii americani și cu 
alți militari din alte state aliate, în timpul exercițiilor care vizează 
domeniul naval, cel al infanteriei marine, al aviației navale și al 
scafandreriei, pentru consolidarea interoperabilității forțelor navale 
NATO. 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, ultimul exerciţiu major la care 
au participat nave din România şi SUA fiind BREEZE 22, organizat 
de Bulgaria. Consolidarea cooperării transatlantice, la nivel militar, 
dintre România și partenerul strategic american reprezintă o 
prioritate pentru Armata României și, implicit, pentru Forțele Navale 
Române. „SUA și România au un angajament comun de a promova 
siguranța și stabilitatea în Marea Neagră, iar Forțele Navale Române 
contribuie activ la operațiunile de securitate maritimă de acolo, 
precum și un partener important în întreaga regiune. Marina SUA 
va continua să opereze alături de aliații noștri români”, a subliniat 
amiralul Gilday.

În cadrul celor două conferințe internaționale la care a 
participat, șeful Statului Major al Forțelor Navale a prezentat 
aspecte referitoare la situația securității maritime aliate în Marea 
Neagră, prin prisma conflictului militar ruso-ucrainean, cu accente 
pe domeniul maritim și cel al securității cibernetice, și a subliniat 
contribuția Forțelor Navale Române la acțiunile NATO, în cadrul 
inițiativelor regionale. 

Conferinţa despre provocările de securitate din regiunea 
Mării Negre în contextul războiului din Ucraina, organizată de 
CEPA (Center for European PoliczAnalisys) cu participarea New 
Strategy Center și Yorktown Institute, a avut ca temă consolidarea 
dialogului strategic transatlantic pentru întărirea securității în 
regiunea Mării Negre, în contextul agresiunii Federației Ruse 
asupra Ucrainei. Pe parcursul dezbaterii, participanții au abordat 
subiecte referitoare la contextul geopolitic, dominat de atacul Rusiei 
împotriva Ucrainei, evoluțiile posibile pe plan militar, amenințările 
la adresa liberei circulații și comerțului, posibile intimidări în zona 
economică exclusivă a României și necesitatea de a sprijini 
eforturile Ucrainei de a preveni ocuparea Rusiei a Insulei Șerpilor 
și a litoralului său Mării Negre. De asemenea, discuțiile au avut în 
vedere evidențierea rolului României în această zonă, evoluțiile 
tehnologice și amenințările multiple la adresa domeniului maritim. 
Alături de şeful Statului Major al Forţelor Navale, printre vorbitori 
s-au aflat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, amiralul 
(rtg) Gary Roughead, fost comandant al Marinei Militare a SUA, 
Antonia Colibășanu şi George Scutaru din partea New Strategy 
Center precum şi Seth Cropsey, preşedintele Yorktown Institute. 
Activitatea a marcat debutul unui proiect inițiat de New Strategy 
Center, și Yorktown Institute pentru a colabora la diferite proiecte 
de cercetare și la evenimente publice.

Vizita de lucru a șefului Statului Major al Forțelor Navale în 
Statele Unite ale Americii, la Pentagon și la Centrul de Excelență al 
NATO de la Norfolk, Virginia, contribuie la dezvoltarea diplomației 
navale a României și la consolidarea statutului țării noastre de 
furnizor de securitate în Regiunea Mării Negre. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit luni, 10 octombrie, vizita unei delegații condusă 
de omologul său pakistanez, amiralul Muhammad Amjad Khan 

Niazi, șeful Statului Major al Forțelor Navale din Republica Islamică 
Pakistan. Pe parcursul întâlnirii bilaterale, au fost discutate 

posibilitățile colaborării în domeniile educației și instruirii. Dialogul 
dintre Forțele Navale Române și Forțele Navale Pakistaneze a 

început în anul 2019, prin desfășurarea unor întâlniri bilaterale în 
România și în Republica Islamică Pakistan, între conducerea celor 

două forțe navale. Delegația pakistaneză s-a deplasat, înainte de 
vizita la sediul Statului Major al Forțelor Navale, la Statul Major 

al Apărării, unde s-a întâlnit cu generalul-locotenent Gheorghiţă 
Vlad, locțiitorul șefului Statul Major al Apărării. Activitatea a avut 

ca obiectiv discutarea modului în care forțele armate ale celor 
două state pot crește nivelul cooperării militare prin participarea la 
exerciții în comun sau prin întărirea relațiilor bilaterale în domeniul 

învățământului de marină. (M.E.)Discuții româno-pakistanezeDiscuții româno-pakistaneze

Întâlnirea şefului SMFN cu personalul 
românesc din comandamentele NATO din SUA.
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a participat în perioada 5-7 octombrie, la cea a XIII-a 
ediție a simpozionului Trans-Regional Seapower, găzduit de 
Marina Militară Italiană la Sala Squadratori Arsenal din Veneția. 
De asemenea, activități oficiale s-au desfășurat și la bordul navei 
școală „Amerigo Vespucci”. Simpozionul se desfăşoară o dată la 
doi ani în Veneţia, începând din anul 1996.

La această ediție a forumului internațional au participat repre-
zentanți ai marinelor militare din peste 50 de țări şi aproximativ 
100 de companii şi organizații industriale, culturale, de informare și 
academice, relevante pentru problemele maritime. În discursul ținut 
la ceremonia de deschidere, ministrul apărării din Italia, Lorenzo 
Guerini, a menționat: „Agresiunea rusă împotriva Ucrainei a scos 
la lumină un context strategic internațional care se caracterizează 
din ce în ce mai mult prin instabilitate, indeterminare și conflict 
peren. Ne aflăm în prezența unor multiple crize, care ne ridică 
provocări de securitate din ce în ce mai numeroase și din ce în 
ce mai puțin previzibile și, prin urmare, mai periculoase, ale căror 
efecte se regăsesc mai ales în dinamica care implică mediul 
maritim, un comun global fundamental și geo-strategic din care 
națiunile obțin beneficii pentru stabilitatea politică și dezvoltarea 
economică, socială și culturală. Siguranța rutelor maritime este, 
așadar, o necesitate esențială”.

REGIONAL SEAPOWER 2022REGIONAL SEAPOWER 2022

Concentrându-se pe dimensiunile strategice, sociale, eco-
nomice, cognitive ale mărilor, Simpozionul Trans-Regional 
Seapower (T-RSS) abordează problemele maritime globale  
într-un mod holistic, cuprinzând armata, organizațiile inter-
naționale, industria și mediul academic, permițând astfel 
dezvoltarea de perspective diferite şi posibile soluţii de interes 
comun. Simpozionul de la Veneția urmărește să analizeze  
rolul marinei în evoluția abordării internaționale a problemei 
centralității mării și a propriei sale siguranțe.

Tema simpozionului din acest an a fost „A Blue Cluster 
Approach în the Ocean Decade”, o temă importantă care a fost 
luată în considerare şi de proiectul ONU pentru dezvoltarea 
durabilă și coordonată a mărilor. 

Lucrările s-au desfăşurat în trei sesiuni care au dezbătut 
rolul dialogului şi cooperării în contextul „gestionării corecte a 
resurselor marine și protecția acestora, provocările viitoare și 
evoluțiile tehnologice pentru Marinele din 2035 cu referire în 
special la utilizarea navelor autonome fără pilot”, toate acestea 
contribuind la obţinerea dezideratului de securitate maritimă. Pe 
parcursul celor trei sesiuni de dezbateri, care au avut ca teme –  
„Protejarea oceanelor, pentru o economie albastră durabilă, 
rezistentă și incluzivă”, „Dezvoltarea tehnologiei și a capacităților 
într-o epocă competitivă” şi „De la puterea navală la puterea 

Discuţii între contraamiralul Mihai Panait şi amiralul Sakay Ryo (stânga), amiralul Sir Ben Key KCB CBE (mijloc) şi contraamiralul Kiril Mihaylov (dreapta).
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiral Mihai Panait, și șeful 
Statului Major al Forțelor Aeriene, 
general-locotenent Viorel Pană au  
primit miercuri, 12 octombrie, vizita 
unei delegații condusă de comandantul 
Comandamentului Suprem Aliat pentru 
Transformare (SACT), generalul Philippe 
Lavigne, aflat în vizită în România, în 
perioada 10-12 octombrie, la invitația 
șefului Statului Major al Apărării (SMAp), 
generalul Daniel Petrescu. În cadrul 
discuţiilor au fost abordate subiecte 
referitoare la situația de securitate, 
afectată semnificativ de războiul 
Federației Ruse împotriva Ucrainei, 
precum și pe consolidarea posturii de 
descurajare și apărare, în special prin 
reconfigurarea defensivă a flancului estic, 
participarea la proiectele și inițiativele 
aliate, cât și dezvoltarea de proiecte 

maritimă: integrarea eforturilor într-o abordare multidimensională 
a întregii națiuni” – au fost abordate aspecte precum exploatarea 
corectă a resurselor marine și protecția acestora, provocările 
viitoare și evoluțiile tehnologice pentru marina viitorului, cu 
referire în special la dimensiunile spațiale, cibernetice și fără 
echipaj, pentru care este necesar pentru a oferi un cadru de 
reglementare de referință și analiza rolului în creștere pe care 
Marinele îl asigură în contextul mai larg al puterii maritime, 
contribuind la structurarea unei abordări holistice față de noile 
provocări.

Nu în ultimul rând, capacitatea de a asigura puterea 
maritimă a unei singure țări, care nu constă doar în posibilitatea 
construcțiilor de nave, ci în capacitatea de a crea relații și de 
a extinde cooperarea: cu cât sistemul de alianțe este mai  
puternic, cu atât este mai mare puterea maritimă. Pe parcursul 
lucrărilor a reieșit și importanța dimensiunii subacvatice, a 
cincea dimensiune fizică pe lângă mare, uscat, aer și spațiu, iar 
datorită prezenței unor infrastructuri critice, precum coridoarele 
de alimentare cu energie, importanța acesteia ca importantă 
sursă de hrană și, nu în ultimul rând, pentru cablurile de 
transmisie a datelor, care sunt din ce în ce mai vulnerabile și care  
merită atenție. Situația internațională actuală a evidențiat 
necesitatea ca marinele să fie din ce în ce mai prezente pe 
mare pentru a asigura funcția de supraveghere și, mai general, 
siguranța maritimă.

La ceremonia de închidere, gazda activităţilor, viceamiralul 
Enrico Credentino, şeful Statului Major al Marinei, a mulţumit 
participanţilor pentru prezenţa la acest for important şi le-a 
adresat invitaţia de a participa şi la ediţiile viitoare.

În marja activităților organizate în cadrul Simpozionului Trans-
Regional Seapower 2022, contraamiralul Mihai Panait a avut 
întâlniri cu contraamiralul Kiril Mihaylov, comandantul Forţelor 
Navale ale Bulgariei, amiral Sir Ben Key KCB CBE, Primul Lord al 
Amiralităţii şi şeful Statului Major al Forţelor Navale, precum şi cu 
amiralul Sakay Ryo, şeful Statului Major al Forţei de Autoapărare 
Maritimă a Japoniei.

Discuțiile au vizat situația securității maritime aliate în Marea 
Neagră, prin prisma conflictului militar ruso-ucrainean, cu accente 
pe domeniul maritim și cel al securității cibernetice, posibilităţi de 
colaborare între marine, precum şi contribuția Forțelor Navale 
Române la asigurarea siguranței navigației în spațiul maritim 
al României, prin desfășurarea de misiuni de luptă împotriva 
pericolului de mine marine. 

Reuniunea Comandanților Marinelor Militare de la Veneția a 
fost și de această dată o excelentă ocazie pentru schimburi de 
idei și a fost un instrument util pentru aprofundarea cunoașterii 
reciproce între toți actorii, organizațiile instituționale și non-
guvernamentale care împărtășesc provocări și interese comune 
mediului maritim. (M.E.)

Vizita comandantului  ACTVizita comandantului  ACT

noi care să contribuie la securitatea și 
stabilitatea regională și internațională. De 
asemenea, au fost prezentate structura, 
capabilităţile şi misiunile executate de 
marinarii militari români, programele de 
modernizare ale Forţelor Navale Române 
precum şi proiecţia, pe termen scurt, 
mediu şi lung, a rolului pe care Forţele 
Navale Române îl au în sistemul de 
securitate din regiunea Mării Negre. În 
context, SACT a prezentat principalele 
preocupări ale Comandamentului 
Aliat pentru Transformare (Allied 
Command Transformation/ACT), 
subliniind importanța demersurilor pentru 
implementarea deciziilor adoptate la 
Summit-ul de la Madrid. Generalul 
Philippe Lavigne a apreciat că Europa 
este în fața celei mai mari provocări 
de securitate de după cel de-Al Doilea 
Război Mondial, evidențiind angajamentul 

României față de NATO și apreciind 
că unitatea transatlantică este acum 
mai importantă decât oricând. „Dialogul 
nostru a constituit o oportunitate de a 
ne împărtăși perspectivele pe mai multe 
subiecte. M-a ajutat să înțeleg mai bine 
abordarea românească a contextului 
regional de securitate”, a afirmat SACT. 
(SMFN; M.E.)
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În perioada 8-10 noiembrie, şeful Statului 
Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, a efectuat o vizită oficială 
în Albania, la invitația omologului său, 
contraamiralul Adnan Agastra. La 
sediul Statului Major al Forțelor Navale 
Albaneze din Durres, contraamiralul 
Mihai Panait a discutat cu contraamiralul 
Adnan Agastra despre agresiunea 
armată a Federației Ruse în Ucraina și 
efectele acțiunilor militare ale acestui 
război asupra securității în Marea 
Neagră, precum și despre eforturile 
întreprinse de Forțele Navale Române 
pentru combaterea pericolului generat de 
minele marine, în vestul Mării Negre.
Discuțiile celor doi oficiali au mai vizat 
și subiecte legate de proiectele de 
dezvoltare ale structurilor albaneze 
de scafandri militari și de învățământ 
militar de marină. În acest context, 
contraamiralul Panait i-a adresat 
contraamiralului Agastra invitația de 

a efectua o vizită oficială în România 
și, totodată, a invitat Forțele Navale 
Albaneze să participe cu nave sau doar 
cu personal militar la exercițiile SEA 
SHIELD și EURASIAN PARTNERSHIP 
MCM DIVE organizate de Forțele Navale 

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1434 din 28 noiembrie, 
contraamiralul Mihai Panait, 
şeful Statului Major al Forţelor 
Navale, a fost înaintat la 
gradul de viceamiral.

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1458 din 28 noiembrie, la 
data de 1 decembrie, coman-
dorului Mustăţea Ion Marinică, 
co mandantul Flotilei de Fre-
gate „Contraamiral Horia 
Macellariu“, i-a fost acordat 
gradul de contraamiral de 
flotilă.

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1459 din 28 noiembrie, la  
data de 1 decembrie, coman-
dorului Neculae Alecsandru  
Marcel, comandantul Flo tilei  
Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, 
i-a fost acordat gradul de 
contraamiral de flotilă.

Prin Decretul prezidenţial 
nr. 1460 din 28 noiembrie, la  
data de 1 decembrie, coman-
dorului Toma Ion Alecu, 
comandantul (rectorul) Aca-
demiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, i-a fost acordat gradul 
de contraamiral de flotilă.

Dezvoltarea colaborãrii navale româno-albanezeDezvoltarea colaborãrii navale româno-albaneze

Române, în anul 2023, precum și cu 
cadeți albanezi la stagii de pregătire 
marinărească, desfășurate în timpul 
marșurilor de instrucție ale Navei Școală 
Mircea. La rândul său, contraamiralul 
Agastra a transmis invitația pentru 
navele militare românești, care execută 
misiuni în Marea Adriatică și în Marea 
Mediterana, să desfășoare exerciții 
bilaterale cu navele militare albaneze 
și să efectueze escale în porturile 
albaneze, pentru executarea unor 
activități de instruire comune. Pe timpul 
vizitei oficiale în Albania, contraamiralul 
Mihai Panait s-a mai întâlnit cu șeful 
Statului Major General al Armatei 
Albaneze, generalul de brigadă Arben 
Kinji, cu directorul Centrului Maritim 
Operațional Inter-instituțional al Albaniei, 
generalul maior (r) Zyber Dushku, 
precum și cu comandantul Academiei 
Forțelor Armate din Albania. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Aspect din timpul discuţiilor oficiale.
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Contraamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor 
Navale (SMFN), a efectuat o vizită oficială în Grecia, în 
perioada 1-3 noiembrie, la invitația omologului său, viceamiralul 
Stylianos Petrakis. Agenda întâlnirii oficiale, care a avut loc la 
sediul Statului Major al Forțelor Navale Elene, a cuprins discuții 
privind cooperarea celor două marine în cadrul operațiilor și 
misiunilor  NATO și UE, în timpul exercițiilor multinaționale din 
acest an și din anul 2023. De asemenea, în marja dialogului 
cu partenerul elen, au fost aduse în discuție subiecte precum 
participarea comună la programele permanente de cooperare 
din cadrul UE (PESCO), instruirea militarilor din Forțele 
Navale Române la Centrul NATO de Instruire pentru Operații 
de Interdicție Maritimă (NMIOTC) și continuarea dezvoltării 
cooperării la nivelul instituțiilor de învățământ naval militar. 

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a primit marți, 22 noiembrie, vizita anuală a atașaților 
militari străini acreditați în țara noastră. În cadrul întâlnirii, au fost 
prezentate obiectivele Forțelor Navale Române, pe termen scurt 
și mediu, structura organizatorică, operațiile, misiunile principale 
și exercițiile la care marinarii militari români au participat, 
activitățile de instruire bilaterale pe care Forțele Navale Române 
le desfășoară împreună cu alte forțe navale partenere din Marea 
Neagră și din Marea Mediterana, precum și contribuția Forțelor 
Navale Române la asigurarea securității aliate în Regiunea Mării 
Negre, pe fondul războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina.
Sesiunea de întrebări și răspunsuri de la finalul întrevederii 
a cuprins subiecte referitoare la pericolul generat de minele 
marine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum 
și la proiectele de modernizare a Forțelor Navale Române. 
Contraamiralul Mihai Panait: „Încă din luna februarie anul acesta, 
după atacarea neprovocată a Ucrainei de către Federația Rusă, 
Forțele Navale Române și-au redimensionat toate activitățile 
planificate și au asigurat, 24 de ore din 24, o prezență navală 
constantă în zona noastră de responsabilitate, pe mare și la 
gurile Dunării. Până acum, mai mult de 30 de mine marine au 
fost neutralizate în bazinul vestic al Mării Negre, trei de Forțele 
Navale Române, patru de Turcia, două de Bulgaria și celelalte 
de Ucraina. De asemenea, prin Direcția Hidrografică Maritimă, 

Ulterior, contraamiralul Mihai Panait a avut întâlniri oficiale 
cu comandantul Comandamentului de Instruire Navală, 
viceamiralul Dimitrios-Eleftherios Kataras,  cu comandantul 
Flotei Elene, viceamiralul Panagiotis Lymperis, cu locțiitorul 
Statului Major al Apărării, viceamiralul Ioannis Drymousis și cu 
ministrul apărării naționale, Nikolaos Panagiotopoulos. Vizita 
de lucru a șefului Statului Major al Forțelor Navale Române în 
Republica Elenă contribuie la dezvoltarea diplomației navale 
românești și la consolidarea relațiilor de cooperare navală 
bilaterală între cele două forțe navale partenere, subliniind 
importanța continuării și intensificării cooperării în cadrul 
exercițiilor naționale și multinaționale și a operațiilor, organizate 
sub stindard NATO. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Vizita ºefului SMFN în GreciaVizita ºefului SMFN în Grecia

autoritate națională în domeniu, au fost emise avize pentru 
navigatori, prin care se recomandă anumite rute de navigație 
pentru navele comerciale care transportă cereale și alte mărfuri, 
din porturile ucrainene spre strâmtorile turcești. Până acum, 
peste 900 de nave comerciale au tranzitat zona noastră de 
responsabilitate din Marea Neagră, de la nord la sud și de la sud 
la nord, de la începutul lunii august, pe coridorul de tranzit dintre 
porturile ucrainene și Istanbul”.
Şeful Statului Major al Forțelor Navale a subliniat faptul că 
bugetul alocat Forțelor Navale în ultimii ani a permis derularea 
unor programe importante de reparații și modernizări la mai 
multe tipuri de nave maritime din compunerea Flotei și de nave 
fluviale din dotarea Flotilei Fluviale, precum și desfășurarea 
unor programe de achiziție de tehnică nouă, dintre care le-a 
menționat pe cele pentru Centrul de Scafandri, Regimentul 307 
Infanterie Marină, Grupul de Elicoptere și Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”. La finalul întâlnirii, contraamiralul Mihai 
Panait le-a urat oficialilor militari străini mult succes în activitatea 
pe care o vor desfășura, pe timpul mandatului, în țara noastră, 
și i-a asigurat de deschiderea Forțelor Navale Române către 
dialog, pentru identificarea celor mai bune soluții, în vederea 
dezvoltării relațiilor militare din domeniul naval dintre țara noastră 
și statele pe care aceștia le reprezintă. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN)

Întâlnirea anualã cu ataºaþii Întâlnirea anualã cu ataºaþii 
militari  strãini  acreditaþi  în Româniamilitari  strãini  acreditaþi  în România
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Militarii din Forțele Navale Române au participat la ceremoniile 
organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, 
în București, Constanța, Mangalia, Năvodari, Tuzla, Brăila și 
Tulcea.  Totodată, la bordul navelor militare maritime şi fluviale 
a fost arborat Marele Pavoaz, în acordurile Imnului Național. În 
București, reprezentanții Statului Major al Forțelor Navale au 
participat, joi, 1 Decembrie, la ceremonia militară și religioasă 
de la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, 
iar două detașamente, alcătuite din militari din subordinea 
Comandamentului Flotei, studenți de la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” și elevi de la Colegiul Național Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”, au defilat la Parada Națională, organizată în Piața 
Arcului de Triumf, sub conducerea locțiitorului Șefului Statului 
Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Liviu Coman. 
La Constanța, marinarii militari au participat joi, 1 Decembrie, la 
ceremonia militară și religioasă de depunere coroane de flori în 
memoria eroilor români, care a avut loc la Monumentul Victoriei 
din Parcul Arheologic şi la Parada Militară, organizată cu ocazia 
Zilei Naționale a României. La Muzeul Național al Marinei Române 
intrarea a fost gratuită. La Mangalia, militarii din garnizoană au 
participat la ceremonia organizată în Piața Republicii; la această 
festivitate, au fost prezente și două delegații ale Uniunii Ofițerilor 
și Sergenților în Rezervă din Bulgaria, la invitația Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala 
Mangalia, și a Ligii Maiștrilor Militari, Filiala Mangalia. La Năvodari, 
marinarii militari au fost prezenți la ceremonia organizată de 
primăria din localitate la Troița Eroilor, iar la Tuzla marinarii au 
participat la ceremonia de la Monumentul Eroilor. Flotila Fluvială 
„Mihail Kogălniceanu” a participat cu marinari și infanteriști marini 
la manifestările organizate, joi, 1 Decembrie, în garnizoanele 
Brăila, Tulcea și Babadag. Infanteriștii marini de la Regimentul 307 
Infanterie Marină „Heracleea” au participat la ceremonia militară 
de la Monumentul Eroilor din localitatea Babadag, şi la un marș 
cu tehnică militară, pe itinerarul Babadag-Jurilovca-Sarichioi-
Babadag. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Ziua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a României

Bucureşti.
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Cu prilejul Zilei Naționale a României, Președintele României, Klaus Iohannis, a 
semnat o serie de decrete de decorare. Astfel, 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 civili, domnului Ardeleanu 
Ion; Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, 
domnului general-maior Brînză Adrian, domnului contraamiral de flotilă 
Cojocaru Cornel-Eugen și domnului contraamiral de flotilă Coman Auraș-Liviu; 
Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Ofițer, cu însemn pentru civili, doamnei 
Cîrstocea Alina; Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari, domnului contraamiral de flotilă Trică Nicolae-Daniil și domnului 
comandor Tărăbuță Octavian; Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, 
cu însemn pentru civili, doamnei Croitoru Andreea-Maria; Medalia „Virtutea 
Maritimă” clasa I, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar principal 
Dumitrache George-Dan; Medalia „Virtutea Maritimă” clasa a II-a, cu însemn 
pentru militari, domnului maistru militar principal Dima Cristian-Irinel, domnului 
maistru militar principal Mihăilă Ion și domnului maistru militar principal Nițu 
Ștefan; Medalia „Virtutea Maritimă” clasa a III-a, cu însemn pentru militari, 
domnului maistru militar principal Baciu Gabriel-Cezar, domnului maistru militar 
principal Lupu Cornel, domnului maistru militar principal Mirion Ionel-Gabriel și 
domnului maistru militar principal Voicu Constantin-Cristian; Medalia „Virtutea 
Maritimă” clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Ion Nicoleta. (M.E.)

Decoraþii de Ziua Naþionalã a României

Constanţa.

Constanţa.

Brăila.

Babadag. Mangalia.

Tulcea.
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Trei nave româneºti la exerciþiul multinaþional Trei nave româneºti la exerciþiul multinaþional 

„BREEZE 22“„BREEZE 22“

Pavilion
NATO

Forțele Navale Române au participat cu trei nave, în 
perioada 14 – 25 iulie, la exercițiul multinațional „BREEZE 
2022”, organizat și condus de Forțele Navale ale Bulgariei, 
care s-a desfășurat în portul Burgas, în apele teritoriale ale 
Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre. La ediția 
din acest an a exercițiului „Breeze 22“, militarii de pe fregata 
Regina Maria, dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu şi nava 
purtătoare de rachete Zborul au desfășurat împreună cu 
capabilități navale și aeriene, precum și ofițeri de stat major 
din Albania, Belgia, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, 
Polonia, Turcia și Statele Unite ale Americii numeroase 
secvențe de instruire întrunită, conform unor scenarii de 
luptă în diferite medii de acțiune la standarde NATO, inclusiv 
împotriva amenințărilor hibride, pentru a întări capacitatea 
de apărare a graniței estice a NATO. Obiectivul principal al 
exercițiului multinațional „BREEZE 2022“ a fost cel de con-
solidare a interoperabilității la nivel tactic între unitățile și 
personalul naval participant în aplicarea procedurilor de război 
convențional și neconvențional, precum și în combaterea 
amenințărilor asimetrice. Scenariul exercițiului „BREEZE 
2022“ este unul fictiv, adaptat la noile provocări geostrategice 
și de răspuns la o criză geopolitică apărută în regiune, 
adaptat la noile provocări geostrategice, și cuprinde acțiuni 
în toate mediile de luptă, inclusiv împotriva amenințărilor 
hibride, contribuind la creșterea nivelului de interoperabilitate 
între forțele participante și întărirea capacității de apărare a 
graniței estice a NATO. Navele au revenit în porturile de bază, 
Constanţa şi Mangalia, raportând „Misiune îndeplinită“! (M.E.)

Nava purtătoare de rachete Zborul.

Contraamiralul Kiril Mihaylov, comandantul Forţelor Navale ale Bulgariei 
felicitând comandanţii navelor româneşti participante la BREEZE 22.

Aspect din timpul exerciţiului BREEZE 22.
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Forțele Navale Române au organizat, în perioada 1-5 august, 
cea de-a XII-a ediție a Exercițiului multinațional „Eurasian 
Partnership MCM Dive 22”, care a avut loc în raioane maritime 
din largul țărmului României de la Marea Neagră și în portul 
militar Constanța. La exercițiul condus de Centrul 39 Scafandri 
au participat 240 de militari români și aproximativ 60 de militari 
străini din Azerbaidjan, Bulgaria, Franța, Georgia, Statele Unite 
ale Americii și Turcia.

Din partea Forțelor Navale Române la „EP MCM DIVE 22” 
au participat puitorul de mine și plase  Viceamiral Constantin 
Bălescu, dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu, nava 
maritimă de sprijin și intervenție cu scafandri Grozavul, două 
remorchere de radă și port, cinci ambarcațiuni rapide (RHIB), un 
centru de mine specializat în culegerea de date specifice, o celulă 
de meteorologie și oceanografie (METOC), un scafandru salvator 
specializat în misiunile de evacuare medicală (MEDEVAC), două 
detașamente EOD (Explosive Ordnance Disposal) pentru ape 
puțin adânci și pentru mine istorice, precum și un detașament 
de scafandri de mare adâncime, iar din partea Forțelor Aeriene 
Române a participat un elicopter MEDEVAC de la Baza 57 
Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Miercuri, 3 august, scafandrii Forțelor Navale Române 
au distrus o mină marină din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, pe care au descoperit-o la o distanță de aproximativ 
8 mile marine de țărm, într-un raion maritim din zona Tuzla, în 
timpul activităților de scufundare planificate în cadrul Exercițiului 

„Eurasian Partnership MCM Dive 22“„Eurasian Partnership MCM Dive 22“

multinațional „Eurasian Partnership Mine Counter Measures Dive 
22” (EP MCM Dive).

Marina Militară Română a amplasat, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, zeci de mine marine, într-un raion din 
apropierea țărmului românesc cuprins între Tuzla și Midia, pentru 
apărarea orașului Constanța de navele militare sovietice. După 
încheierea războiului, cele mai multe dintre aceste mine marine au 
fost dragate de către navele militare românești și au fost distruse, 
iar altele au rămas pe fundul mării și au fost cartografiate, fiind 
denumite de marinari „minele din barajul istoric”.

În ultimii ani, acestea au fost neutralizate și distruse, prin 
explozii controlate de la distanță, în timpul exercițiilor și antre-
namentelor, de către scafandrii de mare adâncime și scafandrii 
de luptă EOD (specializați în lucrul cu dispozitive explozive). 
Activitățile de instruire, desfășurate în raioanele maritime în 
care se află minele din barajul istoric, contribuie la dezvoltarea 
deprinderilor scafandrilor militari români în lupta contra minelor, 
prin aplicarea procedurilor operaționale pentru situații reale, 
conform devizei „Instruiește-te așa cum vei lupta!”.

Exercițiul „EP MCM DIVE 22” contribuie la creșterea nivelului 
de instruire în domeniile de luptă împotriva dispozitivelor 
explozive improvizate și contra minelor, precum și la consolidarea 
interoperabilității dintre forțele participante. Totodată, desfă-
șurarea exercițiului are rolul de a dezvolta relațiile dintre Forțele 
Navale Române și militarii forțelor navale și gărzilor de coastă 
implicate în activitățile de instruire conduse de Centrul de 
Scafandri din Constanța. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Aspecte din timpul exerciţiului „Eurasian Partnership MCM Dive 22”.
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După 24 de ani de la participarea 
cu succes a distrugătorului Mărășești la 
exercițiul STRONG RESOLVE 98 (cel 
mai mare exercițiu organizat de NATO în 
acel an), în Golful Biscaya, prima misiune 
a Marinei Militare desfășurată în Oceanul 
Atlantic după semnarea Parteneriatului 
pentru Pace, Forțele Navale Române au 
revenit la exerciții în Oceanul Atlantic. 

Astfel, Nava Maritimă Hidrografică 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu 
a plecat sâmbătă, 20 august, din Portul 
Militar Constanța, pentru a participa, în 
perioada 20 august -17 octombrie, în 
Oceanul Atlantic de Nord şi în Portul 
Lisabona, la exercițiile multinaționale 
„REPMUS 22” şi „DYMS 22”. Cele două 
exerciţii sunt organizate de Forțele 
Navale ale Portugaliei şi MARCOM, în 
perioadele 9-23 septembrie şi, respectiv, 
23-30 septembrie. Pentru Forţele Navale 
Române, participarea la aceste exerciţii 
cu navă, tehnică, echipamente şi personal 
de specialitate reprezintă o premieră.

„REPMUS” și „DYNAMIC MESSENGER”  
(„DYMS 22”) sunt exerciții complexe, 
desfășurate în raioane din Atlanticul de 
Nord, menite să promoveze dezvoltarea 
capacităților sistemelor maritime fără 
echipaj și să îmbunătățească interopera-
bilitatea acestor sisteme. Obiectivul 
prin cipal al exerciţiilor îl constituie con-
so lidarea cooperării și creșterea inter-
operabilității între structuri NATO în 
domeniile hidrografiei, oceanografiei și 
a echipamentelor autonome de cercetare 
hidrografică și oceanografică. „REPMUS 

NMH „Cãpitan-comandor Alexandru Cãtuneanu“ NMH „Cãpitan-comandor Alexandru Cãtuneanu“ 
la exerciþiile multinaþionale la exerciþiile multinaþionale 
„REPMUS 22“ ºi „DYMS 22“„REPMUS 22“ ºi „DYMS 22“

22” este cel mai mare exercițiu anual de 
robotică din Portugalia, care reunește 
diferite marine, dar şi instituții academice 
și de cercetare industrială, într-un efort 
de a testa și pune în practică tehnologii 
și concepte care permit operațiuni mai 
eficiente. „DYMS 22” este un exercițiu 
NATO în care comunitățile operaționale 
NATO lucrează împreună cu industria 
și mediul academic pentru a promova 
integrarea operațională a sistemelor 
maritime fără pilot în operațiunile NATO 
prin experimente ample. 

Nava Maritimă Hidrografică Căpitan-
comandor Alexandru Cătuneanu a fost 
comandată de locotenent-comandorul 
Toma Laurențiu și a avut la bord un 
echipaj format din 59 de militari precum 
şi patru ofiţeri de stat major. Comandantul 
marşului a fost comandorul Romel 
Pera, locţiitorul comandantului Direcţiei 
Hidrografice Maritime „Comandor 
Alexandru Cătuneanu”.

Scopul participării marinarilor militari 
români la aceste exerciţii internaționale, 
alături de parteneri din state membre 
NATO, constă în perfecționarea nivelului 
de instruire al echipajului în acțiunile 
de cercetare hidrografică, prin punerea 
în aplicare a procedurilor comune cu 
celelalte nave și echipaje partenere 
participante la exerciții, în vederea creșterii 
gradului de interoperabilitate al forțelor 
NATO specializate în acest domeniu. 
Acțiunile planificate să se desfășoare 
pe mare cuprind cercetări hidrografice, 
în conformitate cu procedurile Alianței, 
precum și exerciții comune de căutare 
și salvare, reaprovizionare, remorcaj, 
vitalitate, apărare apropiată, manevre 
tactice, exerciții complexe de comunicații 
și manevre de trecere printr-un canal 
dragat.

În marş spre Portugalia
Plecată din Portul Militar Constanţa, 

sâmbătă, 20 august, NMH Căpitan-
comandor Alexandru Cătuneanu a 
tranzitat duminică, 21 august, Strâmtoarea 
Bosfor, în marş spre Portul Lisabona. 
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Vremea bună a permis marinarilor de la bordul navei să admire frumoasa 
metropolă situată pe două continente, concomitent, însă, cu executarea 
marşului în siguranţă şi cu asigurarea protecţiei navei. Ultima dată, NMH 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a tranzitat strâmtorile turceşti 
în luna aprilie 2021, atunci când s-a întors de la exerciţiul multinaţional de 
luptă contra minelor ARIADNE 21, organizat de Forţele Navale Elene, în 
zona maritimă adiacentă Golfului Patras. Luni, 22 august, nava a tranzitat 
Strâmtoarea Dardanele, iar marţi, 23 august, NMH Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu a navigat prin Marea Egee, îndreptându-se spre 
raioanele de desfăşurare a exercițiilor multinaționale „REPMUS 22“ şi 
„DYMS 22“, organizate de Forțele Navale ale Portugaliei, în perioadele 
9-23 septembrie şi, respectiv, 23-30 septembrie. 

După aproape o săptămână de marş, nava maritimă hidrografică 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a acostat vineri, 26 august, în 
Portul Catania pentru refacerea capacităţii de acţiune. Pe timpul marşului 
la bord s-au desfăşurat exerciţii specifice de menţinerea vitalităţii navei, 
de luptă cu apa şi focul precum şi exerciţii de utilizare a echipamentelor 
de cercetare hidrografică.

Contraamiralul de flotilă dr. Liviu-Auraş Coman 
felicitând echipajul navei la plecarea în misiune.

Lucru pe harta de navigaţie!

Echipajul NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu 
înainte de tranzitarea Bosforului.
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În marșul spre Lisabona, Portugalia, nava maritimă hidrografică 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a tranzitat, timp de o săptămână, 
Marea Mediterană și a traversat, pentru prima dată, Strâmtoarea Gibraltar. 
Aceasta leagă Oceanul Atlantic de Marea Mediterană, are o lungime de 
aproximativ 60 de kilometri și o lățime cuprinsă între 14 și 44 de kilometri 
și este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din lume. Ajuns în 
portul din Lisabona, echipajul navei a fost întâmpinat de atașatul militar 
al României pe lângă Ambasada din Portugalia, colonel Marian Voicu, 
care, pe timpul vizitei sale la bord, și-a arătat aprecierea față de misiunea 
marinarilor militari.

Misiuni în Atlantic la 26 de ani de la intrarea 
în serviciul Forțelor Navale Române

Joi, 8 sptembrie, de la bordul Navei Maritime Hidrografice Căpitan-
comandor Alexandru Cătuneanu au fost lansate cinci vehicule subacvatice 
autonome fără pilot (underwater unmanned vehicle/glider), care au misiuni 
de cercetare în vederea obținerii și transmiterii datelor oceanografice 

Măsuri de protecţie pe timpul marşului.

Pregătirea UAV-urilor.

Marş prin Bosfor!



20

pe durata celor două exerciții. Aceste glidere aparțin Forțelor Navale 
din România, Franța și Marea Britanie și sunt operate prin intermediul 
sateliților. Datele colectate au fost procesate în laboratorul propriu 
al navei de specialiștii Direcției Hidrografice Maritime cu sprijinul unui 
reprezentant al Institutului Hidrografic Portughez.

Joi, 29 septembrie, la 2400 de mile de portul de bază, Nava Maritimă 
Hidrografică Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu a sărbătorit 26 de 
ani în serviciul Forțelor Navale Române. Momentul festiv a fost marcat, 
prin participarea navă la faza finală a exercitiului multinaţional „Dynamic 
Messenger 22” desfăşurat în Oceanul Atlantic de Nord. 

Apropiere de Portul Lisabona.

Lansarea UAV-urilor!
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După trei săptămâni de muncă intensă, cu program 24 de ore din 24, 
specialiștii Direcției Hidrografice Maritime ambarcați la bord au recuperat 
sistemele subacvatice autonome fără pilot care au stat submerse și au 
furnizat continuu date despre mediul subacvatic factorilor decidenți ai 
exercițiilor REPMUS-22 și DYMS, organizate în perioadele 9-23 septembrie şi,  
respectiv, 23-30 septembrie. Participarea cu succes la cele două exerciții 
multinaționale, creșterea interoperabilității dintre Forțele Navale Române 
și structurile similare ale statelor membre ale Tratatului Nord-Atlantic și, 
nu în ultimul rând, volumul mare de noi date colectate apreciate de către  
partenerii NATO pentru acuratețea și rapiditatea procesării lor, constituie 

Analizarea datelor obţinute de glidere.

Cooperare internaţională la bordul NMH 
Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu.

Recuperarea gliderelor.
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cadoul cel mai potrivit pe care nava și echipajul său îl puteau primi şi recunoaşterea şcolii 
româneşti de hidrografie.

Exercițiile defășurate în Portugalia s-au încheiat, vineri, 30 septembrie, dar misiunea 
navei a continuat, pentru încă 17 zile de marș spre casă. Nava maritimă hidrografică 
„Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” a acostat luni, 17 octombrie, în Portul Militar 
Constanța, după participarea cu succes, la exercițiile multinaționale „REPMUS 22” şi 
„DYMS 22”, raportând „Misiune îndeplinită”.

Forțele Navale Române se adaptează permanent la schimbările mediului de securitate 
produse pe flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice și participă cu personal și platforme 
de luptă la exercițiile organizate de aliați, pentru a contribui la consolidarea măsurilor de 
apărare colectivă. (comandor Mihai EGOROV)

Aspect de la sosirea navei în Portul Militar Constanţa.

Locotenent-comandorul Laurențiu Toma, 
comandantul NMH Căpitan comandor 

Alexandru Cătuneanu primind 
de la contraamiralul Mihai Panait, 

„Emblema de Onoare a Forţelor Navale”. 23

Un detașament de scafandri 
de luptă EOD de la Divizionul 
175 Nave Scafandri de Luptă 

„Comandor Constantin Scarlat” 
a participat, în perioada 

3-7 octombrie, la exercițiul 
multinațional TRITON 22, 

organizat de Forțele Navale 
Bulgare, în raioane maritime 

din proximitatea portului Varna. 
Aflat la cea de-a doua ediţie, 
exerciţiul TRITON, reprezintă 
o inițiativă a Bulgariei pentru 

creșterea nivelului de instruire al 
scafandrilor militari, consolidarea 

cooperării și realizarea 
interoperabilității între structurile 
NATO în domeniul luptei contra 

minelor și a amenințărilor 
subacvatice. Scenariul 

exercițiului a cuprins aplicarea 
procedurilor standard de 

căutare, descoperire, transport, 
distrugere și neutralizare a 

unor mine marine și dispozitive 
explozive improvizate, în 

mediul subacvatic. Participarea 
Forțelor Navale Române la 

aceste activități contribuie la 
consolidarea cooperării dintre 

structurile similare care iau parte 
la exercițiu și la dezvoltarea unui 
mod de acțiune integrat, adaptat 

provocărilor de securitate 
actuale. (SMFN)

În perioada 31 octombrie –  
5 noiembrie, Forțele Navale Române 
au participat cu ofiţeri de stat major 
şi un detaşament de scafandri EOD 
la exercițiul bilateral româno-bulgar, 
POSEIDON 22, organizat de Forţele 
Navale ale Bulgariei în Portul Varna 
şi în zona de vest a Mării Negre. 

POSEIDON 22POSEIDON 22

La exerciţiu au participat forţe şi 
mijloace din Bulgaria, România, 
Belgia, Grecia, Lituania şi Tucia. 
Obiectivele principale ale exerciţiului 
au fost: consolidarea interoperabilităţii 
dintre forţele participante în context 
multinaţional întrunit; îmbunătățirea 
capacitățile tactice și pregătirea 

unităților participante și a personalului 
HQ; instruirea unităților și ofițerilor de 
stat major participanți în planificarea 
și desfășurarea operațiunilor MCM 
folosind procedurile NATO; antrenarea 
tehnicilor de luptă împotriva minelor 
și procedurile tactice ale forțelor 
participante. Exercițiul POSEIDON 
2022 s-a desfășurat într-un 
scenariu fictiv bazat pe o situație 
emergentă de amenințare a minelor. 
Operațiunile MCM s-au desfăşurat 
în toate zonele specificate pentru 
a elimina riscurile navigaţie în care 
sunt aplicate proceduri operaționale 
NATO de identificare și neutralizare 
a minelor marine și a dispozitivelor 
explozive improvizate. Forțele Navale 
Române se adaptează permanent 
la schimbările mediului de securitate 
produse pe flancul sud-estic al Alianței 
Nord-Atlantice și participă cu personal 
și platforme de luptă la exercițiile 
organizate de aliați, pentru a contribui 
la consolidarea măsurilor de apărare 
colectivă. (SMFN; M.E.)

TRITON 22TRITON 22
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Marina Militară Română recunoaște meritele membrilor 
„echipajului” său și a organizat vineri, 3 iunie, în colaborare 
cu Societatea Română de Televiziune, cea de-a XII-a ediție 
a festivității de premiere a câștigătorilor Concursului „Omul 
Anului în Forțele Navale”. 

Festivitatea de premiere a câștigătorilor a avut loc 
în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, a unor distinși invitați și a 
nominalizaților la cele 5 secțiuni ale concursului. 

La Secțiunea „Ofițerul Anului 2021”, pe primul loc s-a 
clasat locotenent-comandorul Ionuţ Diaconu, comandantul 
dragorului maritim Lt.Lupu Dinescu. Ofiţerul a condus nava 
într-o manieră profesionistă pe timpul participării navei la 
misiunile naţionale şi internaţionale, incluzând şi participarea 
la misiunile în cadrul Grupării Navale Permanente a NATO 
de Luptă Contra Minelor pe timpul dislocării acestora în 
Marea Neagră. Pe locurile următoare s-au situat comandorul 

GALA OMUL ANULUI 2021 ÎN FORÞELE NAVALEGALA OMUL ANULUI 2021 ÎN FORÞELE NAVALE
Octavian-Darius Mocanu, locţiitorul comandantului Divizionului 
67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil-Alexandru 
Dragalina” şi căpitanul Băgdan Cristian Oancea din Divizionul 
175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor Constantin Scarlat. 
Menţiuni au obţinut, căpitan-comandor Valentin Cuprian din 
cadrul Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor 
Virgil-Alexandru Dragalina” şi locotenent George Ungureanu, 
ajutor comandant serviciu de luptă electromecanic la fregata 
Regele Ferdinand.

La Secțiunea „Maistrul Militar al Anului 2021”, premiul a 
fost câştigat de maistrul militar clasa I George Agiu, şeful 
de echipaj al dragorului maritim Lt.Lupu Dinescu. Militarul a 
paticipat la misiunile dragorului maritim Lt.Lupu Dinescu în 
cadrul Grupării Navale Permanente a NATO de Luptă Contra 
Minelor şi la operaţia EU NAVFOR MED IRINI, la bordul 
puitorului de mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu, 
dând dovadă de profesionalism şi implicare. Pe locurile II şi III  

Eveniment

Comandorul Marcel Neculae primind de 
la viceamiralul (r) dr. Alexandru Mîrşu, 
premiul special al Clubului Amiralilor.

Locotenent-comandorul Ionuţ Diaconu 
primind premiul Ligii Ofiţerilor de Marină.

Mmp Holban primind premiul 
Ligii Maiştrilor Militari de Marină.
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s-au situat sg.maj. Roibu Pascale din Divizionul 175 Nave 
Scafandri de Luptă „Comandor Constantin Scarlat şi maistrul 
militar clasa a II-a Florin Diaconu din cadrul Statului Major 
al Forţelor Navale. Menţiuni au obţinut: plutonier Valentin 
Voicu, mecanic-conductor la Divizionul 508 Rachete de 
Coastă şi maistrul militar clasa a II-a Roxana-Maria Chihaia 
din Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor 
Constantin Scarlat.

La Secțiunea „Soldatul profesionist al anului 2021”, 
distincția a fost oferită caporalului clasa a III-a Ion Geacu, 
motorist la fregata Mărăşeşti. Militarul s-a remarcat atât prin 
activitatea desfăşurată pe fregata Mărăşeşti cât şi la misiunile 
executate la bordul celorlalte nave din cadrul Flotilei de 
Fregate. Pe următoarele locuri s-au clasat: caporal clasa a II-a 
Andrei Dobre, radiotelegrafist la corveta Contraamiral Eustaţiu 
Sebastian şi caporal clasa I Marian Nicoară de la Regimentul 
de Infanterie Marină „Heracleea”. Menţiuni au obţinut caporal 

clasa a II-a Ionuţ-Dănuţ Creţu de la Divizionul 129 Nave 
Speciale şi de Sprijin Logistic şi fruntaş Mihaela Coşerea de la 
Brigada Radioelectronică şi Observare „Callatis”.

La Secțiunea „Salariatul civil al anului 2021”, pe primul 
loc s-a clasat profesorul dr. Ilie Adrian, director adjunct al 
Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”. Acesta a 
desfăşurat o activitate deosebită atât la nivelul colegiului cât 
şi în cadrul diferitelor grupuri de lucru de la nivel judeţean 
şi naţional. A organizat activităţi educative cu elevii proveniţi 
din familii defavorizate, a iniţiat diferite concursuri educative 
şi a coordonat revista colegiului. Pe locurile II şi III s-au 
situat salariat civil Iulian Curcă, referent de specialitate la 
Comandamentul Flotei şi salariat civil Georgiana-Mihaela 
Cozianu din cadrul Şcolii de Instruire Interarme a Forţelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. Menţiune a obţinut 
Monica Crăciuneanu de la Statul Major al Forţelor Navale. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Premianţii secţiunii  
„Alături de Forţele Navale”.
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Ziua Marinei Române 2022 a reprezentat un festival 
al tradiţiilor şi spiritualităţii marinăreşti ajuns iată la a 
120-a aniversare, sărbătoare naţională a românilor, un 
moment de neuitare şi de omagiere a eroilor marinari, de 
recompensare a celor mai buni dintre membrii echipajului 
Forţelor Navale Române, un moment despre oameni şi 
navele pe care îşi execută misiunile, un moment în care 
ne reamintim importanţa echipajului şi a familiei pentru 
marinari şi în ultimul rând, un moment în care Forţele 
Navale Române îşi prezintă activitatea şi prezintă onorul 
populaţiei, în slujba cărora se află ca instituţie.
Anul acesta, Forțele Navale Române a organizat, 
în perioada 8-15 august, numeroase evenimente la 
Constanța, centrul de greutate al manifestărilor, precum 
și la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați, București și Bicaz. 
Au fost concerte susținute de Muzica Militară a Forțelor 
Navale împreună cu formația muzicală a Diviziei 101 
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Comandamentul Flotei Constanţa.

Piaţa din Municipiul Mangalia.

ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București

Portul Militar Constanţa.

FOTOREPORTAJ
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Aeropurtate a SUA, cantonată la Baza 57 Aeriană „Mihail 
Kogălniceanu”; „Săptămâna Spiritualității Marinărești”; 
activităţi la ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului 
București; expoziții de fotografie; inaugurarea 
Monumentului Marinarului și Constructorului Naval, 
amplasat în portul turistic Mangalia; prezenţa Zeului 
Neptun; Ziua Porţilor Deschise în porturile militare, Ziua 
Recunoştinţei; lansarea medaliei aniversare „120 de ani 
de la prima sărbătorire a Zilei Marinei Române / Fregata 
Mărășești” realizată de Regia Autonomă Monetăria 
Statului; expoziții de tehnică militară și armament; 
exercițiu demonstrativ naval întrunit „Forțele Navale 
Române 22”; alocuțiunile persoanelor oficiale; 
defilarea navelor; jocurile și concursurile marinărești, 
precum şi retragerea cu torțe la finalul activităţilor oficiale. 
La mulţi ani marinari, prin profesie, pasiuni 
sau aspiraţii! (M.E.)
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Portul Militar Constanţa.

Portul Militar Constanţa.

Portul Militar Constanţa.



28

Monumentul Marinarilor Constanţa.

Portul Militar Constanţa.

Portul Tomis Constanţa.

Portul turistic Mangalia.

Lacul Izvorul Muntelui, Bicaz.

Monumentul Eroilor Marinari 
din Parcul „Regele Mihai I”, Bucureşti.

Monumentul Marinarului și Constructorului 
Naval, Portul turistic Mangalia.
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Portul Militar Constanţa.

Nava Şcoală Mircea, Portul Militar Constanţa.

Portul Militar Tulcea.

Galaţi.

Portul Tomis Constanţa. Portul turistic Mangalia.



30

Remorcherul maritim de salvare și intervenție Grozavul a 
executat joi, 9 iunie, o misiune de distrugere a unei mine 
marine, în largul țărmului românesc, travers de Capu Midia. 
Prezența minei a fost raportată, în dimineața zilei de 9 iunie, 
de pescadorul turcesc Efe Mehmet, care a găsit mina marină 
în propriul trauler, în timp ce desfășura activități de pescuit. 

Distrugerea unei mine din barajul istoricDistrugerea unei mine din barajul istoric
Imediat, conducerea Forțelor Navale a ordonat Remorcherului 
Maritim „Grozavul” și echipei de intervenție cu scafandri EOD 
(specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive) să se 
deplaseze la pescadorul turcesc pentru investigarea situației. 
După ce nava a ajuns în raion, scafandrii militari au constatat 
că este o mină marină din cel de-al Doilea Război Mondial, care 
face parte din barajul istoric de mine, pentru apărarea portului 
Constanța împotriva sovieticilor. Mina a fost preluată de la 
bordul pescadorului Efe Mehmet și a fost distrusă, la o distanță 
de siguranță față de cele două nave. Remorcherul maritim de 
salvare Grozavul continuă, pe mare, misiunile de cercetare 
în spațiul maritim al României, fiind în măsură să acționeze 
cu mijloace de neutralizare adecvate, cu capabilități de luptă 
împotriva minelor marine, precum și cu personal specializat.  
Zona maritimă din responsabilitatea Forțelor Navale Române 
cuprinde apele teritoriale, zona contiguă și zona economică 
exclusivă din Marea Neagră, având o suprafață de aproximativ 
30.000 km², de două ori mai mult decât suprafața Dobrogei. 
Forțele Navale Române și-au adaptat rapid procedurile 
operaționale pentru a răspunde eficient la un mediu divers de 
amenințări în spațiul maritim, contribuind la asigurarea securității 
colective. (colonel Corneliu PAVEL) 

Exercițiul SHIELD PROTECTOR 22, organizat și condus de 
Comandamentul Flotei, s-a desfășurat, în perioada 21-23 
iunie, în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române. 
În raioane maritime de instrucție din vestul Mării Negre, 
aproximativ 600 de militari, o fregată, un puitor de mine, două 
dragoare maritime, o corvetă, o navă purtătoare de rachete 
și două elicoptere au acționat întrunit, în zona maritimă, și au 
executat misiuni reale de foc dar şi misiuni de luptă în cele trei 
medii dar şi misiuni de căutare şi salvare a vieţii pe mare, în 
vederea perfecționării abilităților de a răspunde rapid și eficient 
la întreg spectrul de amenințări. Concomitent, două dispozitive 
mobile de lansare au susținut efortul marinarilor militari, prin 
apărarea zonei costiere. Comanda și controlul efectivelor 
participante au fost asigurate integral, pe întreaga perioadă 
a exercițiului, de comandantul Grupului de Luptă Maritim 
(GL MAR) și de statul major al acestuia, ambarcat la bordul 
fregatei Regele Ferdinand (F221). La cel mai mare exerciţiu 
din prima jumătate a acestui an, condus de Comandamentul 
Flotei au participat şi structuri din cadrul Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare, 
Direcției Hidrografice Maritime și a Centrului 110 Comunicații și 
Informatică. (SMFN)

SHIELD PROTECTOR 22SHIELD PROTECTOR 22

Instrucție
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Militarii Divizionului 50 Corvete au desfășurat joi, 23 iunie, 
în cooperare cu unitățile militare învecinate din garnizoană 
și cu personalul Secției de pompieri Mangalia din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, 
un exercițiu de apărare împotriva incendiilor, în Portul 
Militar Mangalia. Prima secvență a exercițiului a constat în 
intervenția imediată a grupei de vitalitate pentru limitarea 

Exerciþiu complex de intervenþieExerciþiu complex de intervenþie

Șalupa rapidă de intervenție Eugeniu Botez, cu numărul de 
bordaj 522, a intrat vineri, 15 iulie, în serviciul Forțelor Navale 
Române, în compunerea Divizionului 88 Vedete Fluviale 
„Amiral Gheorghe Sandu“ din subordinea Flotilei Fluviale 

„E„Eugeniu Botez“ a intrat în serviciul FNR

Colaborare cu ISUColaborare cu ISU

și stingerea unui incendiu izbucnit la bordul navei, iar cea de-a 
doua secvență s-a concentrat pe modul de acțiune întrunit 
al structurilor implicate în cazul declanșării  unui incendiu de 
vegetație uscată în proximitatea portului. Scopul exercițiului este 
de insușire și perfecționare a deprinderilor, asupra modului de 
acțiune al militarilor, în eventualitatea apariției unui incendiu, 
în cooperare cu serviciile specializate de pompieri, dar și de 
verificare a modului de coordonare, desfășurare și cooperare în 
acțiunile de intervenție și salvare. (SMFN)

„Mihail Kogălniceanu”. Cu această ocazie, a fost organizat un 
ceremonial militar și religios, în Portul Militar Brăila, în cadrul 
căruia nava a fost botezată, iar șeful Statului Major al Forţelor 
Navale, contraamiralul Mihai Panait, i-a acordat comandantului 
Divizionului 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu“ primul 
pavilion al noii nave militare. Șalupa de intervenție Eugeniu 
Botez va fi dislocată în Portul Militar Tulcea și va fi destinată 
executării unor misiuni pe Dunăre, pe canalele de legătură, 
în apele interioare, în zona lagunară și în zonele costiere. 
Ambarcațiunea are lungimea de 12 metri, lățimea de 3,8 metri 
și este construită pe un corp din aliaj de aluminiu. Aceasta 
poate transporta un echipaj format din opt persoane și două 
tone de materiale. Principalele misiuni ale navei sunt de sprijin 
în acțiunile fluviale, de intervenție rapidă cu subunități de 
infanterie marină, cu specialiști EOD (lucrul cu explozivii) sau 
cu scafandri militari, acțiuni de patrulare în zona de desfășurare 
a acțiunilor militare, de evacuare a urgențelor medicale și de 
sprijin în misiunile de căutare și salvare executate în zona de 
responsabilitate. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)
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În perioada 17-23 iulie, s-a desfășurat  la Mangalia și în alte 
obiective ale MApN, ediţia 2022 a Cursului pentru jurnaliştii 
care transmit din zone de conflict. Scopul principal al cursului 
organizat de Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia 
informare şi relaţii publice cu sprijinul Comandamentului 
Forțelor pentru Operații Speciale, Statului Major al Forțelor 
Navale și Statului Major al Forțelor Aeriene, a fost acela de a 
pregăti jurnaliştii pentru activitatea din zonele de criză şi război, 
inclusiv pentru mediatizarea problemelor din domeniul apărării 
naţionale. Accentul a fost pus pe cunoaşterea şi înţelegerea 
riscurilor multiple la care se expun jurnaliştii care relatează 
din zone de operaţii şi pe formarea deprinderilor practice de 
acţiune în situaţii periculoase. Marţi, 19 iulie, cei 16 jurnaliști din 
presa centrală și locală înscrişi la curs, au desfăşurat activităţi 
în unităţi ale Forţelor Navale. Astfel, ei s-au familiarizat cu 
misiunile, armamentul şi tehnica folosită de infanteriştii marini 

Infanteriștii marini ai Regimentului 307 Infanterie Marină 
au desfășurat, în perioada 19-23 septembrie, exercițiul 
multinațional întrunit „Heracleea 22”, în raionul Mahmudia, 
din Delta Dunării. 
În cadrul exercițiului, au fost angrenați peste 300 de militari 
din Regimentul 307 Infanterie Marină, Divizionul 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie, Divizionul 88 Vedete Fluviale, Batalionul, 
22 Infanterie „Romanați”, Batalionul 32 Cercetare-Supraveghere 
„Mircea” precum şi militari din state aliate. La exercițiu au 
participat nave militare fluviale (un monitor și o vedetă fluvială), 
ambarcațiuni ușoare de asalt motopropulsoare, transportoare 
blindate pentru trupe Pirahna, transportoare amfibii blindate de 
cercetare, elicoptere, autocamioane, autospeciale și tehnică de 
sprijin logistic.
Exercițiul, planificat și coordonat de infanteriștii marini, s-a 
desfăşurat în trei medii de acțiune, naval, terestru și aerian. 
Conform scenariului, acțiunile militare au urmărit securizarea 
și apărarea unor obiective de infrastructură critică împotriva 

Pregãtirea jurnaliºtilor corespondenþi de rãzboiPregãtirea jurnaliºtilor corespondenþi de rãzboi
în zona de acţiune a Regimentului de Infanterie Marină. De 
asemenea, junaliştii au putut observa modul în care marinarii 
militari au executat misiuni pe mare la bordul puitorului de 
mine şi plase Viceamiral Constantin Bălescu. Instrucţia navală 
a jurnaliştilor a cuprins proceduri de salvare a vieţii pe mare, 
modul de acţiune pentru lupta cu apa şi lupta cu focul precum 
şi o misiune de inspecţie a unei nave comerciale, rol  jucat în 
cadrul exerciţiului de puitorului de mine şi plase Viceamiral 
Constantin Bălescu. Programul ediţiei a XVIII-a a cursului 
pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict, a inclus 
de asemenea module teoretice şi practice, pe teme privind 
procedurile de acreditare şi de lucru ale jurnaliştilor pe timpul 
operaţiilor militare, reguli de siguranţă şi protecţie în zonele de 
conflict, aspecte privind securitatea operaţională, caracterizarea 
teatrelor de operaţii din punct de vedere al riscurilor, proceduri 
de acordare a primului ajutor. (M.E.)

Exerciþiul  multinaþional Întrunit Heracleea 22Exerciþiul  multinaþional Întrunit Heracleea 22
forțelor aeropurtate și a grupurilor de cercetare-diversiune ale 
inamicului sprijinite de forțe paramilitare locale. Obiectivele de 
instrucție ale exercițiului au vizat creșterea nivelului de pregătire 
și de interoperabilitate într-un mediu de instruire multinațional, 
antrenarea elementului de comandă și stat major în planificarea 
și conducerea acțiunilor tactice fluviale, perfecționarea 
deprinderilor colective ale subunităților de infanterie marină 
în executarea acțiunilor tactice fluviale ca desant amfibiu, 
asigurarea sprijinului logistic fluvial. În teren, activitățile 
desfășurate au inclus planificarea și pregătirea acțiunilor tactice, 
cercetarea și supravegherea raioanelor fluviale, siguranța 
și apărarea unui port fluvial și a unor obiective strategice 
importante, acțiuni tactice de asalt fluvial pentru neutralizarea 
desantului aerian tactic parașutat al inamicului, finalizate cu 
redislocarea într-un alt raion de coastă. Chiar dacă exercițiul 
s-a desfășurat în condițiile răcirii accentuate a vremii, acesta 
a reprezentat și un bun test de anduranță al participanților, în 
condiții de vreme nefavorabilă și mediu specific Deltei. (M.E.)
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Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan a predat comanda 
Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” comandorului Marcel 
Neculae, în cadrul unei ceremonii militare care a avut loc vineri, 
29 iulie, în portul militar Brăila, în prezența șefului Statului Major 
a Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait. La festivitatea de 
predare-primire a comenzii, a fost citit decretul prezidențial de 
trecere în rezervă a contraamiralului de flotilă Rogozan, prilej 
cu care i-a fost conferită Emblema de Merit în Serviciul Armatei 
Române clasa I din partea Ministrului Apărării Naționale, pentru 
întreaga activitate desfășurată în slujba țării, în cei 43 de ani de 
carieră militară. Festivitatea a fost continuată de prezentarea 
ordinul ministrului apărării naționale, prin care comandorul 
Marcel Neculae, locțiitorul comandantului Comandamentului 
Componentei Navale a fost împuternicit la conducerea Flotilei 
Fluviale, preluând Drapelul de Luptă al comandamentului de la 
predecesorul său. Ceremonia militară s-a desfășurat în prezența 
membrilor Clubului Amiralilor, a comandanților de mari unități 
din Forțelor Navale Române și din alte categorii de forțe, a 
comandanților unităților militare din garnizoana Brăila, precum și 
a oficialităților locale și familiei contraamiralului de flotilă Cornel 
Rogozan.

* * *
Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan s-a născut în 

comuna Păuneşti, județul Vrancea, la 30 septembrie 1964. A 
absolvit cursurile Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan 
Cuza” din Constanţa în anul 1983 şi ale Facultăţii de Navigaţie a 
Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, Secţia Militară, în anul 
1987, fiind repartizat pe funcţia de comandant Serviciu de Luptă 
Comunicaţii şi Radiotehnică la bordul Vedetei Torpiloare 201 
din Divizionul 93 Vedete Torpiloare Mari/Brigada de Vedete, în 
garnizoana Mangalia. În perioada 1988-1993, a activat în cadrul 
Divizionului 174 Dragoare de Radă şi a Divizionului 50 Vânătoare 
de Submarine şi Dragoare de Radă/ Brigada 27 Fluvial Maritimă, 
îndeplinind succesiv funcţii de comandant Serviciu de Luptă II-
III, ofiţer secund pe dragor de radă, ofiţer secund pe vânător 
de submarine în garnizoanele Sulina şi Tulcea. În perioada 
1993-2001, a îndeplinit, succesiv, funcţiile de ofiţer secund, 
comandant de navă, ofiţer în statul major al unităţii în cadrul 
Divizionului 73 Vedete Dragoare - Galaţi /Brigada 24 Fluvială. În 
perioada 2001-2003, a fost ofiţer student al Facultăţii Interarme 
din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare - Bucureşti. La 
absolvire a fost numit şef Structură de Securitate şi apoi şef 

Birou Operaţii, în cadrul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” 
Brăila, funcţie pe care a îndeplinit-o timp de un an. Între anii 
2004-2009, a activat ca ofiţer specialist, apoi şef de Birou în 
cadrul structurii de operaţii a Statului Major al Forţelor Navale. 
În perioada ianuarie-iulie 2010, a îndeplinit funcţia de şef de 
Stat Major la Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie, iar în 
luna iulie 2010 a fost numit comandant al Divizionului 88 Vedete 
Fluviale. În luna decembrie 2011, a fost numit şef al Serviciului 
Fluvial. După restructurarea Serviciului Fluvial şi transformarea 
acestei structuri în Flotila Fluvială, la începutul lunii noiembrie 
2015, comandorul Cornel Rogozan a fost numit comandantul 
Comandamentului Flotilei Fluviale. La data de 15 august 2016 
a fost avansat la gradul de contraamiral de flotilă. În semn de 
apreciere, pentru profesionalismul dovedit și pentru rezultatele 
remarcabile obținute de-a lungul carierei, i-au fost conferite 
următoarele ordine și medalii: Ordinul „Virtutea Maritimă” în 
grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Ofițer, 
Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare 
a Statului Major General, Emblema de Onoare a Forțelor Navale, 
Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Semnul onorific „În 
Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate, Semnul onorific 
„În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate, Semnul onorific 
„În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate. (SMFN)

Schimbare la conducerea  Schimbare la conducerea  
Flotilei Fluviale „Mihail Kogãlniceanu”Flotilei Fluviale „Mihail Kogãlniceanu”
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Contraamiralul de flotilă Victor Gîdiuţă a predat comanda 
Bazei Logistice Navale „Pontica” comandorului Milu Zaharia, în 
cadrul unei ceremonii militare care a avut loc miercuri, 31 august, 
în Portul Militar Constanţa, în prezența șefului Statului Major a 
Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait. La festivitatea de 
predare-primire a comenzii, a fost citit decretul prezidențial de 
trecere în rezervă a contraamiralului de flotilă Victor Gîdiuţă, 
la finalul celor 43 de ani de carieră militară. Festivitatea a fost 
continuată de prezentarea ordinul ministrului apărării naționale, 
prin care comandorul Milu Zaharia a fost împuternicit la 
conducerea Bazei Logistice Navale „Pontica”, preluând Drapelul 
de Luptă al comandamentului de la predecesorul său. Ceremonia 
militară s-a desfășurat în prezența membrilor Clubului Amiralilor, 
a comandanților de mari unități din Forțele Navale Române și 
din alte categorii de forțe, a comandanților unităților militare din 
garnizoana Constanţa, precum și a familiei contraamiralului de 
flotilă Victor Gîdiuţă.

* * *
Contraamiralul de flotilă Victor Gîdiuţă s-a născut în comuna 

Greci, judeţul Tulcea, la 17 noiembrie 1964. A absolvit cursurile 
Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa 
în anul 1983 şi ale Facultăţii de Navigaţie a Institutului de Marină 
„Mircea cel Bătrân”, Secţia Militară, în anul 1987, fiind repartizat 
pe funcţia de comandant Serviciu de Luptă Artileie şi Rachete la 
bordul Vedetei Purtătoare de Rachete Acvila (197) din Divizionui 
133 Vedete Purtătoare de Rachete/Brigada 29 Vedete, în 
garnizoana Mangalia. În perioada 1987 – 1991, a activat în cadrul 
Divizionului 133 Vedete Purtătoare de Rachete şi în perioada  
1991 – 1997, în cadrul Divizionului 150 Nave Purtătoare de 
Rachete/îndeplinind funcţii de comandant Serviciu de Luptă 
Artilerie şi Rachete şi specialist cu rachetele navale în statul major 
al unităţii. A făcut parte din primul echipaj al Navei Purtătoare 
de Rachete  Pescăruşul (189) participind la recepţia acesteia şi 
aducerea în ţară, în 1991. În perioada 1997 – 1999, a fost ofiţer 
student al Facultăţii Interarme din cadrul Academiei de Înalte Studii 
Militare Bucureşti. La absolvire, locotenent-comandorul Victor 
Gîdiuţă a fost numit comandant pe Vedeta Purtătoare de Rachete  
Şoimul (194) din Divizionul 133 Vedete Purtătoare de Rachete 
din gamizoana Mangalia. Între anii 2001-2003, a fost ofiţer 
specialist în cadrul Biroului război electronic şi mascare din secţia 
Operaţii Speciale a Statului Major al Forţelor Navale şi ulterior, 

şef compartiment război electronic la Componenta Operaţională 
Navală. În perioada 2004 - 2008, a revenit în Divizionul 150 Nave 
Purtătoare de Rachete, ca şef secţie Nave Purtătoare de Rachete 
şi ulterior, locţiitor al comandantului divizionului. În octombrie 2008 
a fost numit comandant al fregatei Mărăşeşti, iar în decembrie 
2010 a fost numit comandant al Divizionului 150 Rachete Navale. 
În perioada 2014-2016 a fost locţiitor al comandantului Flotilei 
56 Fregate, iar din anul 2016 şi-a desfăşurat activitatea la Baza 
Logistica Navală „Pontica”, iniţial ca locţiitor al comandantului 
şi în ultimii 5 ani, ca şi comandant al celei mai mari unităţi 
logistice din Forţele Navale. Prin Decretul prezidenţial nr. 977 din 
2019, la data de 1 decembrie 2019 a fost avansat la gradul de 
contraamiral de flotilă, iar la data de 31 iulie 2022, a fost trecut în 
rezervă. În semn de apreciere, pentru profesionalismul dovedit 
și pentru rezultatele remarcabile obținute de-a lungul carierei, 
i-au fost conferite următoarele ordine și medalii: Ordinul „Virtutea 
Maritimă” în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad 
de Ofițer, Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Comandor, 
Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare 
a Statului Major General, Emblema de Onoare a Forțelor Navale, 
Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, Emblema de  
Onoare a Comandamentului Forţelor Întrunite, Emblema de 
Onoare a Logisticii, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei 
României”, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani 
de activitate, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani 
de activitate, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani 
de activitate. (M.E.)

Schimbare la conducerea Bazei Logistice Schimbare la conducerea Bazei Logistice 
Navale „Pontica“Navale „Pontica“
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Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev a predat comanda 
Flotei, contraamiralului de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, în 
cadrul unei ceremonii desfășurate luni, 17 octombrie, în Portul 
Militar Constanța, în prezența șefului Statului Major al Forțelor 
Navale, contraamiralul Mihai Panait. După prezentarea ordinelor 
ministrului apărării naționale privind împuternicirea celor doi ofițeri, 
a avut loc înmânarea Drapelului de Luptă al Flotei domnului 
contraamiral de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru de către șeful 
Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait, în 
prezența comandanților de unități și mari unități din Forțele Navale, 
a reprezentanţilor strcuturilor centrale ale MApN, a foștilor șefi ai 
Statului Major al Forțelor Navale și ai Comandamentului Flotei, 
precum și a reprezentanților ai autorităților locale şi centrale.

* * *
Contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru a absolvit 

Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza în 1988, apoi a urmat 
cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de 
Navigaţie (1988-1993). După absolvirea academiei navale, a 
îndeplinit succesiv, funcția de comandant pe vedetele maritime 
pentru scafandri Jupiter şi Venus iar începând cu anul 1998, a 
îndeplinit funcțiile de ofițer cu operațiile la Divizionul 175 Nave 
Scafandri din Centrul 39 Scafandri, comandant serviciu de luptă 
pe nava maritimă pentru scafandri Emil Racoviţă, ofițer secund la 
nava logistică pentru scafandri de luptă Midia (283) și comandant 
al acestei nave. Începând cu anul 2004 a îndeplinit funcțiile de 
comandant al Navei Şcoală Constanţa, șef de Stat Major la 
Divizionul 150 Rachete Navale, respectiv comandant al fregatei 
Mărăşeşti (2010-2016). În anul 2017, a fost numit locțiitor al 
șefului de Stat Major pentru instrucție al Comandamentului Flotei 
și, din luna octombrie 2018, a fost numit pe funcția de șef de Stat 
Major al Comandamentului Flotei. La data de 1 martie 2021, a fost 
numit pe funcția de locțiitor pentru operații și instrucție al șefului 
Statului Major al Forţelor Navale. La data de 1 noiembrie 2021, 
a fost împuternicit locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor 
Navale iar la data de 1 aprilie 2022, a fost numit locțiitor al șefului 
Statului Major al Forțelor Navale. Prin Decretul prezidenţial  

Schimbare la conducerea FloteiSchimbare la conducerea Flotei

nr. 986 din 27 noiembrie, la data de 1 decembrie, a fost înaintat 
la gradul de contraamiral de flotilă.

Contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev şi-a început cariera 
pe băncile Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, 
pe care l-a absolvit în anul 1985. În anul 1989, la absolvirea 
Facultății de Navigaţie a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” 
a activat în calitate de comandant serviciu de luptă navigaţie şi 
apoi ofiţer secund la dragoarele maritime Slt. Alexandru Axente 
(30) şi Lt. Lupu Dinescu (25) între anii 1989 şi 1999, apoi ofiţer 
secund la submarinul Delfinul (2001). În perioada 2001 – 2004 
a comandat dragorul maritim Slt. Alexandru Axente (30), fiind 
numit apoi comandant secund şi ulterior comandant la fregata 
Regina Maria (2004 - 2012). Între 2012 şi 2016 și-a desfășurat 
activitatea ca şef secţie Instrucţie Forţe de Sprijin şi şef Serviciu 
Prevenire şi Protecţie la Statul Major al Forţelor Navale. La 
data de 15 august 2016 a fost numit comandant al Flotilei 56 
Fregate, iar la data de 1 decembrie 2017, a fost înaintat la gradul 
de contraamiral de flotilă. La data de 1 septembrie 2020 a fost 
împuternicit să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcției de locțiitor 
al comandantului Flotei, iar la data de 30 noiembrie 2020 a fost 
împuternicit la comanda Flotei. La data de 1 martie 2021, a fost 
numit comandantul Flotei. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Aspect din timpul ceremoniei de schimbare a comenzii Flotei.
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Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu“ și-a consolidat, de-a lungul timpului, 
statutul de instituție care formează și pregătește soldați 
profesioniști şi contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale 
a ofiţerilor cu grade inferioare şi a maiştrilor militari de marină, în 
raport cu standardele Forţelor Navale.
Activitatea desfăşurată la Școala de Instruire Interarme a 
Forțelor Navale este una dinamică, iar în această toamnă s-a 
desfășurat programul de instrucţie pentru formarea soldaţilor 
profesionişti. 
Pregătirea acestora cuprinde două componente principale: 
instrucţia pentru formarea deprinderilor de militar, care va 
asigura nivelul de instrucţie generală orientată pe cunoaşterea 
şi folosirea cu eficienţă a armamentului individual, a mijloacelor 
tehnice şi de protecţie aflate asupra militarilor şi pe formarea 
aptitudinilor fizice şi psihomorale ale acestora; şi instrucţia 
multidisciplinară care se va axa pe dezvoltarea personalităţii 
militare a individului, precum şi a potenţialului acestuia de a 
îndeplini misiunile încredinţate atât la nivel individual, cât şi la 
nivel colectiv, în vederea participării la îndeplinirea misiunilor. 
99 candidați s-au prezentat luni, 12 septembrie, pentru a  intra 
în programul de instruire, modulul de bază. Militarii vor parcurge 
două module, primul fiind reprezentat de programul de instrucție 
de front și de cunoaștere a armamentului ușor de infanterie, în 
perioada 12 septembrie – 21 octombrie, iar cel de-al doilea de 
stagiu de instruire pe diverse specialități și domenii, în perioada 
24 octombrie - 25 noiembrie, la care se vor instrui încă șapte 
cursanți cu stagiul militar efectuat. După desfășurarea pregătirii 
specifice la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu“, soldații profesioniști vor fi 
repartizați la unitățile Forțelor Navale pentru care vor opta. 
Vineri, 23 septembrie, o nouă serie de soldaţi rezervişti 

Instrucþie complexã la ªcoala Instrucþie complexã la ªcoala 
de Instruire Interarme a Forþelor Navalede Instruire Interarme a Forþelor Navale

voluntari de la Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu“ a depus Jurământul Militar de 
credinţă faţă de Patrie. La instituţia de formare profesională 
din Mangalia, cei trei rezervişti voluntari parcurg, pe durata a 
şapte săptămâni, două module de pregătire militară generală şi 
profesională, pentru deprinderea competenţelor şi elementelor 
de bază, specifice Armatei României, şi pentru instruirea şi 
formarea pe specialităţile marină şi infanterie marină. Alături de 
rezerviştii voluntari, la momentul rostirii legământului pe viaţă 
faţă de ţară, au participat personalul Şcolii de Instruire Interarme 
a Forţelor Navale, precum şi soldaţii gradați profesioniști aflaţi la 
începutul perioadei de instruire.
Prin implementarea standardelor NATO, Școala de Instruire 
Interarme a Forțelor Navale îndeplinește încă un obiectiv din 
misiunea sa permanentă de furnizare a uneia dintre cele mai 
importante resurse ale Armatei României, cea umană. De 
asemenea, Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu“ este o școală militară care și-a 
consolidat, de-a lungul timpului, statutul de instituție care formează 
și pregătește, la standarde înalte de calitate, soldați profesioniști la 
cursurile Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale.
Toate formele de pregătire care se execută la Școala de 
Instruire Interarme a Forțelor Navale au ca scop final generarea 
de militari competenți, compatibili din toate punctele de vedere 
cu omologii țărilor 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. (M.E.)

Aspect din timpul activităţilor desfăşurate în Poligonul Mangalia.

37

O grupă de scafandri militari EOD din compunerea Forțelor Navale 
Române a executat joi, 22 septembrie, o misiune de extragere 
a unui proiectil de artilerie din capul unei freze de foraj a unui 
utilaj maritim civil, care desfășura lucrări de amenajare a plajei 

101 soldați gradați profesioniști au depus Jurământul Militar 
vineri, 28 octombrie, în cadrul unei festivități organizate la Școala 
de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 
Bălescu” din Mangalia, după ce au parcurs modulul de bază, în 
perioada 12 septembrie - 21 octombrie. Militarii au parcurs, în 
perioada 24 octombrie - 25 noiembrie, cel de-al doilea modul 
de pregătire, care constă într-un stagiu de instruire pe diverse 
specialități și domenii. După desfășurarea pregătirii specifice 
la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, soldații profesioniști vor fi repartizați la 
unitățile Forțelor Navale pentru care vor opta. În prezența 
contraamiralului de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul 
Comandamentului Componentei Navale, tinerii marinari au 
rostit jurământul de credință față de țară: „Jur credință patriei 
mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții. Jur să 
respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi 
ajute Dumnezeu!”. La ceremonie au participat reprezentanți ai 
conducerii Forțelor Navale Române, comandanți de mari unități 
și unități, precum și familiile tinerilor militari. Prin implementarea 
standardelor NATO, Școala de Instruire Interarme a Forțelor 
Navale îndeplinește încă un obiectiv din misiunea sa permanentă 
de furnizare a uneia dintre cele mai importante resurse ale 
Armatei României, cea umană. Toate formele de pregătire care 
se desfășoară la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale 
au ca scop final generarea de militari competenți, compatibili 
din toate punctele de vedere cu omologii țărilor 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. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

La Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” din Mangalia a avut loc marți, 4 octombrie, 
festivitatea de deschidere a anului de instruire 2022-2023. 
Prezent la activitate, contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, 
comandantul Comandamentului Componentei Navale, a transmis 
cadrelor militare care urmează cursuri de specializare, soldaţilor 
şi gradaţilor rezervişti precum și soldaților profesioniști, aflați la 
programul de instruire, aşteptările pe care conducerea Statului 
Major al Forţelor Navale le are de la ei, pentru ca la finalul 
programelor de instruire să aibă un nivel de pregătire profesională 
ridicat, care să le permită desfăşurarea activităţii ulterioare, în 
unităţile Forţelor Navale. Priorităţile şcolii în noul an de instruire se 
concentrează pe perfecţionarea pregătirii profesionale a ofiţerilor 
şi maiştrilor militari din Forţele Navale, formarea şi dezvoltarea 
profesională a soldaţilor profesionişti, precum şi a soldaţilor 
şi gradaţilor rezervişti prin însuşirea cunoştinţelor şi formarea 
competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare, în conformitate 
cu cerinţele operaţionale, ca luptător şi conducător de subunităţi 
în scopul atingerii performanţelor şi standardelor NATO. Toate 
aceste forme de pregătire au ca scop final generarea de 
absolvenți competenți, compatibili din toate punctele de vedere cu 
omologii țărilor 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. Dincolo de cunoştinţele militare şi de 
specialitate, personalul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor 
Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” şi-a propus să insufle 
cursanţilor şi tinerilor soldaţi profesionişti, elementele definitorii ale 
militarilor: disciplină, curaj, onoare, respect şi demnitate. (M.E.)

Soldaþi gradaþi profesioniºti  Soldaþi gradaþi profesioniºti  
au depus Jurãmântul Militar au depus Jurãmântul Militar 

la distanța de o milă marină (aproximativ 2 km) de Eforie Nord. 
În jurul orei 11.00, scafandrii EOD au început deplasarea cu o 
ambarcațiune rapidă, din portul militar Constanța, iar la ora 12.20, 
comandantul grupei EOD a raportat că încercarea de extragere 
a proiectilului prin mijloace mecanice a prezentat dificultăți 
care nu au permis executarea acesteia conform procedurilor 
specifice. Pentru eliminarea proiectilului, scafandrii EOD au 
folosit o încărcătură redusă de explozibil pentru neutralizarea 
prin spargere a proiectilului blocat în freza de foraj, fără a pune în 
pericol personalul ambarcat sau siguranța de navigație a utilajului 
maritim. Procedura utilizată de specialiștii EOD a fost executată în 
conformitate cu standardele specifice și cu acordul comandantului 
navei solicitante, iar intervenția a fost finalizată la ora 14.00. 
Secția de scafandri EOD din subordinea Centrului de Scafandri 
este unica structură din România special destinată să intervină la 
dispozitivele explozive neexplodate sub apă.(SMFN)

Neutralizarea unui proiectil de artilerie istoricNeutralizarea unui proiectil de artilerie istoric

Un nou an de învãþãmânt la SIIA FNUn nou an de învãþãmânt la SIIA FN
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Dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu (DM-29) a ieșit 
din portul Constanța, joi, 8 septembrie, în jurul orei 13.15, pentru a 
executa o misiune de intervenție asupra unei mine de război, care 
a fost descoperită de nava GSP Falcon, care desfășura activități 
specifice la o distanță de aproximativ 25 mile marine (46 km), în 
direcție NE față de intrarea în portul Constanța. Nava GSP Falcon a 
raportat, în jurul orei 11.45, prezența unei mine marine care plutea în 
derivă, după care, conform procedurilor legale în vigoare, s-au pus 
în aplicare procedurile operaționale pentru intervenția cu personal 
specializat. Dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu executa, 
în perioada 5-12 septembrie, serviciul de luptă permanent și avea 
la bord, pentru această misiune de intervenție un detașament de 
scafandri EOD, specializați în distrugerea dispozitivelor explozive. 
Dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu (DM-29) a ajuns joi, 
8 septembrie, în jurul orei 17.45, în raionul în care se afla, în derivă, 
mina marină raportată de nava GSP Falcon. Conform procedurilor 
operaționale pentru aceste intervenții, la bordul navei a fost 
ambarcată o echipă de scafandri EOD, cu o șalupă specializată în 
cercetarea și colectarea de informații despre obiectul care reprezintă 
un pericol pentru navigație, în scopul neutralizării acestuia. Condițiile 

Spațiul naval (maritim și fluvial) al țării 
noastre este monitorizat, permanent, de 
navele militare și de structuri specializate 
ale Forțelor Navale Române, în colaborare 
cu alte instituții care fac parte din sistemul 
de Apărare, ordine publică și siguranță 
națională. După atacarea Ucrainei de către 
Federația Rusă și declanșarea războiului 
la granițele României, conducerea Statului 

Monitorizare continuã a spaþiului naval românesc

Intervenþie pentru distrugerea unei mine Intervenþie pentru distrugerea unei mine 
hidrometeorologice din raionul maritim în care se afla mina de război 
s-au înrăutățit, după ajungerea dragorului maritim în raion, din cauza 
intensificării vitezei vântului (10-12 m/s), marea având gradul 4 (val 
cu înălțimea de 1,5 – 2 m). Această situație nu a permis lăsarea 
ambarcațiunii EOD la apă și executarea misiunii. Deși au fost luate 
măsuri de siguranță la lăsarea întunericului, ca urmare a condițiilor 
meteo nefavorabile, nava militară a fost lovită de mina marină, care 
a fost purtată în derivă de furtună. Deflagrația a produs o gaură de 
apă de mici dimensiuni, situată la limita liniei de plutire a navei, în 
zona pupa (partea din spate a navei). Nu au fost victime sau răniți 
în urma producerii exploziei, cei 75 de militari ai echipajului navei 
nu au fost în pericol, flotabilitatea navei nu este afectată, iar la bord 
nu au fost avarii majore. Imediat după explodarea minei, echipajul 
navei a acționat pentru astuparea găurii de apă și pentru limitarea 
efectelor produse de intrarea apei de mare în compartimentul pupa. 
Din ordinul șefului Statului Major al Forțelor Navale, nava maritimă 
cu scafandri Grozavul a plecat din portul Constanța, pentru a acorda 
asistență și pentru a remorca dragorul maritim avariat până în 
portul Constanța. Dragorul maritim Locotenent Dimitrie Nicolescu 
(DM-29) a ajuns vineri, 9 septembrie, în jurul orei 14.00, în Portul 
Militar Constanța, unde a acostat, în siguranță. După impactul cu 
mina marină, produs în noaptea de 8 septembrie, ca urmare a 
condițiilor meteo nefavorabile din raionul maritim respectiv, echipajul 
navei a intervenit pentru astuparea găurii de apă şi pentru limitarea 
efectelor pătrunderii apei de mare în compartimentul avariat. 
Ulterior, nava militară a executat marșul de întoarcere spre portul 
militar Constanța, cu sprijinul remorcherului maritim de intervenţie 
cu scafandri Grozavul și al remorcherului maritim Viteazul, care au 
asigurat asistență și cercetare contra minelor. În urma producerii 
exploziei, nu au fost victime sau răniți, cei cei 75 de militari ai 
echipajului navei au ajuns în siguranţă în Portul Militar Constanţa, 
iar la bord nu au fost produse avarii majore. În perioada următoare, 
nava urmează să fie reparată într-un şantier naval. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Major al Forțelor Navale a dispus măsuri 
suplimentare de întărire a vigilenței și de 
supraveghere a zonei maritime și fluviale din 
responsabilitatea Forțelor Navale Române. 
După începerea agresiunii armate a Rusiei 
în Ucraina, la data de 24 februarie, 11 nave 
militare românești și două elicoptere Puma 
Naval desfășoară, zilnic, prin rotație, misiuni 
de cercetare, pe mare și la gurile Dunării, 
într-un spațiu maritim de aproximativ 30.000 
km², pentru a asigura securitatea granițelor 
maritime ale țării noastre, în zona mării 
teritoriale a României, precum și pentru a 
asigura siguranța desfășurării activităților 
economice în zona platformelor petroliere 
și a infrastructurii critice din Zona Contiguă 
și Zona Economică Exclusivă a țării 
noastre în Marea Neagră. În conformitate 
cu prevederile Convenției Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul mării, atât în 
Zona Contiguă, cât și în Zona Economică 
Exclusivă a României, toate celelalte state 
beneficiază, în condițiile prevăzute de 
dispozițiile pertinente ale Convenției, inclusiv 
pentru navele lor militare, de libertatea de 
navigație, precum și de alte libertăți legate 
de utilizarea mării în scopuri licite.

* * *
Conform legislației în vigoare, fâșia de mare 
adiacentă țărmului ori, după caz, apelor 
maritime interioare, având lățimea de 12 mile 
marine (22,224 km), măsurată de la liniile de 

bază ale uscatului, inclusiv solul, subsolul și 
spațiul aerian de deasupra acestei fâșii, fac 
parte din teritoriul României, fiind denumită 
„marea teritorială”. În acest spațiu, România 
își exercită suveranitatea, în conformitate 
cu legislația sa internă, cu prevederile 
convențiilor internaționale la care este 
parte, ținând seama de principiile și normele 
dreptului internațional. Zona contiguă a 
României este fâșia de mare adiacentă mării 
teritoriale, care se întinde spre largul mării 
până la distanța de 24 mile marine, măsurată 
de la liniile de bază ale uscatului. În zona 
sa contiguă, România exercită controlul 
pentru prevenirea și reprimarea încălcărilor, 
pe teritoriul sau, a legilor și reglementarilor 
sale din domeniul vamal, fiscal, sanitar și al 
trecerii frontierei de stat. Zona economică 
exclusivă a României este instituită în spațiul 
marin al țărmului românesc la Marea Neagră, 
situat dincolo de limita apelor mării teritoriale 
şi adiacent acestora, în care România își 
exercită drepturi suverane şi jurisdicția 
asupra resurselor naturale ale fundului mării, 
subsolului acestuia şi a coloanei de apă de 
deasupra, precum şi în ceea ce privește 
diferitele activități legate de explorarea, 
exploatarea, protecția, conservarea mediului 
şi gestionarea acestora. (Extras din Legea  
nr. 17/1990, completată și modificată cu 
Legea nr. 36/2002) (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN)
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În perioada 19 - 25 noiembrie, locotenent-comandorul 
Alin Vasile din Divizionul 150 Rachete Navale a 
participat, în calitate de observator, la exercițiul 
„MEDUSA-12”, desfășurat în Marea Mediterană. 
Exercițiul a fost organizat și coordonat de Marina 
Egipteană, în zona de responsabilitate din largul 
coastei Alexandriei și, în acest an, au luat parte la 
secvențele de instruire 17 nave, 2 submarine, avioane 
de vânătoare și elicoptere de atac, precum și specialiști 
din trupe aeropurtate, infanterie marină și forțe speciale, 
aparținând forțelor navale a cinci națiuni: Arabia 
Saudită, Cipru, Grecia, Statele Unite ale Americii și 
Egipt. La „MEDUSA-12” au participat observatori din 
Bahrain, Congo, Emiratele Arabe Unite, Germania, 
Iordania şi Maroc. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Un detașament format din 12 scafandri 
de luptă EOD din cadrul Divizionului 175 
Nave Scafandri de Luptă, împreună cu 
doi ofițeri de stat major, au participat, în 
perioada 31 octombrie - 5 noiembrie, la 
Exercițiul multinațional POSEIDON 22, 
organizat de Forțele Navale ale Bulgariei, 

Sâmbătă, 10 decembrie, cargoul turcesc Ahmet Kan a anunțat 
autoritățile române despre prezența unei mine marine, care 
plutea în derivă, la o distanță de aproximativ 2,5 mile marine 
de capul digului de nord al Portului Constanța. În scurt timp, o 
navă a Gărzii de Coastă s-a deplasat la fața locului pentru a 
inspecta obiectul plutitor raportat, confirmând că este o mină 
marină, care punea în pericol siguranța navigației. Conform 
procedurilor operaționale, șeful Statului Major al Forțelor 
Navale, viceamiralul Mihai Panait, a ordonat, intervenția rapidă 
a echipei de scafandri de luptă EOD (specializați în distrugerea 
dispozitivelor explozive subacvatice), aflată în serviciul de luptă 
permanent, precum și pregătirea puitorului de mine Viceamiral 
Constantin Bălescu pentru a ieși pe mare. Echipa de scafandri 
EOD s-a deplasat în raionul indicat cu două ambarcațiuni 
rapide, pentru a neutraliza mina marină aflată în derivă în zona 
de responsabilitate a Forțelor Navale. După ce au fost luate 
toate măsurile de siguranță la fața locului și a fost securizat 
raionul periculos, scafandrii militari au neutralizat mina prin 
distrugere. Misiunea a fost terminată fără a mai fi necesară 
intervenția puitorului de mine Viceamiral Constantin Bălescu. De 
la începutul războiului din Ucaina, au fost confirmate și distruse, 
până în prezent, aproximativ 40 de mine marine, în bazinul 
vestic al Mării Negre. Aceasta este cea de-a patra intervenție 
a scafandrilor de luptă EOD ai Forțelor Navale Române pentru 
neutralizarea unei mine marine. Prima intervenție a avut loc în 
luna martie, la o distanță de aproximativ 70 km travers de Capu 
Midia, cea de-a doua a fost executată la sfârșitul lunii iulie, în 
zona Eforie, la o distanță de aproximativ 4 km de țărm, iar cea 
de-a treia misiune s-a desfășurat în luna septembrie. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

în portul Varna și în apele teritoriale ale 
Bulgariei. Exercițiul „POSEIDON 2022” 
a avut ca scop consolidarea cooperării 
dintre forțele navale române și cele 
bulgare și a făcut parte din programul 
NATO „Military Training Exercise”. La 
exerciţiu, participă forţe şi mijloace din 

Bulgaria, România, Belgia, Grecia, 
Lituania şi Turcia. Obiectivele principale 
ale exerciţiului au fost consolidarea 
interoperabilităţii dintre forţele 
participante în context multinaţional 
întrunit, îmbunătățirea capacităților 
tactice, instruirea unităților și ofițerilor 
de stat major participanți în planificarea 
și desfășurarea operațiunilor de luptă 
împotriva minelor marine. Exercițiul 
„POSEIDON 22” s-a desfășurat pe baza 
unui scenariu fictiv, axat pe o situație 
emergentă de amenințare a minelor. 
Forțele Navale Române se adaptează 
permanent la schimbările mediului de 
securitate produse pe flancul sud-estic 
al Alianței Nord-Atlantice și participă cu 
personal și platforme de luptă la 
exercițiile organizate de aliați, pentru a 
contribui la consolidarea măsurilor de 
apărare colectivă. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN)

Exerciþiul multinaþional  Exerciþiul multinaþional  
„POSEIDON 22“„POSEIDON 22“

Forþele Navale Române  Forþele Navale Române  
la „MEDUSA-12“la „MEDUSA-12“

Scafandrii EOD în misiune!Scafandrii EOD în misiune!
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În perioada 24-25 noiembrie, s-a desfășurat Conferința 
Doctrinară a Forțelor Navale.Tema centrală a acestei conferințe 
doctrinare, organizată la sediul Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” din Constanța a fost „Alinierea documentelor din domeniul 
doctrinar la noul cadru strategic de apărare la nivel național, 
NATO și UE”. Scopul conferinţei este de a asigura un forum de 
discuții și de dezbateri a temelor de interes pentru Forțele Navale 
Române și a principalelor strategii, doctrine, manuale, proceduri 
şi norme, care au intrat în vigoare în perioada 2019-2022, și au 
implicații asupra activității Forțelor Navale.

La ediția din acest an a conferinței, au participat, în calitate de 
invitați speciali contraamiralul Mihai Panait, şef al Statului Major 
al Forţelor Navale; colonelul Adrian Popescu, locțiitorul pentru 
operații și instruire al şefului Statului Major al Forțelor Terestre; 
colonelul dr. Alin Bodescu, locţiitorul comandantului Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”; comandorul conf.univ.dr.ing. 
Lucian Valeriu Scipanov, şef Comisie didactică, Departamentul 
forţe navale, Facultatea de comandă şi stat major, Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”; comandorul Florentin Giuvară, 
şeful Centrului Operativ Forțe Aeriene; comisarul șef de poliție 
Ionel Pavel, director al Direcției de Supraveghere și Controlul 
Trecerii Frontierei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 
Române; amiralul (r) dr. Aurel Popa, Președinte al Forumului de 
Securitate Maritimă; contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, 
vicepreședinte al Asociației „Clubul Amiralilor”; contraamiralul 
de flotilă (r) dr. Sorin Learschi, senior expert asociat în cadrul 
New Strategy Center; contraamiralul de flotilă (rtr.) Ion Custură, 
membru în Consiliul Director al Asociației „Clubul Amiralilor”; 
Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române.

De la desfășurarea ediției anterioare a conferinței, 2019, 
până în prezent s-au produs modificări semnificative în domeniul 
conceptual. Mediul de securitate regional s-a schimbat dramatic, 
ca urmare a declanșării, în luna februarie 2022, a războiului 
neprovocat și nelegitim dus de Federația Rusă în Ucraina, 
iar acest război convențional și informațional are implicații și 
consecințe grave atât la nivel regional, cât și la nivel global. 
După ultima conferință doctrinară a Forțelor Navale, la nivel 
conceptual, au fost modificate documente naționale relevante 
în domeniul doctrinar și în cel al strategiilor, precum „Strategia 
naţională de apărare a ţării pentru perioada 2020-2024” (ediție 
2020) și „Strategia Militară a României” (ediție 2021), iar la nivelul 
Alianței Nord-Atlantice a fost elaborat un nou concept strategic  
al NATO, (ediție 2022) și la nivelul Uniunii Europene a fost 
elaborat documentul „Busola strategică a UE” (ediție 2022). 
Acest cadru nou doctrinar a determinat actualizarea Doctrinei 
Forțelor Navale și, pe parcursul anului 2022, prin efortul conjugat 
al ofițerilor din comanda și din statele majore ale marilor unități  
și a divizioanelor de nave, a fost revizuit documentul funda - 
mental al Forțelor Navale și a fost realizat un proiect care a fost 
dezbătut în cadrul actualului forum de la Constanța.

Conferința Doctrinară din acest an a demonstrat că numai prin 
aplicarea unui fundament conceptual-doctrinar unitar și indivizibil, 
Forţele Navale Române, împreună cu celelalte categorii de Forțe 
Armate ale României și cu structurile similare din ţările membre 
NATO și UE, pot genera un nivel ridicat de interoperabilitate şi 
eficacitate operațională, atât de necesare în aplicarea uniformă a 
tacticilor, tehnicilor şi procedurilor comune naționale și ale NATO. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Adaptarea Doctrinei Forþelor Navale  Adaptarea Doctrinei Forþelor Navale  
la noul cadru strategic de apãrarela noul cadru strategic de apãrare

Acordarea de premii la finalul Conferinței Doctrinare a Forțelor Navale.
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Trei nave militare de la Divizionul 67 Nave Purtătoare de 
Artilerie din Brăila au participat, în perioada 15-17 iunie, 
la Exercițiul „Danube Protector 22”, pe Dunăre, în raionul 
fluvial cuprins între km 176 și km 374. Echipajele au exersat 
proceduri tactice de apărare a comunicațiilor fluviale și a 
infrastructurii energetice, de supraveghere și monitorizare 
a traficului fluvial, de respingere a unui desant naval fluvial, 
precum și de prevenire și descurajare a unor acțiuni care pot 
afecta securitatea fluvială, în zona de responsabilitate a Flotilei 
Fluviale „Mihail Kogălniceanu”. Concomitent, Regimentul 307 
Infanterie Marină a organizat, în raionul Periteasca – Perișor 
din Delta Dunării, Exercițiul „HERACLEEA 22”, la care au 

„HERACLEEA 22“ „HERACLEEA 22“ 

Exerciþiile naþionaleExerciþiile naþionale

ºiºi „DANUBE PROTECTOR 22“ „DANUBE PROTECTOR 22“

participat un pluton de infanteriști marini români de la Babadag 
și un pluton de infanteriști marini americani, care fac parte 
din Corpului de Infanterie Marină a SUA. În tabăra mobilă 
de instrucție din Deltă, planificatorii exercițiului au urmărit 
dezvoltarea interoperabilității între cele două structuri de 
infanterie marină și consolidarea deprinderilor militarilor pentru 
executarea operațiilor amfibii și a acțiunilor tactice din zonele de 
coastă și lagunară. Prin activitățile executate, militarii din Forțele 
Navale Române demonstrează că sunt în măsură să asigure 
securitatea la granițele fluviale și maritime ale țării noastre și că 
instituția militară este un pilon de stabilitate pentru dezvoltarea 
societății românești. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)   

Monitor
pe 

Dunăre
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În perioada 27-29 iunie, nave din compunerea Flotilei 
Fluviale „Mihail Kogălniceanu” au desfășurat activități de 
instruire la cheu și pe fluviu în cadrul exercițiului FN Danube 
Protector. Pe Dunăre, în raionul km 180-186, Grupul de Luptă 
Fluvial, care se va activa la 1 iulie, a desfășurat un exercițiu 
complex având ca temă principală, siguranța căilor de navigație 
într-un raion desemnat. Principalele obiective urmărite au 
constat în creșterea nivelului de instruire a echipajelor navelor, 
consolidarea deprinderilor militarilor de a deservi aparatura 
și sistemele de artilerie de la bord, executarea misiunilor 
specifice într-un cadru tactic, precum și pentru dezvoltarea 
procedurilor de protecție a căilor de transport fluvial din zona 

Evaluarea Grupului de luptã fluvialEvaluarea Grupului de luptã fluvial
Misiuni pe DunãreMisiuni pe Dunãre

de responsabilitate, actualizarea bazei de date pentru navigaţia 
fluvială în sectorul de marş și crearea unei imagini complete 
a situației fluviale. Exercițiul se înscrie în sfera măsurilor de 
consolidare a nivelului de reacție al militarilor români pentru 
contracararea unor acțiuni ostile în zona fluvială și în Delta 
Dunării. 

Grupul de Luptă Fluvial reprezintă vârful de lance al Flotilei 
Fluviale și a fost constituit din monitorul Mihail Kogălniceanu (45), 
vedete blindate din cadrul Divizionului 67 Nave Purtătoare de 
Artilerie „Comandor Virgil-Alexandru Dragalina”, vedete fluviale 
din cadrul Divizionului 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe 
Sandu”, un remorcher fluvial  din cadrul Divizionului 131 Nave 

Misiuni specifice ale vedetelor fluviale.
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de Sprijin al Flotilei Fluviale, un ceam și un tanc fluvial din cadrul Secției Logistice 
Brăila, precum și un grup de scafandri fluviali din cadrul Centrului 39 Scafandri.

În cadrul exercițiului o comisie de evaluare formată din specialiști de la Centrul de 
Instruire Simulare, Evaluare și Jocuri de Război al Forțelor Navale și Comandamentul 
Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” a evaluat capabilitățile operaționale 
ale Grupului de Luptă Fluvial din rotația iulie-decembrie 2022. Evaluarea a fost făcută 
pe cele două componente, evaluare statică, la cheu și evaluarea acțională, desfășurată 
pe fluviu în cadrul unui exercițiu fluvial. Pe Dunăre, exercițiul de transport tactic a 
impus realizarea unui convoi având în formare grupuri de siguranță; de asemenea a 
fost executată repingerea unui desant inamic și misiuni de dragaj. Echipa de evaluare 
a urmărit evaluarea procedurilor de manevră în formație, dragaj, respingerea atacului 
inamic și menținerea vitalității navelor. În urma evaluării a reieșit faptul că marinarii 

Acţiuni combinate pe Dunăre.

Observare continuă pe Dunăre.

Scafandrii fluviali în acţiune!
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fluviali au menținut nivelul de profesionalism demonstrat la 
evaluările anterioare și sunt o structură specializată a Forțelor 
Navale, adaptată nevoilor specifice noului context de securitate 
regional.

În marja exercițiului de antrenament de pe Dunăre, la 
bordul navelor fluviale s-au aflat și studenți de anul III din 
cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, aflați în stagiul 
de practică. Aceștia au urmărit secvențele tactice executate 

de nave, s-au familiarizat cu viața la bordul navelor fluviale  
și au executat recunoașteri ale reperelor costiere. În anul  
în care se împlinesc 150 de ani de învățământ superior  
de marină, Academia Navală își adaptează permanent progra-
mele de învățământ la nevoile Forțelor Navale Române, 
structură care beneficiază astfel, în final, de absolvenți bine 
pregătiți, aflați la un nivel similar de instruire cu colegii lor din 
marinele NATO. (M.E.)

Comandorul Octavian Mocanu, locţiitorul comandantului Dn 67 NPA, 
în dialog cu studenţii ANMB aflaţi în stagiu de practică.

Marinarii militari evaluaţi de echipa CISEJR.
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Peste 300 de militari din Flotila Fluvială au participat, în 
perioada 16 - 21 octombrie, la exercițiul DANUBE PROTECTOR 
al forțelor navale fluviale, desfășurat pe Brațul Sfântu Gheorghe 
și la gurile Dunării.

La exercițiul planificat, organizat și condus de Statul Major 
al Forțelor Navale, prin Comandamentul Flotilei Fluviale „Mihail 
Kogălniceanu”, au participat peste 300 de militari, care au avut 
la dispoziție două nave tip monitor și două vedete blindate ale 
Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil 
Alexandru Dragalina”, patru vedete fluviale ale Divizionului 88 
Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”, un remorcher fluvial, 
o șalupă fluvială rapidă, o navă de comandament aparținând 
Grupului 325 Logistic Tulcea, șapte ambarcațiuni rapide de asalt 
ale Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, remorcherul 
maritim de intervenție cu scafandri „Grozavul”, cu un detașament 
de scafandri EOD la bord și un detașament de scafandri fluviali. 
Exercițiul naval cu trupe în teren a fost bazat pe un scenariu fictiv, 
care este adaptat mediului de securitate actual, în conformitate 
cu legislația națională în domeniul apărării și securității. Obiectivul 

Trageri de luptã în Delta DunãriiTrageri de luptã în Delta Dunãrii
urmărit a fost ridicarea nivelului de instruire al echipajelor navelor 
pentru executarea întrunită a unei secvențe dintr-o operație de 
apărare desfășurată pe teritoriul României. Elementul-cheie al 
exercițiului l-a constituit acțiunea comună, combinată, sincronizată 
și coerentă, bazată pe coeziunea și experiența echipei.

Colonel Marius Gheorghescu, comandantul Regimentului 307 
Infanterie marină: „În această fază a exercițiului, rolul principal îl 
au navele purtătoare de artilerie, care execută foc asupra navelor 
inamice de desant și asupra navelor de sprijin al acestora.” 

Activitățile desfășurate au cuprins elemente de planificare 
și de pregătire a acțiunilor tactice, acțiuni de dislocare a forțelor 
în teren, deopotrivă terestre și fluviale, proceduri operaționale 
de cercetare și supraveghere a unui raion fluvial, de asigurare 
a securității și de apărare a unui port fluvial, precum și acțiuni 
tactice de asalt fluvial.

Tragerile cu sistemele de artilerie de la bordul navelor militare 
fluviale și cu armamentul individual de infanterie, cu muniții 
de război, au făcut parte din scenariul exercițiului DANUBE 
PROTECTOR 22, în care protagoniștii au fost marinarii militari 

Vedetele fluviale executând misiuni de tragere.
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fluviali şi pușcașii marini, care au acționat împreună ca un întreg, pentru 
asigurarea securității țării noastre la granița fluvială cu Ucraina și în zona 
de litoral din nordul Dobrogei.

Comandorul Marcel Neculae, comandantul Flotilei Fluviale: „Întreg 
raionul estic este securizat, ori de câte ori o navă pătrunde în raion este 
notificată să schimbe drumul. Traficul e intens. Vorbim de perioada încă 
suficient de activă din punct de vedere al tranzitului de cereale din Ucraina 
spre strâmtorile turceşti şi dincolo de acestea. Mare parte din nave, în pofida 
faptului că prin instituţiile specializate ale Forţelor Navale, au fost notificate 
că acest raion este interzis pentru navigaţie, sunt unele care navigă la 

Aspect din timpul exerciţiului de la Sfântu Gheorghe.

Comandorul Marcel Neculae, comandantul 
Flotilei Fluviale, în dialog cu presa.

Acţiunea infanteriştilor marini.
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limita raionului şi, ca urmare, pentru a menţine activităţile cu grad maxim de siguranţă, 
suntem nevoiţi să intervenim pentru a le redirecţiona spre raioanele de larg, să nu punem 
în pericol navigaţia. În timpul exerciţiului de astăzi (marţi, n.red.), 15 nave au tranzitat zona 
de coastă în care am organizat raionul maritim pentru executarea tragerilor. Din data de 24 
de februarie, când Rusia, în mod neprovocat, a invadat Ucraina, săptămânal, la gurile de 
vărsare a Dunării, în special pe zona de trafic maxim, vorbesc aici de canalul Sulina, care 
a preluat peste 80% din traficul de cereale dinspre porturile fluviale ucrainene şi româneşti, 
o capabilitate puternică respectiv printr-un ciclu operaţional un monitor şi o vedetă blindată 
asigură permanent siguranţa de navigaţie pe canalul Sulina, cât şi liniştea cetăţenilor 
dinspre mare şi fluviu la gurile Dunării.” (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Infanteriştii marini în acţiune.

Colonelul Marius Gheorghescu, comandantul 
Regimentului 307 Infanterie Marină, în dialog cu presa.



48

Nava Școală Mircea a plecat luni, 6 iunie 2022, din Portul 
Militar Constanța, în cel de-al doilea marș internațional de 
instrucție din acest an, misiune dedicată împlinirii, anul acesta, 
a 150 de ani de învățământ românesc de marină. La bordul 
navei s-au aflat 92 de studenți din anul II de la Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân” și opt studenți străini de la academiile navale 
din Marea Britanie, Polonia, Bulgaria și USA.

Pregătirea tinerilor cadeți la bordul Navei Școală Mircea are 
ca scop formarea deprinderilor specifice în profilul profesional al 
studenților prin executarea de roluri și atribuții specifice la bordul 
navei, sub îndrumarea cadrelor didactice și a instructorilor din 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Pe lângă misiunea de 
formare a viitorilor ofițeri ai Marinei Militare Române, velierul 
își va asuma și misiunea de reprezentare și de promovare a 
tradițiilor marinărești ale Forțelor Navale Române, participând la 
„Regata Iacobus” în porturile Genova (Italia) și Valencia (Spania). 
Marșul a avut o durată de 54 de zile, timp în care velierul, simbol 
al Marinei Militare Române, a acostat în porturile Augusta și 
Genova (Italia), Valencia (Spania), Valletta (Malta), Alexandria 
(Egipt).

În tranzit, din Marea Neagră în Marea Mediterană
Plecarea din Portul Constanţa a fost ca întotdeauna 

emoţionantă, rudele şi prietenii tinerilor cadeţi, care se aflau 
la pupa fregatelor Regele Ferdinand şi Regina Maria privind 
desprinderea velierului de la cheu cu lacrimi în ochi. Cadeţii, 
ambarcaţi cu doar trei zile înainte de plecare, la bordul navei, 
priveau cu optimism tot ce se întâmpla în jurul lor şi erau 
încrezători că, lăsând în urmă pe cei dragi, vor umple acest gol 
cu ceea ce înseamnă debutul spre maturitate. Ieşirea din portul 
Constanţa a făcut să ne amintim de capriciile Mării Negre, iar 
câţiva studenţi au avut un prim contact cu buclucaşul rău de mare 
şi cu tromba navei.

Activitatea la bordul navei a continuat, sub îndrumarea 
ofiţerului secund, locotenentul Ştefan Scutelnicu, cu explicarea 
rolurilor pentru abandonul navei, apoi cu rolurile de manevră a 
velelor, după care cadeţii au trecut la executarea serviciilor de 
cart (navigaţie, cart la timonă, curier cart, veghe pupa, veghe 

prova). Spre seară, li s-au repartizat hamacele, iar amurgul 
primei zile şi-a întins aripile peste marea cea mare şi peste nava 
noastră.

A doua zi, la 15 ore distanţă, una faţă de cealaltă, la orizont 
s-au întrezărit strâmtorile Bosfor şi Dardanele, încărcate 
de istorie. „În plus faţă de ataşamentul faţă de mare, (ne-a 
mărturisit studenta caporal Sabina Diaconescu) încă de mică 
am dezvoltat o înclinaţie către pictură şi am pictat, de-a lungul 
timpului, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Argeş şi, totodată, am 
fost atrasă de frumuseţea Moscheii Sfânta Sofia din Istanbul. 
Traversând Strâmtoarea Bosfor am avut ocazia, la care am 
visat încă de mică, să văd această minunată opera arhitecturală 
integrată în peisajul de coastă al Turciei, care a păstrat peste 
veacuri farmecul istoric al vechiului Constantinopol“.

La bordul lui Mircea nu poţi exista de unul singur. Faci parte 
din echipaj, iar respectul pentru semenii tăi este „lege“. Depinzi 
de cel de lângă tine în aproape orice aspect al vieţii pe nava. „În 
arboradă, (ne-a spus studentul caporal Mihai Timofte) de exemplu, 
nu mă pot asigura fără ajutorul colegului de pe vergă, iar în acele 
momente, fără nicio exagerare, viaţa mea depinde de acesta. Nu 
poţi mânca, învăţa sau dormi fără ajutorul celui de lângă tine“.

54 de zile la bordul54 de zile la bordulAlma 
mater
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Aspect de la ceremonia de plecare a Navei Şcoală Mircea 
în marşul internaţional de instrucţie.
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Comandantul navei, comandorul Mircea Târhoacă, împreună 
cu membrii echipajului, cu profesorii şi cu instructorii de la bord, 
au făcut tot posibilul pentru ca studenţii să înţeleagă că acest voiaj 
nu era o croazieră, ci era un marş de instrucţie şi de reprezentare 
a ţării noastre, în timpul căruia vor dobândi deprinderi practice, 
care le vor dezvolta cunoştinţele teoretice acumulate de-a lungul 
celor doi ani de învăţământ universitar. 

Patru zile, traversarea Mării Ionice
După ce Nava Şcoală Mircea a traversat Marea Neagră, 

Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele, 
Marea Egee şi Strâmtoarea Kafirea, Marea Ionică ne-a întâmpinat 
cu o agitaţie gradul 4, fapt ce a provocat repede răul de mare, 
atât în rândul studenţilor cât şi al echipajului. Medicul de la bord, 
locotenent-colonel Paul Dincă, și asistentul medical, plt. adj. pr. 
Daniel Fluieraru, au gestionat situația cu profesionalism, pentru 
ca studenții să-și termine cu bine activităţile zilnice.

Navigând printre insulele greceşti din Marea Egee, mare ne-a 
fost mirarea când o navă de pasageri ne-a salutat cu semnale 
acustice lungi. Semnificaţia acelui salut între nave ne-a dat-o 

comandantul Navei Şcoală Mircea, care ne-a spus că în comanda 
acelei nave este un ofiţer român care a făcut şi el practică pe 
velierul nostru. Primind această informaţie, toţi cei de faţă am 
simţit cum mândria ne umple sufletul pentru că învăţământul 
superior militar românesc de marină este apreciat oriunde în 
lume. Astfel deviza „Onoare şi Patrie” care este înscrisă pe 
frontispiciu, la puntea centru a Navei Şcoală Mircea, marchează 
primii paşi ai carierei de ofiţer de marină. 

În cele opt zile de marş care au trecut de la plecarea din 
portul Constanţa, la puntea centru, pe dunetă sau pe teugă, 
instructorii au continuat instruirea cadeţilor. Au fost exersate 
antrenamentele la braţarea vergilor şi urcarea în arboradă, până 
la gabie, apoi în crucetă. Au urmat două antrenamente pentru 
asigurarea vitalităţiii la bordul navei, un exerciţiu de stingere 
a unui incendiu, în spaţiile interioare şi pe punte, iar al doilea 
a fost un exerciţiu demonstrativ de salvare a unui om căzut în 
apă, prezentat de locotenentul Ciprian Popa, comandant grup 
navigaţie şi observare, care ne-a spus că „reuşita unei manevre 
de salvare depinde de repeziciunea şi siguranţa lansării la apă a 
bărcii de salvare, recuperarea omului, aducerea acestuia la navă 
în cele mai bune condiţii şi de acordarea primului ajutor“.

Chiar dacă marea a fost zbuciumată, în cazarma trei sau pe 
punte, teoria şi practica marinărească au ocupat cea mai mare 
parte a timpului petrecut de cadeţii anului II pe Nava Şcoală 
Mircea. Duminică şi luni, la primele ore ale dimineţii, în atenţia 
echipajului şi a studenţilor, preotul marşului, Dragoş Trandafir, a 
ţinut slujba Sfintei Liturghii - Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) 
şi Liturghia Sfintei Treimi.

În portul sicilian Augusta, pe urmele cavalerilor maltezi
Marţi, 14 iunie, la primele ore ale dimineţii, Nava Şcoală 

Mircea a acostat la cheul portului comercial din Augusta. În 
programul navei, escala din Augusta a fost una tehnică, de 
refacere a plinurilor de alimente şi apă, precum şi pentru refacerea 
capacităţii echipajului. În cele patru zile de escală echipajul s-a 
ocupat de mentenanţa navei, iar scafandrii de la bord, caporalii 
Lucian Mocanu, Cătălin Fodor, Traian Puşca şi Radu Brajnicov, 
au executat COV (controlul operei vii), verificând elicea şi 

Navei ªcoalã „Mircea“Navei ªcoalã „Mircea“
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curăţând prizele navei aflate sub apă. Cadeţii, alături de profesori 
şi instructori, au continuat programul, intrat deja în obişnuinţă - 
de la înviorarea de dimineaţă, la trecerea pe sectoare, servitul 
mesei, orele de curs, apoi punerea în practică a teoriei, urcarea 
în arboradă de la puntea centru şi de la teugă, în formaţie de câte 
patru, urcând până la gabie, apoi crucetă, zburător şi rândunică.

În această perioadă, lucrul cel mai important legat de 
activitatea studenţilor este urcarea în arboradă, repartizarea pe 
vergi şi repetarea salutului la intrarea în porturi. Orice mişcare 
a cadeţilor este atent monitorizată de instructorii, maistru militar 
clasa a IV-a Bogdan Blaj, fruntașul Mihai Bărgaoanu, plt.adj. 
Daniel Nica, maistru militar clasa a III-a Mihai Heisu, caporal 
Marian Simion. „Pe zi ce trece, aptitudinile studenţilor militari se 
transformă în deprinderi, iar urcarea temătoare în arboradă, pe 
vergi, devine tot mai rapidă. Îi văd pe tinerii cadeţi cum retrăiesc 
împlinirile pe care le aveau în copilărie, când se ridicau pe 
vârfurile degetelor şi reuşeau să ajungă la jucăria preferată”, ne-a 
mărturisit, ușor nostalgic, maistru militar clasa I Ciocan Marian 
În timpul liber, atât studenţii cât şi echipajul au făcut excursii în 
Siracusa şi Catania.

Genova, orașul lui Columb
Sâmbătă, 18 iunie, Nava Şcoală Mircea a ridicat ancora, 

luând cap compas spre al doilea port al marşului, Genova. 
Vremea a fost bună, trecerea din Marea Ionică în Marea Tireniană 
a fost liniştită. În jurul orei 16.00 nava a 
traversat Strâmtoarea Messina, cunoscută 
în antichitate drept Strâmtoarea Scylla 
şi Cariddi, nume împrumutat de la cei doi 
monştri care ar fi devastat navigaţia dintre 
Calabria şi Sicilia. Aproape de miezul nopţii, 
pâlnia Vulcanului Stromboli, Insula Monte 
Cristo şi Insula Elba s-au putut distinge doar 
la lumina stelelor.

În zilele care au urmat, până în portul 
Genova, cadeţii au executat program de 
curăţenie pe navă. Imaginea superbă a 
velierului nostru, aşa cum este cunoscută 
în realitate sau din fotografii, este rezultatul 
muncii permanente a echipajului şi a 
cadeţilor deoarece, aici munca nu se 
termină niciodată. Cu o zi înainte de a 
intra în port, echipajul şi cadeţii au urcat în 
arboradă, au desfăşurat velele de la partea 
inferioară a arborelui trinchet şi a arborelui 
mare. Începând cu ora 09.30 nava şi-a oprit 
motorul principal. Această „constelaţie de 
inimi şi diadema de stele” ne-a purtat, timp 

de opt ore, doar cu velele în vânt, făcându-ne să ne întoarcem 
în timp şi să căutam iscoditori, în zare, pavilioanele navelor cu 
piraţi.

În dimineaţa zilei de 22 iunie, Nava Şcoală Mircea a intrat în 
portul comercial Genova. La cheu, am fost aşteptaţi de consulul 
general al României la Torino, Ioana Gheorghieş. După acostare, 
comandantul navei, comandorul Mircea Târhoacă, împreună cu 
doamna consul general au efectuat o vizită la Direcţia Maritimă 
a Regiunii Liguria, unde au fost primiţi de comandantul Direcţiei 
şi al Portului Genova, contraamiralul de flotilă Sergio Liardo şi 
de locţiitorul acestuia, comandorul Giovanni Stella. Seara, la 
bordul navei a avut loc o recepţie oferită de Consulatul General 
al României de la Torino, la care au fost invitaţi reprezentanţi 
ai autorităţilor civile şi militare din Genova şi personalităţi 
diplomatice. În timpul liber, cadeţii şi echipajul navei au vizitat 
acvariul, Lanterna di Genova (farul Genovez), Via Garibaldi 
(strada palatelor, unul mai spectaculos decât altul), monumente 
arheologice din oraşul vechi al Genovei, precum şi casa în care 
se spune că s-a născut Cristofor Columb. Pe timpul escalei de la 
Genova, ne-au vizitat nava mii de români. 

Din frumosul port genovez Marina Genova Aeroporto, 
duminică, 26 iunie, s-a dat startul Festivalului „Iacobus Maris 
21-22” pe traseul Genova (Italia), Valencia (Spania), Sevillia 
(Spania), Porto (Portugalia) si Vigo (Spania). Festivalul 
comemorează pelerinajul Sfântului Apostol Iacob de la Jaffa 

(Palestina) la Santiago de Compostela 
(Spania), traversând Mare Nostrum, de la 
est la vest, apoi spre nord, spre Galitia. 

Nava Şcoală Mircea a plecat sâmbătă, 
25 iunie, spre cea de-a treia escală a 
marşului de instrucţie, portul spaniol 
Valencia, unde se va întâlni cu celelalte 
veliere care participă la Festivalul „Iacobus 
Maris 21-22”.

„La front pe vergi“, în Marea Balearelor
Sâmbată, 25 iunie, Nava Şcoală Mircea 

a molat parâmele, lăsând în urmă portul 
comercial „Marina Genova Aeroporto”, 
îndreptându-se spre al treilea port de escală, 
Valencia. Cu o zi înainte de plecare, cei trei 
cadeţi americani şi-au încheiat stagiul de 
practică şi au fost debarcaţi în Genova.

Reluând activităţile de pe navă, la 
câteva ore de la plecare suntem informaţi 
prin sistemul de convorbiri interioare că 
într-una dintre cabinele navei a izbucnit un 
incendiu, lucru care a declanşat semnalul 

Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul NS Mircea, 
primind o plachetă de la consulul general al României la Torino, Ioana Gheorghieş. Vizitatori la bordul NS Mircea.

Vizitatori aşteptând să urce la bordul NS Mircea.

51

de abandon al navei. Cu toate că întreaga suflare de pe nava ştia 
că era vorba de o simulare, fiecare membru al echipajului a ieşit 
cât mai repede cu vesta de salvare pe punte ocupându-şi locul în 
formaţie, la plutele repartizate încă din primele zile ale marşului.

De când nava s-a desprins de la cheul portului militar 
Constanţa, maeştrii bucătari, fruntaş Vasile Tulac, caporal clasa 
a II-a Vasile Gheorghe, Pcc Ghiulnaş Curtaşan, caporal clasa 
a III-a Ionuţ Vieru şi soldat Răzvan Drilea, de la bordul Navei  
 Şcoală Mircea fac tot posibilul să gătească senzaţional, cum 
se spune, „ca la mama acasă”. După servirea mesei, a intrat 
în obișnuinţa echipajului şi a studenţilor să mulţumim echipei 
de serviciu de la bucătarie, pentru felurile de mâncare pe care 
le prepară şi, nu în ultimul rând, pentru deserturile cu care ne 
răsfaţă în fiecare zi.

Joi, 29 iunie, creştinii ortodocşi îi pomenesc pe Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel. Cu această ocazie, la puntea centru, preotul 
navei, plutonierul adjutant Dragoş Trandafir a oficiat prăznuirea 
Sfintei Liturghii a celor doi Apostoli.

Valencia, oraşul artelor şi ştiinţelor
Nava Şcoală Mircea a acostat joi, 30 iunie, în portul Valencia. 

La cheu, a fost întâmpinat de consulul general al României 
la Castellon de la Plana, Irina Marin. Aflată pe coasta de est a 
Spaniei, pe malul drept al râului Turia, Valencia este un important 
centru universitar, industrial, comercial şi 
turistic.

După acostarea navei, comandantul 
navei, comandorul Mircea Târhoacă, îm-
preună cu consulul general al României 
la Castellon de la Plana, Irina Marin au 
efectuat o vizită la Comandamentul Naval 
al Valenciei şi Castellonului unde au fost 
primiţi de comandantul naval al regiunii, 
comandorul Alfredo Cordon Scharfhausen; 
vizitele ofociale au continuat şi a doua zi 
când au fost primiţi de preşedintele Auto-
rităţii Portuare, Aurelio Martinez Estevez şi 
de alte autorităţi portuare.

Pe perioada escalei velierul a fost 
vizitat de sute de localnici, impresionaţi de 
frumuseţea acestuia. Un grup de studenţi 
de la bordul Navei Şcoală Mircea a mers în 
vizită la Centrul de Cercetări al Universităţii 
din Valencia. În zona ştiinţifică şi academică 
a centrului studenţii au fost invitaţi să 
viziteze laboratoare de cercetare din cadrul 
Institutului Cavanilles, dedicat studiului 
biodiversităţii şi biologiei evolutive.

La festivalul „Iacobus Maris 22”, alaturi de Nava Şcoală 
Mircea, am reîntâlnit alte trei veliere renumite: Palinuro (Italia), 
Pascual Flores (Spania) şi Atyla (Spania). Sâmbată, 2 iulie, prin 
amabilitatea Fundatiei „Translatio”, organizatori ai festivalului 
„Iacobus Maris 22”, s-au pus la dispoziţie autocare tuturor 
echipajelor participante la regata pentru un tur ghidat al centrului 
istoric al Valenciei. Alături de echipajul navei, studenţii au vizitat 
Catedrala Santa Maria, Plaza de Virgen, Biserica San Nicolas 
y San Pedro Martir, considerată Capela Sixtina a Valenciei, 
Turnurile Serrano si Plaza de la Reina. Ghidul spaniol a încheiat 
prezentarea cu fastuoasa clădire a Muzeului Naţional de 
ceramică „Gonzales Marti”.

Seara, la bordul navei a avut loc o recepţie oferită de 
Consulatul General al României de la Castellon, unde a fost 
invitat ambasadorul României în Spania, George Gabriel 
Bologan, precum şi personalităţi diplomatice şi reprezentanţi ai 
autorităţilor civile şi militare

De la Valencia spre capitala arhipelagului maltez, Valleta 
Nava Şcoală Mircea a ridicat ancora din frumosul oraş 

Valencia, duminică, 3 iulie, spre cel de-al patrulea port al 
marşului, Valleta (Malta), sub privirile publicului care venise 
pe esplanada, la primele ore ale dimineţii, dornic de a vizita 
elegantul velier. La ieşirea din portul „Marina Nord”, Nava Şcoală 
Mircea a participat la parada velierelor, alături de ambarcaţiunile 

prezente la Festivalul „Iacobus Maris 22”, 
Palinuro (Italia), Pascual Flores (Spania), 
Atyla (Spania) şi VO70-E1 (Spania).

După ce a strălucit, la propriu, la lumina 
miilor de artificii ale spectacolului oferit 
publicului, sâmbătă seara, de organizatorii 
Festivalului „Iacobus Maris 22”, în portul 
valencian, echipajul Navei Şcoală Mircea 
şi-a reluat activităţile curente de la bord. 
Studenţii şi-au continuat activităţile didac-
tice, cu o testare la Bazele Navigaţiei şi 
Navigaţie Astronomică, cursuri susţinute de 
locotenentul Silviu Popa.

Am continuat să navigăm prin Marea 
Balearelor şi am reîntâlnit Insulele Ibiza şi 
Mallorca, pe care le-am admirat, în drum 
spre Valencia. După trei zile de marş, 
cu un vânt propice pentru desfăşurarea 
velelor, comandantul navei a ordonat 
oprirea motorului şi desfăşurarea velelor 
triunghiulare şi pătrate. Timp de opt ore, 
emblematicul Mircea a navigat cu vele 
în Marea Mediterană, ca o mică insulă 
plutitoare între cer şi ape.

Lucrări de matelotaj la bordul NS Mircea.

Lecţie de navigaţie astronomică.

Studenţii ANMB susţinând teste la disciplinele studiate la bordul navei.
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Nava Şcoală Mircea, asistată de două remorchere, a 
acostat în portul Valleta sâmbătă, 9 iulie, de unde va pleca spre 
destinaţia următoare miercuri, 13 iulie. Escala este una tehnică, 
de completare a necesarului navei şi de refacere a echipajului. 
Denumită şi „Perla arhipelagului maltez”, actuala capitală a 
Maltei, Valleta, deţine în suburbiile sale, cele mai impunătoare 
clădiri ale Cavalerilor de Malta. 

În timpul rămas la dispoziţie studenţii, împreună cu membrii 
echipajului au ignorat căldura sufocantă a oraşului şi au vizitat 
numeroase obiective turistice din Valleta. Printre preferinţele 
noastre au fost „Catedrala Sfantul Ioan”, care datează din secolul 
al XVI-lea, „Biblioteca Naţională”, unde se află scrieri personale 
ale Cavalerilor de Malta, „Teatrul Manoel”, una dintre cele mai 
frumoase clădiri ale oraşului, precum şi alte atracţii arheologice.

Pe apele Mediteranei, de la Valletta la Alexandria
După plecarea din Valletta, în dimineața zilei de 13 iulie, Nava 

Școală Mircea a luat cap compas spre ultimul port din cel de-al 
doilea marș de instrucție și reprezentare din acest an, Alexandria. 
În perioada escalei de pe frumoasa insulă, nava a fost asaltată 
de zeci de vizitatori, printre care și români stabiliți aici, dar și 
marinari din echipajele celorlalte nave aflate în portul Valletta. 
Au urmat șase zile de marș cu o mare destul de agitată. Cadeții 
au continuat testele pentru a demonstra tot ce au învățat la orele 
de curs, și cele de practică, pe parcursul celor șase săptămâni.

S-a navigat cu vele, s-au efectuat carturi de navigație, carturi 
la motoare și veghe prova și pupa, iar sub atenta îndrumare 
a maiștrilor militari de la bord, cadeților li s-au predat tehnicile 
lucrărilor de matelotaj. În serile răcoroase, după programul 
zilnic, cadeții care nu erau de cart sau 
nu efectuau serviciul la bucătărie au fost 
angrenați în jocuri marinărești la puntea 
centru. Aceștia s-au întrecut, pe rând, în 
probe precum trasul la parâmă, urcatul 
pe frânghie, aruncarea bandulei la punct 
fix, dar și într-o probă de cultură generală. 
Rolul marșului de instrucție și reprezentare 
al Navei Școală Mircea este de formare 
a cadeților în spiritul meseriei pe care au 
îmbrățișat-o dar, la fel de importantă, este 
și dimensiunea sa esențială pe care o are, 
ca ambasador pe mările și oceanele lumii. 
Purtând tricolorul la catarg, frumosul velier 
confirmă, de fiecare dată, tradițiile navale 
românești și valoarea școlilor de marină 
unde se clădește personalul de mâine al 
Forțelor Navale Române.

Chiar dacă mai sunt zece zile până când 
Nava Școală Mircea va ajunge acasă, la 
bordul navei, printre studenți s-a instalat 
deja nostalgia clipelor petrecute pe frumosul 
velier. „Acest marș a reprezentat o adevărată 
provocare pentru mine, dar acum, făcând o 

retrospectivă, pot spune că a fost una dintre puținele experiențe 
complexe de care am avut parte până acum. În acest marș de 
instrucție am avut oportunitatea de a mă familiariza cu tot ce ține 
de viața pe mare și sunt de părere că m-am descurcat pe măsura 
așteptărilor și că m-am acomodat repede schimbărilor de mediu. 
Viața pe mare nu este una ușoară dar, cu cât este mai greu, cu 
atât este mai frumos. Pe navă am descoperit tainele navigației, 
chiar dacă sunt fată accept provocarea și la finalul studiilor vreau 
să ocup o funcție la o navă militară”, ne-a spus studenta caporal 
Camelia Trif.

„Pentru mine, voiajul cu Nava Școală «Mircea» a fost unul 
dintre motivele pentru care am ales Academia Navală «Mircea cel 
Bătrân». Mi se pare genială oportunitatea de a descoperi tainele 
marinăriei încă din anul II de Academie. Pe lângă faptul că învățăm 
ce înseamnă viața de marinar, cu toate aspectele ei: lucru în 
arboradă (unde am avut rol la verga rândunică), diferite manevre, 
navigație (fie ea astronomică sau costieră), dormitul în hamac și 
cel mai important din punctul meu de vedere: munca în echipă. 
În timpul marșului se dezvoltă relații de camaraderie cu rădăcini 
foarte adânci. Tind să cred că această experiență ne-a unit foarte 
mult ca promoție, fiind împreună 24/24, la bine și la rău, am învățat 
să ne ajutăm atât fizic, cât și psihic. Am plecat fără a ști un gram 
de marinărie și ne vom întoarce marinari cu aproape 5.000 de mile 
marine parcurse”, ne-a relatat studentul caporal Mihai Timofte.

În aceeași notă și studentul caporal Radu Leonte ne-a spus: 
„Cu siguranță, începuturile sunt cele mai grele părți ale unui drum. 
Am studiat cu pasiune tot ceea ce mi s-a predat în anul I și II în 
academie, pentru că mi-am propus să excelez în acest domeniu. 

Înainte de a pleca în marș, m-am gândit că 
îmi va fi ușor pe mare, în baza cunoștințelor 
acumulate. Acum, apropiindu-ne de finalul 
marșului de instrucție, pot spune că nu este 
așa cum am crezut. Când ești la bordul 
unei nave pentru prima dată, înveți lucruri 
noi care vin în completarea a ceea ce știai. 
Primele două săptămâni mi s-au părut mai 
dificile. A trebuit să învăț să mă desfășor în 
spații înguste, să mă obișnuiesc cu dormitul 
în hamac și să înfrunt răul de mare. Încetul 
cu încetul, am înțeles cum stau lucrurile. 
Ascultând indicațiile echipajului, totul a 
devenit mai clar, iar cel mai frumos lucru este 
că această experiență o trăiești colectiv și 
nu individual”.

,,La posturile de manevră!”
„La posturile de manevră! La posturile 

de manevră!” Este una dintre comenzile 
pe care comandantul o dă din cabina de 
comandă echipajului Navei Școală Mircea, 
la intrarea sau ieșirea navei în sau din 
porturile de escală. Nava Școală Mircea, 

Family Photo în Portul Alexandria.

Comandorul Mircea Târhoacă.
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însoțită de o navă a Gărzii de Coastă Egiptene și de două 
remorchere a acostat marți, 19 iulie, în portul Bazei Forțelor 
Navale din Alexandria. Situat la vărsarea brațului vestic al Deltei 
Nilului în Marea Mediterană, orașul Alexandria este al doilea ca 
mărime din Egipt și are în jur de 7 milioane de locuitori. Fondat 
în anul 332 Î.HR., de către Alexandru cel Mare, orașul Alexandria 
deținea o importantă bază navală, care avea să controleze Marea 
Mediterană și era dorită a fi capitala noii puteri egiptene. 

Misiunea de reprezentare, ca și în celelalte porturi de escală, 
a demarat din prima zi de acostare. La bordul navei l-am avut 
oaspete pe atașatul Apărării, Militar, Aero și Naval, colonelul dr. 
Cătălin Cîrlănaru.

Comandantul navei, comandorul Mircea Târhoacă, împreună 
cu ataşatul militar și întregul echipaj au efectuat vizite la nava 
portelicopter a Forțelor Navale din Alexandria, ENS Anwar Al 
Sadat, la bordul fregatei ENS Port Said și la Șantierul Naval 
Militar. A doua zi a escalei a debutat cu vizitarea Academiei 
Navale din Alexandria de către un grup de studenți de la bordul 
Navei Școală Mircea, după care studenții egipteni au întors vizita 
cadeților noștri la frumosul velier românesc.

 Spre seară, la bordul navei, cu sprijinul ambasadorului 
României în Republica Arabă Egipt, E. S. dr. Mihai Ștefan 
Stuparu și al atașatului Apărării, colonelul dr. Cătălin Cîrlănaru, a 
avut loc o recepție, unde a fost invitat, comandantul Bazei Navale 
Alexandria, contraamiralul Waleed Atya, precum și personalități 
diplomatice și reprezentanți ai autorităților civile și militare.

În cea de a treia zi a escalei, la inițiativa ambasadei României 
la Cairo, Nava Școală Mircea a fost vizitată de membri ai 
comunității române din Egipt. Oaspeții au vizitat nava, au vorbit 
cu cadeții și membrii echipajului și au făcut multe fotografii. Pe 
perioada escalei, echipajul navei a vizitat vestigiile arheologice 
din Valea Regilor, piramida în trepte de la Sakharra, precum și 
Muzeul de Arheologie din Cairo.

Nava Școală „Mircea“ a revenit la Constanţa
Sâmbătă, 23 iulie, Nava Școală Mircea a plecat spre cea 

din urmă destinație a marșului, care înseamnă ACASĂ. Pentru 
cadeții aflați la bordul Navei Școală Mircea, marșul de instrucție 
a fost prima activitate în cadrul căreia s-au familiarizat cu viața 
pe mare și cu lucrul în echipă. Studenții și-au format și și-au 
dezvoltat deprinderile marinărești, prin executarea unor lucrări cu 
grad ridicat de risc, în arboradă la velatura navei, și a serviciilor 
de gardă și cart pe navă, precum și prin exploatarea, în siguranță, 
a instalațiilor și echipamentelor de la bordul navei.

Nava Școală Mircea a acostat sâmbătă, 30 iulie, în Portul 
Militar Constanța, după ce a executat un marș de instrucție cu o 
durată de 54 de zile. La bordul velierului, au efectuat stagiul de 
practică 92 de studenți militari din anul al II-lea de la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”, precum și opt studenți străini de 
la academii navale partenere din Bulgaria, Marea Britanie, 
Polonia  și  Statele  Unite  ale  Americii. (Nicoleta COCOŞ, 
Comandamentul Flotei; M.E.)

În perioada 6 iunie – 2 iulie elevii militari de anul al II-lea 
de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale au 
desfășurat stagiul de practică la unitățile de nave și de uscat 
ale marinei militare din Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila. 
Pe durata celor patru săptămâni de practică, viitorii maiștri 
militari de marină au fost instruiți sub îndrumarea mentorilor 
desemnați din echipajele navelor, maritime și fluviale, să 
pună în aplicare noțiunile teoretice învățate la cursuri. În 
funcție de fiecare specialitate în parte, elevii militari s-au 
familiarizat cu navele militare, cu specificul acestora, cu tehnica 
și echipamentele utilizate la bord și află despre specificul 
misiunilor pe care și ei le vor avea de îndeplinit odată ce 
își vor ocupa funcțiile obținute prin repartiție. O parte dintre 
elevii militari, care au fost detașați pentru efectuarea stagiului 
de practică la bordul fregatei Regele Ferdinand (F-221), au 
avut inclusiv șansa de a participa, alături de echipajul navei, 
la misiuni de supraveghere a spațiului maritim românesc, în 
contextul agresiunii ruse din Ucraina. După întoarcerea din 
stagiul de practică, elevii militari de anul al II-lea vor susține 
examenul de absolvire, iar în funcție de performanțele obținute 
la acest examen își vor putea alege funcțiile pe care le vor 
încadra în cadrul unităților din Forțele Navale Române. (SMFN)

Stagiu de practicã la naveStagiu de practicã la nave

Contraamiralul Mihai Panait, şeful SMFN, 
felicitând studenţii ANMB la revenirea din marş.

Aspect de la ceremonia de sosire a Navei Şcoală 
Mircea din marşul internaţional de instrucţie.
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Moment impresionant pentru cei 99 de absolvenți ai promoției 
2018-2022 „Încoronarea de la Alba Iulia – 100” de la Colegiul 
Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, miercuri,  
8 iunie, care s-au prezentat la ultimul apel de seară, și-au luat 
rămas bun de la cei patru ani de liceu, de la colegi, cadre didactice 
și militare. Apelul de seară este un moment din programul zilnic al 
elevilor de colegiu militar și se execută numeric, pe subunități, de 
către elevii gradați. La terminarea numărătorii, aceștia raportează 
elevului plutonier adjutant efectivul prezent și absent. După apel, 
elevii își continuă activitățile din programul de seară. „Ultimul 
apel… flacăra torței, fiecare pas în cadență, fiecare zâmbet… 
Nu voi uita niciodată acest moment. Compania I, o echipă, o 
adevărată familie, cu emoție ne-am strâns în brațe, cu un surâs 
ne-am urat să avem un drum al vieții presărat numai cu reușite, 
cu o lacrimă de fericire pe obraz am simțit că în această seară 
este momentul nostru, momentul să strălucim deoarece noi ne-
am scris povestea!”, a mărturisit emoționată elevul absolvent 
Denisa Stanciuc.

Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” a organizat 
în Portul Militar Constanța joi, 9 iunie, festivitatea de absolvire 
a studiilor liceale militare, cu ocazia finalizării cursurilor anului 
școlar 2021-2022. Cu acest prilej, promoția de absolvenți ai 
colegiului a primit denumirea onorifică „Încoronarea de la Alba 
Iulia - 100”. Aceasta este prima promoție care a parcurs toți cei 
patru ani de studiu în cadrul acestei instituții, de la reînființarea 
colegiului, 23 dintre absolvenți fiind fete și 76 băieți. Elevii din 
fiecare an de studiu, care au obținut cea mai mare medie anuală, 

Absolvirea promoþiei „Încoronarea de la Alba Iulia - 100” Absolvirea promoþiei „Încoronarea de la Alba Iulia - 100” 
a Colegiului Naþional Militar „Alexandru Ioan Cuza”a Colegiului Naþional Militar „Alexandru Ioan Cuza”

au fost recompensați cu premii speciale și de excelență, iar șefului 
de promoție, elevul plutonier adjutant Patriche Răzvan - Gabriel, 
care a obținut media generală 9,88 în cei patru ani de studiu, i-a 
fost conferită Emblema de merit „Știința Militară” clasa a III-a. 
De asemenea, au fost premiați și elevii cu rezultate meritorii la 
olimpiadele naționale. Alături de tinerii absolvenți ai colegiului 
militar constănțean, au fost prezenți la festivitate locțiitorul șefului 
Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel-
Eugen Cojocaru, reprezentanți ai Statului Major al Apărării și ai 
Statului Major al Forțelor Navale, comandanți de mari unități și de 
unități, personalități de la nivel local și județean, cadre didactice, 
părinți și rude ale elevilor. (SMFN)

Aspect de la festivitatea de final de an şcolar a elevilor CNMAIC. 

„Ultimul apel” al absolvenţilor 2022 a CNMAIC.

Contraamiralul de 
flotilă Cornel-Eugen 
Cojocaru acordând 
Emblema de merit 
„Știința Militară” clasa 
a III-a, elevulului 
plutonier adjutant 
Patriche Răzvan – 
Gabriel.
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54 de elevi din clasele a XI-a din Colegiului Național Militar 
„Alexandru Ioan Cuza”, au participat la Tabăra de instruire 
de vară, în perioada 10-17 iunie, în garnizoanele Tuzla, 
Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și Constanța. Miercuri, 15 
iunie, grupul de elevi a ajuns în Portul Militar Brăila la cele 
două unități de nave de luptă, Divizionul 67 Nave Purtătoare 
de Artilerie și Divizionul 88 Vedete Fluviale. Tinerii marinari 
au fost întâmpinați de locțiitorul comandantului Divizionului 
67 NPA, comandor Octavian Mocanu, care le-a făcut un tur 
al portului și o prezentare a Flotilei Fluviale, a compunerii, 
a rolului și misiunilor unităților militare de la Dunăre. Astfel, 
elevii și-au putut perfecționa deprinderile practic-aplicative, 
dobândite în primii trei ani de studiu, și au avut oportunitatea 
de a învăța despre caracteristicile tehnico-tactice ale 
armamentului și tehnicii din dotarea navelor Flotilei Fluviale. 
Vizita din Portul Militar Brăila a continuat cu urmărirea unor 
exerciții demonstrative de respingere a inamicului aerian 
și naval și cu exerciții de asigurare a vitalității navei (lupta 
împotriva incendiilor la bord și lupta împotriva găurilor de apă), 
desfășurate de echipajele vedetelor fluviale la bordul navelor. 
Activitatea s-a încheiat cu întâlnirea cu comandantul Flotilei 
Fluviale, contraamiral de flotilă Cornel Rogozan. Joi, 16 iunie, 
liceenii au ajuns la Babadag, la Regimentul 307 Infanterie 

Tabãrã de varã pentru liceenii militariTabãrã de varã pentru liceenii militari
Marină și i-au avut instructori pe pușcașii marini. Aceștia le-au 
împărtășit viitorilor militari câteva dintre experiențele dobândite 
în timpul misiunilor la care au participat și au desfășurat un 
exercițiu demonstrativ, iar la finalul exercițiului, elevii au 
executat desantarea amfibie. Tinerii au vizitat sala de tradiții a 
regimentului și s-au familiarizat cu specificul infanteriei marine, 
apoi le-a fost prezentată o expoziție de tehnică militară, 
armamente și echipamente ale infanteriei marine: armamentul 
ușor și greu de infanterie, echipamente EOD și de apărare 
CBRN, sisteme de comunicații, urmate de ambarcațiunile 
ușoare de asalt și transportoarele amfibii blindate. 
La finalul zilei, echipa de instructori a Regimentului 307  
Infanterie Marină a organizat concursuri aplicativ-militare. 
Prima probă a concursului a constat în ridicarea și 
transportarea pe brațe a unei ambarcațiuni ușoare de asalt 
cu echipa. În a doua etapă a competiției, participanții au  
deplasat prin rostogolire o anvelopă de autocamion. În 
ultima etapă și cea mai importantă, aceștia și-au demonstrat 
îndemânarea în timpul unui exercițiu de desantare amfibie 
asupra unui obiectiv situat pe malul Lacului Babadag. Toate 
probele competiției au avut ca scop testarea și îmbunătățirea 
abilităților individuale, a deprinderilor de lucru în echipă și a 
coeziunii. (SMFN)

Family Photo: Studenţii ANMB aflaţi în stagiul 
de practică la unităţile din Portul Militar Brăila.
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În perioada 4-15 iulie, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
s-a desfăşurat examenul de licenţă al studenţilor din anul IV. 
Studiile de licenţă, primul ciclu de studii universitare, conform 
Legii nr. 288 din 2004, care reglementează modul în care este 
structurat învăţământul în ţara noastră, se încheie cu licenţa sau 

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. 
Cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 25 de ani de parteneriat 
strategic între România şi SUA, sâmbătă, 9 iulie, absolvenţii 
români ai Naval Command College din SUA s-au întâlnit la 
Constanţa pentru a aniversa 25 de ani de când primul ofiţer de 
marină a absolvit această prestigioasă instituţie de învăţământ 
militar. Era anul 1997 şi primul ofiţer care absolvea acest curs era 
căpitan-comandorul Petre Niţu. Din cel moment alţi 21 de ofiţeri 
de marină au absolvit Naval Command College din SUA.
La apel au răspuns „prezent”, în ordinea promoţiilor, comandorul 
(r) Petre Niţu (1997), comandorul (r) Liviu Preda (2000), 
comandorul (r) Valentin Pufulescu (2003), comandorul (r) 
Sorin Nicolaescu (2004), comandorul (r) Ionel-Dan Ciocoiu 
(2005), comandorul (r) Dan Ciontoiu (2006), contraamiralul de 
flotilă (r) dr. Gigi-Cristinel Uce (2007), , contraamiralul de flotilă 
Marian Săvulescu (2013), contraamiralul de flotilă Cornel-

Licenþa la ANMBLicenþa la ANMB
examenul de diplomă. Probă de maturitate, examenul de licenţă, 
a constat dintr-o probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale 
şi de specialitate şi susţinerea proiectului de diplomă. Studenții 
care au urmat cursurile programelor de licență la Secția Militară 
a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, în perioada 2018 - 
2022, au susținut, în perioada 4 – 7 iulie, cele două probe ale 
examenului, cea teoretică și prezentarea lucrării de diplomă, pe 
care le-au trecut cu succes. Testele grilă sau întrebările membrilor 
comisiei la susţinerea proiectelor de diplomă i-au făcut pe tinerii 
studenţi de anul IV să-şi folosească toate cunoştinţele dobândite 
în anii de studiu şi să încerce să obţină rezultate cât mai bune. Şi 
în acest an, multe dintre proiectele studenţilor militari au avut părţi 
practice, studenţii demonstrând că pot face cu succes activităţi 
de cercetare. Poate că unii dintre studenţii militari sau civili ai 
Academiei Navale care vor depăşi în acest an cu rezultate foarte 
bune emoţiile examenului de licenţă se vor întoarce în academie, 
pentru a-şi continua proiectele de cercetare sau a deveni cei care 
le vor transmite cunoştinţele tinerilor care vor alege să studieze în 
această instituţie de învăţământ superior de marină. Examenul de 
licenţă reprezintă sinteza cunoştinţelor acumulate în cei 4 ani de 
studii în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. (SMFN)

Reuniunea absolvenþilor români  Reuniunea absolvenþilor români  
ai Naval Command College/ Naval War Collegeai Naval Command College/ Naval War College

Eugen Cojocaru (2015), contraamiralul de flotilă Liviu-Auraş 
Coman (2016), comandorul Marcel Nicolae (2017), comandorul 
Milu Zaharia (2019), comandorul Ciprian Mandachi (2020), 
comandorul Marian Ciobotaru (2021) şi comandorul Adrian 
Dincă (2022). Invitat la această reuniune a fost cel care urma să 
traverseze Oceanul peste doar câteva zile pentru a urma acest 
curs, comandorul Florin Tudoraşcu. 
Scopul acestei reuniuni a fost dialogul, schimbul de experienţă 
între absolvenţii NCC/NWC, pentru a-şi împărtăşi experienţele, 
pentru a oferi un suport moral aceluia care urma să plece la 
curs şi pentru a identifica oportunităţile prin care experienţa 
dobândită la acel curs poate aplicată în Forţele Navale. 
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 conferinţe doctrinare, pentru a implementa din 
cunoştinţele dobândite la curs. 
BUN CART ÎNAINTE! (M.E.)
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Festivitate de absolvire pentru studenþii  Festivitate de absolvire pentru studenþii  
ºi elevii militari din Forþele Navale Româneºi elevii militari din Forþele Navale Române
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
și Școala Militară de Maiștri Militari a 
Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” 
au organizat joi, 28 iulie, în Piața Ovidiu 
din Constanța, o festivitate comună 
de înaintare în primul grad de ofițer 
și maistru militar pentru absolvenții 
Promoției 2022, denumită onorific 
„Încoronarea de la Alba Iulia – 100”. În 
acest an, Academia Navală marchează 
„150 de ani de învățământ românesc 
de marină”. La instituția de învățământ 
superior, care pregătește atât ofițeri 
pentru Forțele Navale Române, cât 
și personal pentru industria maritimă, 
au promovat studiile universitare de 
licență 251 de studenți. Dintre aceștia, 
83 sunt absolvenți ai Secției Militare, 
77 pentru Ministerul Apărării Naționale 
și 6 pentru Ministerul Afacerilor Interne, 
iar 168 de absolvenți sunt de la Secția 
Civilă. De asemenea, au finalizat studiile 
universitare de licență și 8 studenți de 
la specializarea Arhitectură Navală, 
care au urmat cursurile la Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați și reprezintă 
prima promoție de ofițeri absolvenți ai 
acestui program de studiu, după reluarea 
colaborării, în anul 2018, între cele 
două instituții de învățământ superior. 
De la Școala Militară de Maiștri Militari 
a Forțelor Navale, 76 de absolvenți au 
primit gradul de maistru militar clasa a 
V-a, iar 11 absolvenți vor primi gradul de 
agent de poliție. Cei 87 de absolvenți vor 
fi încadrați în unități din Forțele Navale, 

respectiv în structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne. Festivitatea de 
absolvire a fost organizată în colaborare 
cu Primăria Municipiului Constanța și s-a 
desfășurat în prezența șefului Statului 
Major al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait. De asemenea, alături 
de proaspeții absolvenți au fost și 
reprezentanți ai Statului Major al Apărării, 
echipa de comandă a Statului Major al 
Forțelor Navale, comandanți de mari 
unități și unități din Forțele Navale, 
reprezentanți ai autorităților locale, părinți, 
rude și prieteni.

* * *
Încoronarea la 15 octombrie 1922 a 
Regelui Ferdinand I şi Reginei Maria 
este momentul în care s-a desăvârşit 
înfăptuirea României Mari, precum şi 
ziua în care atenția întregii comunități 
internaționale a fost îndreptată spre 
ţara noastră. Impunătoarea ceremonie 
s-a desfăşurat la Alba Iulia, un oraș de 
provincie, însă cu o puternică simbolistică 
în istoria românilor, acolo având loc și 
Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul în 
anul 1600, dar și proclamarea Unirii 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei  
și Maramureșului cu România la  
1 Decembrie 1918. Se împlinea, astfel, una 
dintre profețiile marelui politician Nicolae 
Filipescu care îi spunea regelui, încă din 
1915: „Sire, să te încoronezi la Alba Iulia 
ca rege al tuturor românilor sau să mori 
pe câmpia de la Turda ca Mihai Viteazul”. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)
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Colegiul Naþional Militar  
„Alexandru Ioan Cuza“

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța 
a organizat luni, 5 septembrie, festivitatea de deschidere a noului 
an școlar 2022-2023. Aproximativ 490 de elevi militari, din care 
143 elevi de clasa a IX-a, s-au aliniat în formație, în prima lor 
zi de școală, cu dorința de a-și forma și dezvolta competențele 
adecvate profilului militar şi specializării matematică – informatică, 
în vederea admiterii, ulterioare, în instituțiile militare de învățământ 
superior sau postliceal. Alături de elevii colegiului național militar 
constănțean, au fost prezenți la festivitate părinții, rudele și 
prietenii acestora, colectivul de cadre didactice, reprezentanți 
ai Statului Major al Forțelor Navale, Statului Major al Apărării, 
Ministerului Apărării Naționale și ai autorităților publice locale.

* * *
Colegiul militar din Constanța a preluat tradițiile Liceului Militar 

de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, continuatorul Şcolii Copiilor 
de Marină, înfiinţată prin Înaltul Decret nr. 2408 din 3 octombrie 
1881, la Galaţi. În luna septembrie 1973, Liceul Industrial de 
Marină din Constanţa, subordonat Ministerului Transporturilor 
şi Telecomunicaţiilor, a trecut în subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale şi s-a transformat în Liceul Militar de Marină „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu profil industrial. În perioada 1973-1998, au absolvit 
Liceul Militar „Alexandru Ioan Cuza” peste 4.000 de elevi, dintre 
care 3.600 au fost admişi în instituţiile militare de învăţământ 
superior.

ªcoala Militarã  
de Maiºtri Militari a Forþelor Navale

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral 
Ion Murgescu” a organizat luni, 5 septembrie, ceremonia de 
deschidere a noului an de învățământ 2022-2023. Cei aproximativ 
200 de elevi de anul I și anul II şi-au ocupat locul în formație și 
au defilat pe platoul instituției militare de învățământ, în prezența 
reprezentanților Statului Major al Forțelor Navale, Statului Major 
al Apărării, Ministerului Apărării Naționale, comandanților de 
unități și mari unități din Forțele Navale Române, precum și a 
cadrelor didactice, părinților și apropiaților.

* * *
Fondată la 8 octombrie 1897, Școala Militară de Maiștri Militari 

a Forțelor Navale aniversează, anul acesta, 125 de ani de la 
înființarea învățământului militar tehnic postliceal de marină, prin 
semnarea de către Regele Carol I a Înaltului Decret nr. 3110, care 
aproba „Regulamentul de funcționare a Școlii de submecanici 
și submaeștri de marină”, instituție precursoare a actualei Școli 
Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale.  Subordonată Statului 
Major al Forțelor Navale, această instituție de învățământ este unică 
în România și 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. 

Un an ºcolar în instituþiile de învãþãmânt de marinãUn an ºcolar în instituþiile de învãþãmânt de marinã
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat luni,  
3 octombrie, festivitatea de deschidere a anului universitar 
2022 – 2023. Activitatea s-a desfășurat pe platoul mare din 
incinta instituției de învățământ. În anul universitar 2022 – 2023, 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” sunt înscriși la studii 
universitare de licență 397 de studenți militari, dintre care 92 în 
anul I, și 900 de studenți civili, dintre care 192 sunt anul I, iar 
la studii universitare de masterat 345. Și anul acesta, în primul 
semestru, alături de studenții români vor studia și opt studenți 
militari și trei civili de la universități partenere din Letonia, Bulgaria 
și Lituania, în baza programului ERASMUS+. În premieră, anul 
acesta, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 15 studenți 
militari sunt înscriși la programul de studii în limba engleză și 
opt studenți militari sunt înscriși la specializarea Inginerie și 
Management Naval și Portuar.

Odată cu deschiderea noului an universitar, la Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” au fost inaugurate şi 5 noi 
laboratoare, dotate cu aparatura de ultima generaţie, 
care completează baza materială modernă a instituţiei de 
învăţământ: Laboratorul „Surse regenerabile de energie şi 
mentenanţa echipamentelor electrice”, Laboratorul „Acţionări 
electrice avansate şi convertoare statice”, Centrul educaţional 
colaborativ pentru activităţile de practică din industria maritimă 
şi două laboratoare multimedia de limbi străine. Inaugurarea 
noilor spaţii a avut loc în prezenţa locţiitorului şefului Statului 
Major al Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel 
Cojocaru. (colonel Coneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân“Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân“
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 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este beneficiar al 
proiectului „Digitalizarea infrastructurii Academiei Navale 
«Mircea cel Bătrân» (Digi ANMB)” - Cod 1248013766 din 
componenţa C15-Educaţie a Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă (PNRR). Valoarea totală a proiectului este de 
13.071.215 lei, din care valoarea eligibilă şi nerambursabilă 
din PNRR este de 10.984.214 lei. Perioada de implementare 
a proiectului este 16 septembrie 2022-31 decembrie 2025. 
Deschiderea oficială a proiectului a avut loc joi, 13 octombrie, 
când au fost prezentate principalele obiective: dezvoltarea 
infrastructurii şi ofertei de resurse digitale în vederea utilizării 

Proiect PNNR implementat 
la Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân“

în procesul didactic şi de cercetare; dezvoltarea competenţelor 
digitale ale cadrelor didactice, de cercetare ştiinţifică şi didactic 
auxiliar pentru activităţile de învăţământ şi cercetare ştiintifică 
bazate pe medii digitale; dezvoltarea competenţelor digitale 
ale studenţilor şi masteranzilor bazate pe medii digitale; 
actualizarea curriculumului pentru creşterea gradului de 
formare de competenţe digitale ale viitorilor absolvenţi. Prin 
intermediul proiectului „Digitalizarea infrastructurii Academiei 
Navale «Mircea cel Bătrân» (Digi ANMB)” - Cod 1248013766 
din componenţa C15-Educaţie a Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă (PNRR), beneficiarul, Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”, va susţine dotarea amfiteatrelor/sălilor de predare/
seminar/laboratoare cu mijloace IT şi audio-video conectate la 
internet; dezvoltarea bibliotecilor virtuale şi facilitarea accesului 
studenţilor la resursele online; dezvoltarea infrastructurii 
sistemului e-learning care să asigure suportul activităţilor 
educaţionale, accesul la conţinutul educaţional, sistemul 
de management al cursurilor şi cursanţilor, standardele, 
instrumentele şi tehnicile care fac acest lucru posibil din punct 
de vedere tehnic, asigurarea condiţiilor şi a infrastructurii 
necesare pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale 
pe platforma e-learning; dezvoltarea capacităţii de inovare 
digitală la nivel instituţional prin modernizarea cadrului de 
reglementare şi facilitarea cooperării cu industria IT şi mediul 
academic; dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii necesare 
„învăţării prin simulare” şi digitalizării procesului de învăţământ 
cu asigurarea permanentă a accesului la noile concepţii şi 
tehnologii. (locotenent Adina BOCAI, ANMB)

Aspecte de la festivitatea depunerii jurământului militar.

Festivitate de depunere  
a Jurãmântului Militar 
133 de studenți și elevi militari au depus Jurământul Militar vineri, 
21 octombrie, în cadrul unei festivități comune organizate de 
Academia Navală și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor 
Navale. Cei 73 de studenți și 60 de elevi militari au parcurs, de la 
începutul lunii septembrie până în prezent, un modul de pregătire 
militară generală, care s-a încheiat cu ședințe de tragere cu 
armamentul de infanterie din dotare. După depunerea Jurământului 
Militar, viitorii ofițeri și maiștri militari de marină vor începe 
programele de pregătire profesională, în domeniile de studiu pentru 
care au optat. La ceremonia militară au participat şeful Statului 
Major al Forţelor Navale, reprezentanți ai instituțiilor beneficiare 
de cadre militare din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul 
Afacerilor Interne, precum și părinți, rude și prieteni ai studenților și 
elevilor militari. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)
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Plecând de la premisa că necunoașterea generează teamă și 
reținere pentru a opta la o carieră militară în Forțele Navale, 
luni, 18 iulie, o echipă a Statului Major al Forțelor Navale 
condusă de locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, formată 
din piloţi de elicopter (aviatori şi marinari) a desfășurat o 
activitate de orientare socio-profesioanală la Academia Tehnică 
Militară „Ferdinand I” din Bucureşti. Timp de câteva ore, 
studenţii  Facultăţii de Aeronave şi Autovehicule Militare cu 
specializările „Aeronave şi motoare de aviaţie”, „Echipamente 
şi instalaţii electrice de aviaţie”, „Radioelectonică de bord” și 
„Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare” 
au aflat informații despre organizarea şi misiunile Forțelor 

Ediția din acest an a programului „Cadet în Forțele Navale” s-a 
desfășurat în perioada 1-6 august, la Constanța. 40 de elevi din 
clasele a VII-a și a VIII-a de la școlile gimnaziale din comuna 
Ciurea, județul Iași, au răspuns „Prezent!” la invitația marinarilor 
militari și au petrecut o săptămână, la malul mării, în cadrul 
echipajului Forţelor Navale. 
„Cadet în Forțele Navale” îşi propune să realizeze schimburi 
de experienţă între instituţii militare şi civile de învăţământ, 
contribuind la extinderea celor mai bune modele şi practici 
didactice, la valorificarea valenţelor formativ-educative ale 
interacţiunii elevilor din diferite instituţii de învăţământ în sprijinul 
conturării opţiunilor profesionale ale acestora. Programul 
activităţilor a fost organizat de Statul Major al Forțelor Navale 
și Direcția Hidrografică Maritimă, cu sprijinul Primăriei Comunei 
Ciurea, și a cuprins vizite la instituțiile de învățământ militar de 
marină, activități interactive cu echipajele navelor militare din 

Navale Române, despre organizarea şi misiunile Grupului 256 
Elicoptere de la Tuzla, acolo unde o parte dintre absolvenţii 
din auditoriu şi-ar putea desfăşura activitatea la finalizarea 
studiilor. Dialogul cu studenţii militari a inclus şi pespectiva 
de dezvoltare a Grupului 256 Elicoptere de la Tuzla, care 
va genera noi misiuni şi noi provocări atât pentru piloţi cât şi 
pentru personalul tehnico-ingineresc; aceştia vor avea astfel un 
rol important în întreţinerea aeronavelor Forţelor Navale şi în 
executarea misiunilor. Activitatea organizată de personalul de 
aviaţie din Forţele Navale Române s-a desfăşurat cu doar două 
zile înainte ca aviatorii militari să sărbătorească Ziua Aviaţiei 
Române, sub patronajul ocrotitorului lor, Sfântul Prooroc  
Ilie Tesviteanul. (Cristina KUNGL, SMFN)

Portul Militar Constanța, cu scafandrii militari – prin executarea 
unor scufundări în Portul Tomis -, precum și cu specialiștii 
Direcției Hidrografice Maritime, pentru stimularea interesului 
elevilor față de profesia militară. De asemenea, elevii ieșeni 
participanți au vizitat Muzeul Național al Marinei Române și alte 
obiective turistice din Constanța. „Micii cadeți” au participat la 
ceremonia de ridicare a Pavilionului și geacului la bordul fregatei 
„Regele Ferdinand”, au vizitat nava, au participat la ateliere 
interactive și au vizionat prezentări de tehnică și echipamente 
militare. Cei 40 de elevi ieşeni au fost felicitați pentru alegerea 
de a experimenta timp de o săptămână viața de armată și 
au fost încurajați să își aleagă cu responsabilitate profesia în 
viitor. Deșteptarea, înviorarea, programul de igienă personală 
de dimineață, au fost doar câteva elemente din programul de 
activități pregătit de Forțele Navale pentru elevii din Ciurea. Iar 
ecourile activității au fost pozitive. (SMFN; M.E.)

Cadet în Forþele NavaleCadet în Forþele Navale

În cãutarea viitorilor marinari, la ATM
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Forțele Navale Române au organizat, în perioada 24-29 
septembrie, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii din Ploiești, 
un eveniment de promovare a carierei militare. Elevii din județul 
Prahova au fost invitați să cunoască misiunile și tradițiile 
marinarilor, infanteriștilor, hidrografilor și scafandrilor militari. 
De asemenea, elevii și studenții militari de la Colegiul Național 
Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Militară de Maiștri Militari 
a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” și Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”au fost prezenta ofertele educaționale ale 
celor trei instituții militare de învățământ. La activitate a participat 
contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, locţiitorul şefului 
Statului Major al Forţelor Navale. 

Sâmbătă, 24 septembrie, a avut loc vernisajul expoziției de 
pictură cu tematică marină semnată de maistrul militar principal 
(în retragere) Alexandru Ghinea, membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România şi apoi elevii de la Colegiul Național Militar 
„Dimitrie Cantemir” din Breaza au susținut un mini-spectacol. 
Concomitent, în Sala Marii Uniri din Palatul Culturii, publicul 
prezent a putut asista la expunerea referitoare la rolul Forțelor 
Navale Române ca instrument al Armatei României pentru 
asigurarea securității pe flancul estic al NATO, susținută de 
contraamiralul de flotilă (r) Constantin Ciorobea, fost locțiitor al 
șefului Statului Major al Forțelor Navale, prezentarea volumului 
„Cel dintâi voiaj al Navei-Școală Mircea” semnat de contraamiral 
de flotilă (r) Virgil Chițac și dr. Mariana Păvăloiu, precum și la 
proiecția filmului „Micii voinici și marinarii lor”, o producție a 
Asociației „Suntem România!”. În Sala Coloanelor, au putut fi 

vizitate colecții de navomodelism și uniforme de marină, expoziția 
„Sulina Veche” și un atelier interactiv de împletituri.

Marți, 27 septembrie, Muzica Militară a Forțelor Navale a 
susținut, în Piața Ion Luca Caragiale din Ploiești, un spectacol la 
care invitații speciali au fost seniorii de la mai multe centre pentru 
persoane vârstnice din Județul Prahova.

În perioada 27-29 septembrie, la Palatul Culturii din Ploiești, 
echipa Forțelor Navale Române s-a întâlnit cu peste 1.000 de 
elevi din județul Prahova, cărora le-au prezentat machete de nave 
militare și de faruri, hărți de navigație, cărți de specialitate, obiecte 
specifice de marină de la bordul navelor militare, echipamente 
de scufundare, tehnică și armament utilizat de infanteriștii marini, 
standuri cu ofertele educaționale ale celor trei instituții militare 
de învățământ, precum și alte surprize cu specific marinăresc. 
Campania de promovare a carierei militare în Forțele Navale 
Române a fost realizată în parteneriat Asociația „Suntem România!”, 
Palatul Culturii din Ploiești, Baza 2 Logistică „Valahia” din Ploiești, 
Prefectura Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Primăria 
Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova 
și Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului 
Prahova. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Promovarea Forþelor Navale Române în judeþul PrahovaPromovarea Forþelor Navale Române în judeþul Prahova
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Forțele Navale Române au fost 
prezente, în perioada 13-20 octombrie, 
la cea de-a zecea ediție a evenimentului 
„Ziua Armatei României în școli”, 
eveniment organizat de Ministerul 
Apărării Naționale, în colaborare cu 
Centrele Militare Zonale și Județene 
din România. Echipe formate din elevi 
ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ și 
ai Colegiului Național Militar „Alexandru 
Ioan Cuza”, precum și studenți ai 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
au luat parte la activitățile de promovare 
din instituțiile civile de învățământ din 

județele Constanța, Brăila, Galați, 
Tulcea, Neamț, Călărași, Harghita, Alba 
și în Municipiul București şi au prezentat 
ofertele educaționale și de formare 
profesională ale instituțiilor militare de 
marină precum şi diferite aspecte din 
viața de marinar militar și oportunitățile 
oferite de cariera militară. La acest 
eveniment național, Forțele Navale au 
participat și cu marinari militari care au 
fost alături de elevii dornici să afle mai 
multe din tainele profesiei de marinar 
militar și i-au ajutat să navige prin 

lumea marinarilor militari, să cunoască 
cine sunt şi ce fac marinarii, misiunile 
desfășurate de aceştia în țară și în 
teatrele de operații; de asemenea, 
aceştia le-au oferit informații despre 
admiterea şi viaţa din instituţiile militare 
de învăţământ de marină și  le-au 
prezentat importanța Zilei Armatei 
României. Activităţile de promovare 
din şcoli şi licee s-au desfăşurat sub 
coordonarea Birourilor Informare-
Recrutare din cadrul fiecărui judeţ. 
(Cristina KUNGL, SMFN)

ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ªCOLI ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI ÎN ªCOLI 
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Pentru a marca într-un mod onorabil împlinirea celor  
126 de ani de la înființarea Școlii de Instruire Interarme a 
Forțelor Navale, militarii și cursanții acesteia au participat la o 
campanie de donare de sânge, realizată cu sprijinul Centrului 
Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța. Activitatea 
s-a desfășurat miercuri, 2 noiembrie, la sediul instituției din 
Mangalia, iar printre donatori s-au numărat zeci de cursanți 
care urmează să încadreze, la finalul stagiului de pregătire, 
diferite funcții în unitățile și la bordurile navelor militare din 
Forțele Navale Române.

În perioada 14-18 noiembrie, a fost rândul elevilor de la 
Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” să participe la 
o campanie de donare de sânge. În acest fel elevii au venit în 
sprijinul bolnavilor care au nevoie de tratament transfuzional. 
Gestul elevilor a fost un îndemn pentru toţi membrii comunităţii, 
să se alăture, prin voluntariat, acestor acţiuni umanitare.

În spiritul sărbătorilor, dar mai ales al faptelor bune 
care trebuie făcute tot timpul anului, Școala Militară de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale, în parteneriat cu Centrul 
Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, a amenajat luni,  
12 decembrie, în incinta unității, un centru mobil de donare de 
sânge. Donatori au fost în primul rând elevii militari, cărora li 
s-a alăturat personalul militar și civil al școlii. Școala Militară de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale se mândrește cu faptul că are 

Luni, 5 decembrie, în aula Bazei Logistice Navale „Pontica” 
s-a desfăşurat cea de-a XVII-a ediție a Galei Voluntarilor . 
Activitatea a fost organizată de Forţele Navale Române în 
cooperare cu Direcția pentru Sport și Tineret Constanța. 
Ziua Internațională a Voluntarului este sărbătorită în 
Municipiul Constanța din anul 2006 și a fost decretată 
de către Organizația Națiunilor Unite pentru a comemora 

impactul pozitiv al voluntarilor japonezi care, prin implicarea 
lor necondiționată, au înlăturat în timp record efectele 
devastatoare ale celui de-Al Doilea Război Mondial și ale 
celor două bombe atomice de la Hiroshima și Nagasaki. 
La eveniment a participat şi a fost premiat și personal 
din unitățile militare ale Forțelor Navale Române, iar 
Muzica Militară a Forțelor Navale, împreună cu corurile 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și Școlii Militare de 
Maiștri Militari a Forțelor Navale a intonat Imnul Național 
al României și a susținut mai mult momente artistice. În 
cadrul galei, comandantul Flotei, contraamiralul de flotilă 
Cornel Cojocaru, a primit aprecierea față de activitățile de 
voluntariat desfășurate de Forțele Navale Române în anul 
2022. Forțele Navale Române participă constant la activități 
de responsabilitate socială și de protejare a biodiversității 
mediului marin, în vederea dezvoltării abilităților civice 
ale tinerilor și conștientizării importanței unui mediu curat 
pentru generațiile următoare. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; M.E.)

Forþele Navale Române Forþele Navale Române 
la Gala Voluntarilorla Gala Voluntarilor

în echipa sa mai mulți donatori fideli ai Centrului de Transfuzii 
Sanguine din Constanța și nu numai. Tocmai de aceea, prin 
puterea exemplului, au dorit să ofere un imbold comunității 
pentru a intra în fluxul constant al donatorilor de sânge, mai 
ales că nevoia de transfuzii sanguine este permanentă în toate 
spitalele din România, stocurile de sânge se epuizează rapid, 
iar sângele nu este un produs biologic ce poate fi reprodus în 
laborator. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Campanii de donare de sângeCampanii de donare de sânge
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Miercuri, 23 noiembrie, la Muzeul Național al Marinei Române a 
avut loc vernisajul expoziției de pictură „Pe mare și pe uscat”, a 
maestrului Victor Lucian Costăchescu. Expoziţia a putut fi vizitată 
până la data de 12 decembrie. Criticul de artă Geta Deleanu: 
„În lucrările lui Victor Lucian Costăchescu peisajele marine sunt 
punctul central de interes, care focalizează atenția privitorului 
prin expresivitatea puternică a culorilor și prin unghiul de vedere. 
Nave pe marea învolburată sau dimpotrivă, liniștită, în apus sau în 
răsărit de soare, pictate cu pasiune ardentă, în lumini incendiare 
sau în seninătăți liniștitoare. Un întreg cosmos, revărsat și reflectat 
în sclipirile apelor, pe timp de zi sau de noapte. În aranjamentele 
compoziționale echilibrate și armonioase, imaginile captivează 
atenția privitorului fascinat de albastrul pur al apelor și cerului, dar 
și de violetul ce contrapunctează cu portocaliul sau roșul cerului, 
dominat de noaptea vegheată de lună. Aș putea spune că domnul 
Victor Costăchescu este un romantic al peisajului marin, văzut în 
multiple ipostaze, care transpune un prea plin sufletesc și un tumult 
de trăiri revărsat în culoare”. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Fregata Regina Maria a găzduit joi, 24 noiembrie 2022, lansarea 
Albumului „Regina Diplomat” și vernisarea expoziției de foto grafie 
„Regina Maria în America, cea mai fru moasă față a diplomației 
românești”. Evenimentul a fost organizat, cu pri lejul aniversării 
Centenarului Încoronării de la Alba Iulia, de Consiliul Județean 
Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. 
Burada” și Asociația Diplomație și Identitate Culturală Europeană, 
în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României. Albumul „Regina 
Diplomat”, semnat de Mihai Floroiu și Vlad Harabagiu, își propune 
să prezinte vizitele externe ale Reginei Maria în Europa și Statele 
Unite ale Americii și modul prin care a înțeles Regina Maria să 
promoveze interesul 
național și imaginea 
României în plan extern. 
Volumul documentează 
activitatea diplomatică 
a Reginei Maria după 
sfârșitul Primului Război 
Mondial, cu accent pe 
Conferința de Pace de la 
Paris (1919) și călătoriile 
efectuate în anii ‘20 în 
statele occidentale din 
Europa (Belgia, Franța, 
Elveția, Italia, Marea 
Britanie) și America. 
(colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN)

Sâmbătă, 19 noiembrie, la sala de Conferințe de la 
Curtea Brâncovenească din Constanța a avut loc 
lansarea volumelor „Glorie și Dramă. Marina Regală 
Română (1940-1945)” și „Frunze-n vânt”.
Lucrarea „Glorie și Dramă. Marina Regală Română 
(1940-1945)”, autori comandor (r) dr. Jipa Rotaru 
și comandor (r) dr. Ioan Damaschin, reprezintă un 
omagiu adus celor care au jurat să apere Țara și 
Drapelul, chiar cu prețul vieții, multor marinari fiindu-le 
mormânt marea și fluviul. În volum sunt prezentate 
acțiunile de luptă ale Marinei Române, eroismul și 
sacrificiile marinarilor români, în luptele duse pe 
Marea Neagră și pe Fluviul Dunărea, în cel de-al 
Doilea Război Mondial. În capitolul final al lucrării 
este redată drama Marinei Regale a României; în 
dimineața de 5 septembrie 1944, în condițiile în care 
România declarase la 23 august, în mod unilateral, 
Armistițiul cu URSS, trupele sovietice, având un 
comportament de cotropitori, au confiscat toate navele 
militare și civile românești, de la mare și fluviu, pe 
care le-au relocat apoi în porturile sovietice, luând în 
prizonierat o parte din echipaje. Volumul „Frunze-n 
vânt”, autor comandor (r) ing. Iorgu Paraschiv, conţine 
poeme și eseuri despre natură, inclusiv despre natura 
umană; este o carte despre pace, iubire, împăcare cu 
noi înșine și cu cei din jur. (M.E.)

„Pe mare ºi pe uscat“... la Muzeul „Pe mare ºi pe uscat“... la Muzeul 
Naþional al Marinei RomâneNaþional al Marinei Române

Literaturã de marinã

Regina-Diplomat, omagiatã  Regina-Diplomat, omagiatã  
la bordul fregatei Regina Mariala bordul fregatei Regina Maria
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Forțele Navale Române au desfășurat, în perioada 
8-10 noiembrie, o campanie de promovare a carierei 
militare în județul Botoșani, pentru a prezenta elevilor 
de gimnaziu și liceu ofertele educaționale ale instituțiilor 
militare de învățământ și formare profesională din 
Constanța și Mangalia. La deschiderea oficială a 
campaniei, care a avut loc marți, 8 noiembrie, au 
participat reprezentanți ai autorităților locale botoșănene, 
ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și 
comandantul garnizoanei Botoșani.În zilele de marți, 
8 noiembrie, și miercuri, 9 noiembrie, la Sala Cinema 
„Unirea” din Municipiul Botoșani, marinarii, scafandrii 
militari, infanteriștii marini, studenții și elevii militari 
de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și de la 
Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale au 

Marinarii militari au promovat Marinarii militari au promovat 
cariera militarã în judeþul Botoºanicariera militarã în judeþul Botoºani
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Comuna Văcăreni din județul Tulcea și-a reîntâlnit miercuri,  
23 noiembrie, fiii plecați să îmbrace uniforma militară a 
Forțelor Navale Române. Evenimentul s-a desfășurat în 
sala de sport a școlii gimnaziale din comună. Câteva zeci 
de elevi de clasele V-VIII s-au bucurat de întâlnirea cu două 
personalități de marcă ale comunității, comandorul Marcel 
Neculae, comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” și 
comandorul Nicu Chirea, locțiitorul comandantului Flotei.
Preț de o oră, cei doi ofițeri de marină le-au împărtășit elevilor 
propriile lor povești de viață, pornind de la capitolul care le-a 
schimbat destinul: decizia de a urma liceul militar de marină de 
la Constanța. Ochi în ochi cu elevii de clasa a VIII-a, a părut, 
pentru un moment, că și comandorul Neculae și comandorul 
Chirea se văd, din nou, băieți, la 14 ani, total nebănuitori de 
carierele înfloritoare care îi așteptau după ce simpla dorință a 
devenit vis, iar visul realitate. Tăcuți și absorbiți de cele auzite, 
pentru o clipă, elevii de 11, 12, 13 și 14 ani din Văcăreni s-au 
imaginat pe ei înșiși în hainele deosebite ale oaspeților, etalând 
cu mândrie tresele aurii și purtând pe cap cascheta cu lauri. 
Cei doi ofițeri de marină n-au venit neînsoțiți la activitate, ci i-au 
adus în fața elevilor din Văcăreni pe încă patru fii ai satului, 
locotenenții Robert Crivăț și Ionuț Severin din cadrul Divizionului 
88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu” și caporalii Vasile 
Anuți și Marian Pilaf, parte din echipajele fregatelor Regele 
Ferdinand și Regina Maria. Alături de ei, și-au mai spus 
poveștile alți patru elevi tulceni din cadrul Colegiului Național 

Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța și Școlii Militare 
de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, doi 
studenți militari ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, doi 
infanteriști marini din cadrul Regimentului de Infanterie Marină 
„Heracleea” de la Babadag și un maistru militar instructor în 
cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale și la 
bordul Navei Școală Mircea.
Scafandrii militari au fost reprezentați în mijlocul comunității de 
la Văcăreni tot de un tulcean, sergent major Pascale Roibu. 
Originar din Zebil, Pascale Roibu este mai mult decât un 
simplu scafandru, este un căutător de povești și comori, în 
toate formele, ascunse în cufărul Zeului Neptun. El le-a vorbit 
elevilor din Văcăreni despre lumea fascinantă a adâncurilor, 
unde, ca într-un muzeu, zac conservate în crustă de scoică 
epave de corăbii, ruine de orașe uitate, aeronave militare cu 
aripile frânte în război. 
Elevii de gimnaziu din Văcăreni au aflat apoi cum pot deveni 
și ei elevi sau studenți militari, îngroșând astfel rândurile unei 
elite a comunității, elită a căror membri au pornit la drum, în 
viață, ca simpli adolescenți, cu visuri, năzuințe, dar pe care 
ambiția, determinarea, seriozitatea și perseverența i-au ajutat 
să se demarce în profesie. Evenimentul de la Văcăreni a 
fost organizat cu sprijinul Comitetului Național Român pentru 
Drepturile Copilului – filiala Mangalia, prin președintele său, 
doamna Liana Naum, iar scopul întâlnirii dintre cadrele militare 
de marină și copiii din Văcăreni a fost acela de a-i motiva pe 
aceștia din urmă să viseze fără limite, să creadă în forțele 
proprii și să vadă cu ochii lor cât de mult poate evolua orice 
tânăr ca ei dacă are curaj. 

organizat o expoziție interactivă, la care 
au participat sute de elevi botoșăneni. 
Joi, 10 noiembrie, reprezentanții Forțelor 
Navale Române au interacționat cu elevii 
din Darabani, la Casa de Cultură din 
localitate și cu elevii din Dorohoi, la Sala 
Cinema a municipiului. La activitățile de 
promovare, elevii din Darabani și Dorohoi 
au avut ocazia să viziteze expoziția de 
tehnică și armament și să cunoască mai 
bine oportunitățile și beneficiile oferite 
de o carieră în Armata României. În cele 
trei zile de escală, echipajul Marinei 
Militare prezent în județul Botoșani și 
reprezentanți ai Centrului Militar Județean 
Botoșani s-au întâlnit cu peste 1.000 de 
elevi de gimnaziu și liceu, cărora le-au  
adresat invitația de a face parte din 
marea familie a Forțelor Navale Române. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Generaþii în oglindãGeneraþii în oglindã

Cristina SÎMBETEANU, 
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
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În fiecare an, la data de 10 iunie este sărbătorită Ziua 
Paraşutiştilor Militari, în baza Ordinului D.M. 93/1941, 
conform căruia a luat ființă Compania de Misiuni Speciale, 
prima subunitate de paraşutişti. În cadrul Forţelor Navale, 
paraşutiştii militari fac parte din scafandrii din cadrul 
Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor 
Constantin Scarlat”.Pentru a putea face parte din această 
armă de elită, un marinar trebuie să aibă calităţi deosebite şi 
să urmeze apoi programe de pregătire specifice individuală 
şi colectivă. Programul de pregătire colectivă al acestor 
luptători conţine activităţi teoretice şi practice care vor 
permite executarea de acţiuni în cele trei medii: uscat, aer şi 
apă (scufundări, paraşutări, salturi din elicopter şi din vedete 
rapide, trageri speciale, proceduri specifice cu explozivi 
reali, tabere de pregătire, marşuri, supravieţuiri) organizate 
în cadru tactic, pentru marcarea inamicului. Cursurile de 
forţe pentru operaţii speciale, supravieţuire în condiţii limită, 
de paraşutism şi alpinism întregesc profilul de luptător al 
scafandrului de luptă. Pătrunderea scafandrilor de luptă la 
obiective se realizează în moduri diferite, după complexitatea 
şi dificultatea misiunilor pe care trebuie să le îndeplinească, 
infiltrarea lor fiind făcută de pe uscat, de pe apă, pe sub 
apă sau prin salturile din elicopter. La mulţi ani paraşutiştilor 
militari şi misiuni reuşite! (SMFN)

Marinarii militari au participat, duminică, 26 iunie, la ceremoniile 
militare şi religioase care au avut loc, cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Drapelului Național, la Constanța, Brăila, Tulcea, Babadag, 
Mangalia și București. La Constanța, ziua Drapelului  Național 
a fost marcată începând de sâmbătă, 25 iunie, prin ceremonia 
de coborâre a Drapelul Național, moment care s-a desfășurat 
pe Faleza din fața Comandamentului Flotei, urmat de oficierea 
slujbei de sfințire a drapelului la Catedrala „Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel”. Duminică, 26 iunie, Drapelul a fost înălțat, 
în acordurile Imnului Național, pe faleză, la catargul de pe 
esplanada din fața Comandamentului Flotei. Cu ocazia Zilei 
Drapelului Național, Muzeul Național al Marinei Române 
a organizat un modul expozițional unde vizitatorii au putut 
admira un drapel de luptă și au putut răsfoi volume dedicate 
drapelului național. De asemenea, au fost organizate evocări 
referitoare la faptele de eroism ale celor care au servit țara sub 
drapelul național. La Brăila, duminică, 26 iunie, s-a desfășurat 
o ceremonie religioasă de sfințire a Drapelului Național, la 
Catedrala „Nașterea Domnului”, și o ceremonie militară de 

10 iunie –  10 iunie –  
Ziua Paraºutiºtilor MilitariZiua Paraºutiºtilor Militari

înălțare pe catarg a Drapelului Național, în Piața Independenței. 
La Tulcea, ceremonia de înălțare a Drapelului Național a avut 
loc în Piața Tricolorului, la Babadag, la Monumentul Eroilor, 
iar în Mangalia și București, la sediul unităților militare. De 
asemenea, la ceremonia dedicată Zilei Drapelului Național din 
București, o delegație condusă de contraamiralul de flotilă Daniil 
Trică, locțiitor pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor 
Navale, a fost prezentă, în Piața Tricolorului, situată în fața 
Cercului Militar Național.
Cu onoare și cu mândrie, culorile Drapelului Național sunt 
purtate pe uniforma de Marină, de fiecare militar din Forțele 
Navale Române, evocând 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. 
Anul acesta, se împlinesc 174 de ani de la data de 26 iunie 
1848, dată la care a fost adoptat Tricolorul (roșu, galben și 
albastru) ca steag al tuturor românilor. (SMFN)

Ceremonii militare de Ziua Drapelului NaþionalCeremonii militare de Ziua Drapelului Naþional

Aniversările 
marinei
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Comandamentul Componentei a 
aniversat vineri, 1 iulie, 15 ani de la 
înființarea ca structură independentă 
în subordinea Statului Major al Forţelor 
Navale, ceea ce constituie actul de 
naştere al structurii, în conformitate 
cu Dispoziția Statului Major General 
nr.G.2/S/1123/2007. 

La ceremonia care a avut loc la 
sediul instituției, șeful Statului Major 
al Forțelor Navale, contraamiralul 
Mihai Panait, a transmis mesajul său 
celor prezenți, subliniind înaltul profe-
sionalism şi rezultatele importante 
obținute la activitățile și exercițiile 
la care marinarii militari din cadrul 
comandamentului au participat în ultima 
perioadă. „Transformările conceptuale 
şi structurale pe care Forţele Navale 
le-au parcurs în ultimii ani, au condus 
la necesitatea înfiinţării şi transformării 
unităţii dumneavoastră ca structură 
de comandă – control, bine definită şi 
complet integrată în comandamentele 
naţionale şi aliate cu rolul exercitării 
comenzii şi controlului operaţional 
asupra pachetelor de forţe cu nivel 
ridicat al capacităţii de luptă pentru 
îndeplinirea activităţilor de bază şi 
executarea operaţiilor curente la pace 
şi misiunilor în situaţii de criză şi la 
declararea stării de război.”

În semn de apreciere pentru înde-
plinirea cu succes și responsabilitate 
a misiunilor încredințate, pentru recu-
noașterea meritelor personale și pentru 
aprecierea eforturilor depuse de-a 
lungul carierei, șeful Statului Major al 
Forțelor Navale a conferit unor militari din 
cadrul comandamentului, „Emblema de 
Onoare a Forțelor Navale”, „Emblema 
de Merit în Slujba Păcii” clasa a III-a și 
„Emblema de Merit în Serviciul Armatei 
României” clasa a II-a.

Cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de 
la înființarea Comandamentul Com-
ponentei Navale, șeful Statului Major 
al Apărării, general Daniel Petrescu, a 
felicitat călduros întregul personal și a 
subliniat „importanța acestei structuri a 

Armatei României, pentru capacitatea 
de a acționa într-un mediu multinațional 
și pentru modul în care personalul își 
îndeplinește, în orice moment, întreaga 
gamă de misiuni în vederea creșterii 
posturii de descurajare și apărare pe 
flancul estic al NATO, precum și pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale în spiritul coonceptelor 
moderne de instruire, de planificare și 
conducere a acțiunilor militare”.

Comandamentul Componentei 
Navale al Statului Major al Forţelor 
Navale îşi are rădăcinile în peri-
oada celui de-al Doilea Război 
Mondial, atunci când sub comanda 
contraamiralului Horia Măcellariu se 
afla Comandamentul Maritim, structură 
cu atribuţii de conducere operaţională a 
Forţelor Navale Române şi relaţionarea 
cu forţele Axei, din care România făcea 
parte la acea vreme. Parcurgerea de 
către România şi, implicit de către 
Forţele Navale Române a programului 
de parteneriat cu NATO, a evidențiat 
necesitatea unei noi abordări structu-
rale şi funcţionale privind conducerea 
forţelor. Astfel, după aproape 50 de 
ani, în luna martie 2003, s-a înfiinţat 
Comandamentul Operaţional Naval, 
cu dislocare în garnizoana Constanţa. 
Datorită modificărilor conceptuale refe-
ritoare la conducerea operaţională a 
forţelor navale şi ca urmare a aderării 
şi necesităţii integrării cât mai rapide în 
structurile NATO, odată cu accederea în  
această organizaţie în 2004, în perioada 
mai 2006 – iulie 2007, Comandamentul 
Operaţional Naval a fost înlocuit de 
Centrul operaţional de conducere a 
acţiunilor navale, structură din organica 
Flotei. La 1 iulie 2007, Comandamentul 
Operaţional Naval se înfiinţează ca 
unitate de sine stătătoare în subordinea 
Statului Major al Forţelor Navale, 
ceea ce constituie actul de naştere al 
structurii. Din data de 15 iunie 2008, 
Comandamentul Operaţional Naval 
a fost transformat în Componenta 
Operaţională Navală a Statului Major 

al Forţelor Navale, devenind parte 
integrantă din statul de organizare al 
acestuia. În anul 2021, Componenta 
Operaţională Navală a Statului Major 
al Forţelor Navale s-a transformat 
în Comandamentul Componentei 
Navale. Comandamentul Componentei 
Navale este structura specializată din 
Forţele Navale în domeniul conducerii 
operaţionale a forţelor. Rolul structurii 
este de a planifica, monitoriza şi 
conduce operaţiile navale în zona de 
responsabilitate pe timp de pace, în 
situaţii de criză şi la război. Domeniile 
de competenţă acoperă monitorizarea 
şi coordonarea traficului naval, 
planificarea şi conducerea operaţiilor 
navale în zona de responsabilitate, 
conducerea serviciilor de luptă 
permanente, precum şi monitorizarea 
acţiunii în teatrele de operaţii în care 
Forţele Navale sunt contributoare. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

a împlinit 15 ania împlinit 15 ani
Comandamentul Componentei Navale Comandamentul Componentei Navale 
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Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor Constantin 
Scarlat” a sărbătorit, vineri, 1 iulie, 42 de ani de la înființare. La 
data de 1 iulie 1980, cu ocazia restructurării Centrului 39 Scafandri, 
Grupul de Scafandri de Luptă s-a transformat în Divizionul 
Scafandri de Luptă, unitate militară fără indicativ propriu. După 
parcurgerea unei prime etape de dezvoltare și operaționalizare a 
structurilor sale, începând cu data de 30 octombrie 1986 Divizionul 
scafandrilor de luptă a devenit unitate corp aparte cu numele de 
Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă, unitate cu indicativ propriu 
în subordinea Comandamentului Centrului 39 Scafandri. La 1 
noiembrie 2019, s-a revenit la o organizare specifică scafandrilor 
de luptă și la denumirea de Divizionul 175 Nave Scafandri de 
Luptă, ocazie cu care s-a constituit Divizionul 176 Scafandri de 
mare adâncime, iar navele Grigore Antipa și Grozavul au ieșit din 
compunerea unității pentru ca în 2020 să îi fie atribuită denumirea 
„Comandor Constantin Scarlat“. Această unitate este prima 
formațiune din țară specializată în probleme de scafandrerie ușoară 

Distrugătorul Mărășești, o navă care a scris pagini importante 
în istoria neamului românesc, a împlinit vineri, 1 iulie, 102 de 
ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare Române, în anul 
1920. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Mărășești și 
celelalte trei distrugătoare, Regele Ferdinand, Regina Maria şi 
Mărăşti, au alcătuit „Careu de Ași” al Marinei Regale Române. 
Echipajele celor patru distrugătoare au îndeplinit numeroase 
misiuni de luptă în Marea Neagră. Una dintre cele mai importante 
misiuni la care a participat distrugătorul Mărășești a fost operația 
de evacuare a trupelor din Peninsula Crimeea, cu numele de 
cod „Operațiunea 60.000”, din perioada aprilie-mai 1944, atunci 
când au fost evacuate peste 120.000 persoane, zeci de tone 
armament, muniție și materiale, sub atacul concertat al trupelor 
sovietice. În luna octombrie 1944, în urma ultimatumului primit 
din partea comandamentului Forțelor Navale Sovietice, cele patru 
distrugătoare și alte nave ale Marinei Regale Române au fost 
luate de sovietici, ca pradă de război, iar echipajele românești 
au trecut prin situații umilitoare. După război, în anul 1945, 
distrugătorul Mărășești a fost returnat României, împreună cu 
alte nave, și a rămas operativ până în anul 1961, când a fost 
dezasamblat.
Tradiția distrugătorului Mărășești a fost preluată și continuată 
de fregata Mărășești, cea mai mare navă militară construită în 
Şantierul Naval Mangalia, după un proiect românesc, între anii 

Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptã  Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptã  
„Comandor Constantin Scarlat“, la ceas aniversar„Comandor Constantin Scarlat“, la ceas aniversar

și, prin îndeplinirea multiplelor misiuni naționale și internaționale din 
perioada de preaderare a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, a 
contribuit semnificativ la realizarea demersurilor României pentru 
integrarea în NATO. Divizionul are, în prezent, scafandri specializaţi 
în descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor explozive, scafandri 
de mare adâncime, precum şi nave militare specializate activităţilor 
specifice scafandrilor. Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă are 
în subordinea sa Grupul  de nave speciale pentru scafandri, cu 
vedetele maritime pentru scafandri Saturn și Venus și Secția de 
scafandri de luptă cu Grupul scafandri de luptă EOD, specializați 
în neutralizarea și distrugerea încărcăturilor explozive clasice sau 
improvizate, Detașamentul Scafandri de Luptă de Incursiune, 
capabili să execute misiuni prin desantare-parașutare și nava 
logistică pentru scafandri de luptă Midia. Structurile divizionului sunt 
în măsură să desfășoare acțiuni în toate mediile de acțiune, sub 
apă, pe mare, în aer și pe uscat. (M.E.)

Fregata „Mãrãºeºti“, o paginã de istorieFregata „Mãrãºeºti“, o paginã de istorie

1979-1985, lansată la apă la data de 2 august 1985. A purtat, pe 
rând, numele de crucișătorul Muntenia, distrugătorul Timișoara şi, 
ulterior, distrugătorul și fregata Mărășești.
Până în anul 1990, nava a participat la numeroase exerciții 
în Marea Neagră, iar din anul 1994, când România a semnat 
Parteneriatul pentru Pace, fregata Mărășești a fost prima navă 
militară de luptă a țării noastre care a participat, după cel de-al  
Doilea Război Mondial, la exerciții internaționale în Marea 
Mediterana și în Oceanul Atlantic.
În perioada 6-23 martie 1998, distrugătorul Mărășești (la acel 
moment) a participat la prima misiune desfăşurată în Atlantic, în 
Golful Biscaya, exercițiul STRONG RESOLVE 98, iar în premieră, 
un elicopter IAR-316 B Alouette a fost ambarcat în hangarul navei 
și a participat la misiuni internaționale. Fregata Mărășești a fost, 
totodată, prima navă a Forțelor Navale Române care a acționat 
sub comandă NATO, pentru asigurarea securității Summit-ului 
NATO de la Istanbul, în anul 2004. 
În ultimii ani, fregata Mărășești a participat la numeroase exerciții 
multinaționale în Marea Neagră, Marea Mediterană și Oceanul 
Atlantic, iar recunoașterea calităților profesionale ale echipajului 
navei a venit în anul 2007, atunci când președintele României a 
conferit acestuia Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, cu 
însemn pentru pace, pentru înaltul profesionalism demonstrat în 
îndeplinirea misiunilor încredințate. (SMFN)
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Divizionul 129 Nave Speciale și de Sprijin Logistic din Mangalia 
a aniversat vineri, 1 iulie, 58 de ani de la înființare. Unitatea 
continuă tradiţia Divizionului 129 Nave Auxiliare, înfiinţat în anul 
1964, subordonat Diviziei 42 Maritime. La 1 septembrie 2002, 
ca urmare a unirii celor două Divizioane de Nave Auxiliare 
care aparţineau Bazelor Logistice 330 şi 335, a fost înfiinţat 
Divizionul Nave Auxiliare, trecând în subordinea Bazei 1  
Maritime. În organizarea actuală, unitatea funcţionează din luna 
mai 2005, atunci când s-a resubordonat Comandamentului 
Bazei Navale. În acest moment, în compunerea divizionului 
intră remorcherul maritim Viteazul (101), remorcherul de radă 

Anul acesta, la data de 1 iulie s-au împlinit 191 de ani de la 
atestarea istorică a primelor muzici militare în nou înfiinţata 
Armată Naţională permanentă, în cadrul batalioanelor de miliţii, 
aşa-numiţii „ostaşi muzicanţi“. Evenimentul se petrecea la Iaşi, 
în anul 1831 iar, mai târziu în 1909, se înfiinţa şi prima muzică 
militară a Marinei. Actul de naştere al muzicii militare de marină 
a fost consemnat în anul 1909 la bordul unei nave militare unde 
era prezentă familia regală, iar un grup de instrumentişti a creat 
o atmosferă sărbătorească. Muzica Militară a Forţelor Navale 
constituie o prezenţă artistică de prestigiu în peisajul culturii 
muzicale naţionale şi internaţionale. Beneficiind de o bogată 
şi veche tradiţie, formaţia continuă să deţină un rol important 
în viaţa culturală, afirmându-se ca un puternic instrument de 
educaţie, de cultivare a unor sentimente nobile, de îmbogăţire 
a sensibilităţii şi imaginaţiei, ca mijloace eficiente de educaţie 
etică şi estetică a militarilor şi a publicului larg. Deseori, creaţii 
celebre ale unor mari compozitori au fost introduse în conştiinţa 
publicului prin intermediul acesteia. Muzica Militară a Forţelor 
Navale Române susţine sistematic concerte de promenadă în 
staţiunile de pe litoral şi este nelipsită la ceremonialurile militare 
din Dobrogea, oferind spectacole de calitate spectatorilor ca 
A realizat înregistrări pentru posturile de radio şi televiziune 

Aniversarea Divizionului 129 Nave Speciale ºi de Sprijin LogisticAniversarea Divizionului 129 Nave Speciale ºi de Sprijin Logistic
şi port Vânjosul (105), două tancuri maritime de motorină (531 
şi 532), şalupă maritimă de remorcaj - salvare, două şalupe 
maritime de comandament Rândunica şi Luceafărul  
şi nava maritimă de comandament Egreta. Divizionul 129 
Nave Speciale și de Sprijin Logistic execută misiuni de  
salvare - avarii, remorcaj, ambarcare de combustibil şi 
asigurarea manevrelor navelor, asigură ţintele pentru 
tragerile cu rachete navale şi pentru tragerile de artilerie ale 
divizioanelor de nave subordonate Comandamentului Flotei, 
execută transportul de carburanţi-lubrifianţi și execută misiuni 
de comandament. (M.E.)

locale şi centrale, iar presa scrisă a evidenţiat în repetate 
rânduri activitatea ansamblului. Pe lângă repertoriul impus 
de regulamentele militare, formaţia abordează toate genurile 
muzicale din creaţia universală şi naţională. Un loc aparte îl 
ocupă repertoriul coral care cuprinde creaţii patriotice, ostăşeşti, 
laice şi religioase. La mulţi ani Muzicii Militare a Forţelor Navale 
şi multă sănătate celor care îşi scrifică momente din viață pentru 
a bucura inimile celor care le ascultă partiturile! (SMFN)

„La mulþi ani“, Muzicii Militare a Forþelor Navale„La mulþi ani“, Muzicii Militare a Forþelor Navale
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Luni, 1 august, la sediul Comandamentului Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, s-a desfăşurat, ceremonia de aniversare a 
158 de ani de la înfiinţarea primei structuri logistice din marina 
militară. 

În cadrul activităţii au fost prezentate câteva repere din istoricul 
unităţii. De asemenea, contraamiralul de flotilă Victor Gâdiuţă, 
comandantul Bazei Logistice Navale „Pontica” a înmânat noile 
grade militare personalului din cadrul Bazei Navale care a fost 
înaintat în grad începând cu data de 31 iulie.

Baza Logistică Navală este structura cu rol de execuţie în 
zona logistică a Forţelor Navale a activităţilor de aprovizionare, 
transport şi mentenanţă, pentru unităţile subordonate 
Comandamentului Flotei, pentru unităţile proprii, dar şi pentru 
alte unităţi arondate. Baza Logistică Navală „Pontica” este 
continuatoarea tradiţiilor Arsenalului Marinei, prima structură 
logistică din Forţele Navale înființată la data de 1 august 1864 
în locul numit „Pescăria veche”, unde a fost amenajat un mic 
atelier pentru repararea navelor. În anul 1916, în pragul intrării 
României în Primul Război Mondial, structurile din subordinea 
Arsenalului Marinei au executat lucrări de modernizare a 
monitoarelor, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
logisticienii Marinei au deservit navele de război maritime și 
fluviale. În perioada postbelică (1945-1958), Arsenalul Marinei 

și-a dezvoltat activitatea specifică și a executat numeroase lucrări 
de construcții și de reparații la navele Marinei Militare Române, 
remarcând faptul că, în acești ani, logisticienii navali români au 
onorat și comenzi din străinătate. În anul 1959, Arsenalul Marinei 
s-a desființat, structurile componente trecând, pentru o scurtă 
perioadă de timp, în subordinea Ministerului Industriei, Petrolului 
și Chimiei, iar în luna aprilie 1960 a fost înființat Portul Militar nr.12 
Mangalia, având în compunere Șantierul Naval, Detașamentul 
301 Muniții, Detașamentul 310 Întreținere Port și Detașamentul 
147 Nave auxiliare. După anul 1960, au fost înființate și alte 
structuri logistice ale Marinei Militare, la Mangalia, Tulcea, Brăila 
și Constanța, au avut loc numeroase restructurări și, după 50 de 
ani, în anul 2010, s-a ajuns la actuala structură de organizare. 
Baza 1 Maritimă a fost înfiinţată la data de 1 august 2002 prin 
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare al Ţării. Începând cu 
1 iunie 2010, Baza Navală şi-a schimbat denumirea în Baza 
Logistică Navală, la 17 februarie 2012 conferindu-i-se denumirea 
onorifică „Pontica”. Baza Logistică Navală este o structură 
modernă, suplă şi adaptabilă în permanenţă cerinţelor forţelor pe 
care le asigură. Prin Decretul prezidenţial nr. 360 din 19 aprilie 
2012, Bazei Logistice Navale „Pontica” i s-a acordat „Drapelul de 
Luptă”, simbol al unităţii, suveranităţii şi independenţei naţionale, 
al onoarei, vitejiei şi gloriei militare a poporului român. (M.E.)

BAZA LOGISTICÃ NAVALÃ „PONTICA“BAZA LOGISTICÃ NAVALÃ „PONTICA“
158 de ani de la înfiinþare158 de ani de la înfiinþare

Aspecte de la avansarea în grad a unor cadre militare din Baza Logistică Navală.
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Duminică. 21 august, s-au împlinit 160 
de ani de când, prin Înaltul Decret domnesc, 
nr. 4629/21 august 1862, al domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, au fost înfiinţate Corpul 
ofiţerilor sanitari ai armatei şi Direcţia Generală 
a Serviciului Sanitar Român. Se atesta, astfel, 
medicina militară ca element specializat 
pentru asigurarea sănătăţii efectivelor armatei. 
Promulgarea, prin Înaltul Decret nr. 1125/15 
aprilie 1882, a „Legii pentru organizarea 
Serviciului Sanitar al Armatei”, precum şi 
elaborarea „Instrucţiunilor pentru funcţionarea 
ambulanţelor” şi a „‚Deciziei relative la serviciul 
ambulanţelor în armată” au creat cadrul normativ 
de funcţionare a serviciului sanitar militar, care 
era condus de o direcţie specializată din cadrul 
Ministerului de Război.

Serviciul medical al Marinei Militare
În anul 1863, la numai trei ani de la 

constituirea Corpului Flotilei,  acesta avea 
prevăzut ca personal medical un subchirurg, 
recrutat din personalul civil existent în porturi. 
În 1864 personalul s-a dublat, iar în 1865 a 
fost angajat şi un medic de batalion clasa a 
II-a, pentru ca în 1868 să fie angajat şi un 
subfarmacist. 

În 1867, odată cu reorganizarea Flotilei, 
Corpul Flotilei a fost încadrat cu un ofiţer de 
intendenţă şi un medic militar pentru îngrijirea 
personalului existent la bordul bastimentelor, cât 
şi pentru personalul rămas pe uscat, la Galaţi. 
În anul 1873 stabilindu-se uniforma echipajelor 
şi a ofiţerilor Flotilei, s-a hotărât ca uniforma 
medicilor şi farmaciştilor să fie asemănătoare 
celei a ofiţerilor de marină, cu semnul distinctiv 
prevăzut pentru corpul sanitar. Această tradiţie 
s-a menţinut până în anul 1950.

Conform noilor reglementări prevăzute în 
Legea organizării puterii armatei, publicată în 
„Monitorul Oastei” nr. 14 din 1874, la fiecare 
bastiment erau prevăzuţi câte un medic şi 
un farmacist de batalion clasa a II-a. Marina 
Militară primea astfel baza oficială a înfiinţării 
serviciilor medical şi farmaceutic proprii. În 
anul 1877 bastimentele Flotilei au fost dotate 
cu materiale sanitare. Unui vas de război i s-au 
repartizat lăzi mici (denumite pe atunci cantine) 

cu medicamente şi instrumente, o geantă pentru 
sanitari şi două tărgi „Percy”. Geanta conţinea 
antiseptice, materiale de pansament, atele şi 
instrumente uzuale precum foarfeci, pense, 
bisturie etc. În 1884, într-un pavilion din clădirile 
existente la Ţiglina au fost instalate infirmeria şi 
farmacia Flotilei.

Serviciul medical al marinei s-a dezvoltat 
la începutul secolului al XX-lea, fiind înfiinţate 
şlepurile sanitare precum şi nava-spital 
„Principele Carol” (1916). 

Odată cu noua organizare a Marinei Militare, 
începând cu 24 martie 1921 a fost înfiinţată 
farmacia de la Constanţa care, împreună cu 
cea de la Galaţi, asigura folosirea pe scară 
largă a drogurilor vegetale indigene, tradiţionale 
şi, într-o mai mică măsură, a celor exotice, 
importate din Germania şi Italia.

Pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Serviciul Sanitar al Marinei Regale Române 
a adăugat la fiecare navă câte un medic, un 
subofiţer sanitar, doi sanitari, precum şi un 
bogat material instrumentar şi farmaceutic. La 
bordul navelor mici (torpilor, canonieră) au fost 
încadraţi câte un subofiţer sanitar şi doi sanitari, 
cu dotările materiale adecvate.

În perioada postbelică, unităţile Forţelor 
Maritime Militare Române au fost dotate 
treptat cu aparatură medicală modernă. Pentru 
personalul propriu, existau Spitale Militare la 
Constanţa şi Mangalia (pentru o perioadă), 
lazarete la Sulina şi Galaţi, care ulterior au 
fuzionat, fiind mutate la Giurgiu, Policlinici 
medicale la Mangalia şi Constanţa, precum şi 
farmacii şi infirmerii de garnizoană la Giurgiu, 
Sulina, Tulcea şi Galaţi.

În prezent, sistemul medical din Forţele 
Navale cuprinde asistenţă medicală primară 
asigurată prin infirmeriile sau cabinetele medicale 
din unităţile militare şi asistenţă medicală 
specializată prin Centrul de Medicină Navală 
şi Spitalele Militare Teritoriale - Spitalul Militar 
de Urgenţă „Alexandru Gafencu” Constanţa, 
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” 
Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila” Bucureşti, spitale aflate 
în subordinea Direcţiei Medicale. Paralel cu 
Centrul de Medicină Navală există o colaborare 

cu Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi 
Spaţială Bucureşti, INMAS, în ceea ce priveşte 
expertizarea personalului aeronavigant de la 
Grupul de Elicoptere din cadrul Forţelor Navale. 
Centrul de Medicină Navală s-a înfiinţat la data 
de 1 octombrie 1990, cu sediul şi înzestrarea 
Dispensarului policlinic al Centrului de Scafandri.

Medicul de unitate (din unităţile de uscat 
sau de pe nave) asigură asistenţa medicală 
primară, asistenţa medicală de urgenţă, 
desfăşoară acţiuni profilactice, întocmeşte 
necesarul de aprovizionare cu medicamente 
şi materiale sanitar-farmaceutice folosite 
pentru tratamentul urgenţelor medico-chirur  
gicale, al şocului, precum şi în timpul activităţilor 
specifice unităţii militare, ţine evidenţa pe 
documente medicale specifice cu respectarea 
deontologiei medicale, raportează eşalonului 
superior situaţiile statistice medicale specifice şi 
interacţionează cu celelalte instituţii de profil din 
cadrul MApN.

Medicul-şef al Statului Major al Forţelor 
Navale răspunde de organizarea sistemului 
medical, îndeplinind mai mult funcţia de 
manager: încadrare, asigurare cu materiale 
sanitare, medicamente, aparatură şi auto-
sanitare.

Asistenţa medicală de specialitate se 
asigură în Forţele Navale, prin ambulatoriul 
Centrului de Medicină Navală (CMN) şi prin 
cabinetele de specialitate, şi vizează în primul 
rând controlul medical periodic anual şi expertiza 
medico-militară, stabilirea aptitudinii îmbarcare-
scufundare pentru pesonalul militar şi civil, 
pentru SGP şi pentru candidaţii pentru Forţele 
Navale, elevi şi studenţi. Tot prin cabinetele de 
specialitate ale CMN se pot asigura consultaţii 
pentru personalul aflat atât în Forţele Navale, 
cât şi pentru pacienţii din afara sistemului militar 
care se află pe lista medicului de familie, acest 
lucru fiind posibil şi pentru că CMN este în 
relaţie contractuală cu Casa OPSNAJ. În urma 
controlului medical periodic personalul angajat 
în Forţele Navale poate fi declarat apt sau inapt 
medical. 

La mulţi ani personalului medical din 
Forţele Navale Române! (comandor (r) Marian 
MOŞNEAGU; M.E.)

Urmaºii  lui  HippocrateUrmaºii  lui  Hippocrate
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Forțele Navale Române au marcat marți, 30 august, printr-o 
ceremonie militară, împlinirea a 45 de ani de la înființarea, 
prin dispoziţia Marelui Stat Major sub denumirea de „Oficiul 
de Calcul al Marinei Militare”, ca anexă a Comandamentului 
Marinei Militare. La activitate, alături de personalul unităţii au 
participat contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, locţiitorul 
şefului Statului Major al Forţelor Navale, foşti şefi ai SMFN, 
foşti comandanţi ai unităţii, comandanţi ai unităţilor de marină.

În fiecare an la finalul lunii august şi începutul lunii 
septembrie sărbătorim Ziua Centrului de Informatică al Forţelor 
Navale şi Ziua Informaticianului Militar. Ziua informaticienilor 
militari este marcată în fiecare an la 1 septembrie. În această 
zi a anului 1963 s-a înființat, prin ordinul Marelui Stat Major, 
Grupa de Automatizări din Direcția Generală a Înzestrării 
- primul organism cu atribuții de concepție, coordonare și 
înzestrare în domeniul informaticii militare și automatizării 
conducerii trupelor. Oficiul de Calcul al Marinei Militare, 
actualul Centru pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare 
Cibernetică al Forţelor Navale a fost înfiinţat pe 30 august 1977 
prin dispoziţia Marelui Stat Major sub denumirea de „Oficiul 
de Calcul al Marinei Militare”, ca anexa a Comandamentului 
Marinei Militare.Unitatea a funcţionat în garnizoana Mangalia 
până în august 1978, când a fost mutată în Constanţa.

Centrul pentru Tehnologia Informaţiei şi Apărare Ciber-  
netică al Forţelor Navale este structura subordonată Statului 
Major al Forţelor Navale care asigură servicii informatice 
unităţilor din Forţele Navale şi contribuie la asigurarea 
securităţii cibernetice. De la înfiinţare şi până în prezent 

 45 de ani de activitate în  Forþele Navale Române 45 de ani de activitate în  Forþele Navale Române
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Aspecte de la ceremonia aniversară a Centrului pentru Tehnologia    Informaţiei şi Apărare Cibernetică al Forţelor Navale. 
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unitatea a cunoscut diferite stadii de dezvoltare, atât în ceea 
ce priveşte organizarea, cât şi misiunile şi activităţile pe care 
le îndeplineşte. A avut în exploatare şi responsabilitate tehnică 
şi tehnologii de calcul în pas cu realizările din domeniu, 
corespunzător fiecărei etape de existenţă, astfel: de la sistemele 
de calcul Felix C-512, Felix C-1024, Independent I-102 F, până 
la calculatoarele performante, atât personale, cât şi servere cu 
putere mare de procesare, care asigură extinderea serviciilor 
pe arii geografice extinse. Sistemele şi aplicaţiile informatice 
dezvoltate de către Centrul de Informatică au cunoscut şi ele 
diverse etape de-a lungul existenţei lor, pentru realizarea şi 
implementarea în unităţile forţelor navale. 

Apariţia noilor tehnologii au impus restructurări şi 
reorganizări succesive. Astfel, în luna noiembrie 2003 unitatea 
şi-a schimbat denumirea în Centrul de Informatică al Forţelor 
Navale, iar în iulie 2005 unitatea a fost reorganizată, devenind 
Centrul de Informatică, Simulare şi Evaluare al Forţelor 
Navale, având în structură două secţii: Secţia Informatică şi 
Secţia Simulare – Evaluare. La 1 iunie 2007 cele 2 secţii ale 
Centrului de Informatică, Simulare şi Evaluare se separă în 
unităţi distincte: Centrul de Informatică şi Centrul de Instruire, 
Simulare şi Evaluare. În iulie 2016, Centrul de Informatică s-a 
reorganizat în Centrul pentru Tehnologia Informației și Apărare 
Cibernetică. Elementul de legătură între diferitele etape din 
existenţa unităţii este reprezentat de interesul Forţelor Navale 
pentru tehnologia informaţiei şi automatizarea proceselor, iar 
în prezent constituie „motorul” în acțiunile de implementare și 
dezvoltare a sistemelor informatice și rețelelor de calculatoare 
în Forțele Navale Române. (M.E.)

Aspecte de la ceremonia aniversară a Centrului pentru Tehnologia    Informaţiei şi Apărare Cibernetică al Forţelor Navale. 
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Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil 
Alexandru Dragalina” a marcat luni, 19 septembrie, 115 de 
ani de la înființarea primei structuri fluviale a Forțelor Navale 
Române cu responsabilități în monitorizarea traficului fluvial și 
descurajarea acțiunilor ilegale pe Dunăre. Acesta este subordonat 
Comandamentului Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” și are 
în compunere două secții de nave de luptă, cu trei nave de tip 
monitor și cu cinci nave de tip vedetă blindată, care asigură 
desfășurarea acțiunilor militare, pe timp de pace sau în caz de 
agresiune armată, în zona de responsabilitate fluvială și lagunară 
a României.

Marinarii militari fluviali au organizat, în portul militar Brăila, 
o ceremonie militară și religioasă, la care, alături de personalul 
unității comandate de comandorul Constantin Grosu, au participat 
comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu”, comandor 
Marcel Neculae, comandanți de unități și mari unități din Forțele 
Navale Române, foști comandanți ai Divizionului 67 Nave 
Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil Alexandru Dragalina”, 
precum și reprezentanți ai autorităților locale.

Divizionul 67 Nave Purtătoare de Artilerie „Comandor Virgil 
Alexandru Dragalina” se prezintă astăzi ca o puternică forță 
fluvială, capabilă să apere interesele naționale pe Dunăre și la 
gurile de vărsare ale acesteia. Această structură a Flotilei Fluviale 
este în măsură să îndeplinească misiuni specifice NATO, prin 
prezența activă în raioane și rute cu risc ridicat, precum și prin 
intervenția în sprijinul autorităților naționale, pentru combaterea 
terorismului naval și pentru interzicerea traficului ilicit de mărfuri 
periculoase pe fluviu.

În semn de apreciere a activităţii desfășurate în cei 115 ani 
de existență, precum și a profesionalismului personalului acestei 
structuri, șeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, 
a conferit Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie Emblema 
de Onoare a Statului Major al Apărării.

* * *
Istoria navelor fluviale purtătoare de artilerie a început 

în anul 1907, când Escadra de Dunăre a început dotarea cu 
patru monitoare construite la Trieste în Imperiul Austro-Ungar, 
asamblate și montate la Arsenalul Marinei de la Galați. Cele patru 
monitoare au fost botezate „Lahovari”, „Brătianu”, „Catargiu” și 
„Kogălniceanu”. La data de 17 septembrie 1907, au fost lansate 
la apă, în prezența familiei regale, a membrilor guvernului și a 
reprezentanților orașului Galați. Două zile mai târziu, la data de 
19 septembrie 1907, a fost semnată intrarea acestora în serviciul 
Escadrei de Dunăre. Monitoarele și vedetele și-au demonstrat 
capabilitățile artileristice navale, începând cu anul 1913, când 
au participat la acțiunile militare din cel de-al Doilea Război 
Balcanic. Cu bune calități nautice și evolutive, cu echipaje bine 
instruite și o mare putere de foc, navele purtătoare de artilerie au 

participat la operațiuni militare, executând misiuni pe Dunăre și în 
Delta Dunării, până în anul 1962, atunci când au fost scoase din 
serviciu. Începând cu anul 1993, la șantierul naval din Drobeta-
Turnu-Severin, au fost construite trei monitoare moderne, ale 
căror nume cinstesc memoria unor oameni politici importanți din 
secolul al XIX-lea. De-a lungul celor peste 11 decenii de existență, 
la bordul navelor Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie, și-au  
făcut stagiul și, totodată, s-au format numeroși ofițeri și maiștri 
militari, care au constituit exemple pentru generațiile următoare 
de marinari militari fluviali. (colonel Corneliu PAVEL, SMNFN)

115 ani de tradiþie pentru navele 115 ani de tradiþie pentru navele 
purtãtoare de artileriepurtãtoare de artilerie

Aspecte de la ceremonia aniversară  organizată în Portul Militar Brăila.
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Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu” a organizat vineri, 7 octombrie, ceremonia militară prin care 
instituția a sărbătorit 125 de ani de existență. Școala de învățământ 
postliceal militar de marină, unică din punct de vedere al profilului în 
peisajul educațional din România, este continuatoarea tradițiilor Școlii de 
submecanici și submaeștri de marină, înființată prin Înaltul Decret nr. 3110 
din 08 octombrie 1897, semnat de Regele Carol I. 

În cadrul festivității, la care a luat parte locțiitorul șefului Statului Major 
al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, școala 
a fost distinsă cu Emblema de Onoare a Armatei României, iar personal 
din cadrul şcolii a primit Embleme de Onoare de la diferite categorii de 
forţe. De asemenea, Monetăria Statului a adus un omagiu prestigiului 
instituției, prin lansarea unei medalii aniversare „125 de ani de la înființarea 
Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale «Amiral Ion Murgescu»”, 
inclusă în Programul Medalistic al anului 2022, secțiunea Aniversări: 
Personalități și evenimente istorice. Stabilită inițial la Galați, actuala Școală 
Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale și-a găsit adevărată casă, la 
malul mării, la Constanța, de mai bine de 120 de ani. Tot de atunci, instituția 
de învățământ a devenit rampa de lansare în carieră pentru exponenții 
uneia dintre categoriile de personal esențiale ale Forțelor Navale Române, 
maiștrii militari de marină – specialiștii în tehnică și echipamente de luptă 
de la bordul navelor militare. În decursul istoriei sale, școala a pregătit circa 
9.000 de cadre militare cu studii medii care au deservit Forțele Navale 
Române, marina comercială, precum și alte structuri din sistemul național 
de siguranță, apărare și ordine publică.

Anul acesta, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale 
aniversează și 30 de ani de când poartă numele primului amiral al Marinei 
Militare Române, viceamiralul Ioan Murgescu. În 1896, amiralul Ioan 
Murgescu se afla la comanda Marinei Militare Regale, postură care i-a 
permis să facă toate demersurile necesare pentru înființarea unei școli 
care să pregătească „maeștri șefi de specialitate” care să deservească 
necesitățile tehnice de la bordul navelor de război. Inițiativa viceamiralului 
Ioan Murgescu s-a dovedit cât se poate de oportună, fapt vizibil și prin 
aceea că utilitatea acestei instituții de învățământ militar postliceal se 
păstrează până în prezent. 

Astăzi, la 125 de ani, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale 
pregătește maiștri militari de marină în nouă specialități și se bucură de 
garanția calității oferită de acreditarea primită din partea Agenției Române 
de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Durata 
studiilor este de doi ani, iar la finalul perioadei de pregătire, absolvenții 
sunt avansați la gradul de maistru militar clasa a V-a, obțin un certificat de 
calificare profesională nivel 5 și sunt repartizați, în funcție de specialitatea 
aleasă și de rezultatele obținute la examenul de absolvire, pe funcții în 
cadrul unităților Forțelor Navale Române sau ale partenerilor beneficiari, 
după caz. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor 
Navale a sãrbãtorit 125 de ani de existenþãNavale a sãrbãtorit 125 de ani de existenþã

Medalia aniversară 
a SMMMFN.

Decoraţii acordate la ceremonia 
aniversară a SMMMFN.
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Statul Major al Forțelor Navale a organizat luni, 24 
octombrie, la sediul din București, o ceremonie militară, cu 
ocazia împlinirii a 162 de ani de la înființarea Marinei Militare 
Române moderne, prin Înaltul Ordin de Zi nr. 173 din data 
de 22 octombrie 1860 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 
care a unificat Flotila Moldovei cu cea a Ţării Româneşti, 
sub denumirea de Corpul Flotilei, și care 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 1860-2022, în 
interesul națiunii și în serviciul intereselor navale, maritime și 
fluviale, ale țării noastre. În cadrul ceremoniei, pentru merite 
deosebite, au fost conferite embleme și distincții de către 
conducerea Statului Major al Apărării și Statului Major al 
Forțelor Navale. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Forþele Navale Române –  Forþele Navale Române –  
162 de ani162 de ani

Decoraţii şi diplome acordate la ceremonia aniversară a SMFN.

Decoraţii şi diplome acordate la ceremonia aniversară a SMFN.
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat în perioada 
16-17 noiembrie, o serie de activități dedicate împlinirii a 150 de 
ani de învățământ românesc de marină. 

Miercuri, 16 noiembrie, au fost lansate monografia instituției, 
două lucrări semnate de cadre didactice din cadrul Academiei 
Navale, „Arme, muniții, dispozitive și substanțe explozive” – 
autor cdor Alecu Toma, „The Black Sea from Paleageography to 
Modern Navigation” – autor Romeo Boșneagu și lucrarea „Tutorial 
Handbook for Using Professional Software in Modelling the 
Marine Pollution Dynamics. Case Study on Game and ADIOS-2 
Software”, realizată de cadre didactice de la Academia Navală în 
parteneriat cu profesori de la instituții de învățământ partenere din 
Turcia și Lituania. De asemenea, cu prilejul împlinirii a 150 de ani 
de învățământ de marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
a inaugurat cinci noi laboratoare: Laboratorul de electronică, 
Simulatorul Sisteme Electroenergetice Navale, Laboratorul de 
Meteorologie și două laboratoare multimedia de limbi străine. 
În aceeaşi zi a fost inaugurat și noul complex sportiv amenajat 
acum la standarde moderne.

Joi, 17 noiembrie, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a 
aniversat împlinirea a 150 de ani de existență și de învățământ 
românesc de marină. 

La festivităţi au participat generalul Daniel Petrescu, șeful 
Statului Major al Apărării, contraamiralul Mihai Panait, șeful Statului 
Major al Forțelor Navale, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, 
ai administrației publice locale, foşti comandanţi ai Academiei 
Navale şi ai Forţelor Navale, comandanți de unități și mari unități 
de marină, alături de personal și studenți ai Academiei Navale.

Cu acest prilej, Drapelul de Luptă al unității a fost decorat cu 
Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Comandor, cu însemn de 

Aspecte din ANMB.

Decorarea Drapelului ANMB cu „Ordinul Virtutea Maritimă 
în grad de Comandor, cu însemn de pace pentru militari”.
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pace pentru militari. Totodată, au fost acordate mai multe distincții 
militare personalului academiei. Slujba religioasă a fost oficiată 
de un sobor de preoţi în frunte cu de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul 
Tomisului.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu: 
„Performanța a fost reperul identitar comun al multor generații de 
studenți și profesori care și-au legat carierele de Marina Română 
prin anii de studii la Academia Navală «Mircea cel Bătrân», 
denumită la început Școala Flotilei. Specialiștii formați la Constanța, 
indiferent dacă ne referim la ofițerii Forțelor Navale, ai Poliției de 
Frontieră ori pentru industria maritimă, confirmă constant calitatea 
actului educațional și aduc plus-valoare locurilor în care ajung să 
profeseze. Rezultatele excepționale înregistrate au ca argument 
certificarea «nivel ridicat de încredere» al Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior Românesc, precum 
și decorarea de astăzi a Drapelului de Luptă cu Ordinul Virtutea 
Maritimă în grad de Comandor, cu însemn de pace pentru militari. 
Am convingerea că Academia Navală «Mircea cel Bătrân» va 
continua să-și onoreze blazonul și va menține cursul inovării și 
performanței”.

În discursul său, şeful Statului Major al Forţelor Navale a 
subliniat importanţa instituţiei pentru Forţele Navale Române  
dar şi pentru formarea şi cultivarea spiritului marinăresc, 
Academia Navală formeând tineri cu dragoste de mare, de 
uniformă și de țară.

La momentul aniversar, directorul general al Monetăriei 
Statului Octavian Schen a lansat medalia 150 de ani de 
învățământ românesc de marină. Festivitatea aniversară s-a 
încheiat cu defilarea personalului academiei.

După ceremonia militară, rectorul Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, comandorul conf.univ.dr.ing. Alecu Toma, împreună 
cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu 
şi şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait,  au dezvelit placa aniversară dedicată împlinirii a 150 de 
ani de învățământ românesc de marină. Momentul a fost urmat 
de vizitarea bazei materiale a instituției de învățământ.

Conferinţa aniversară organizată în Aula Magna a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”  a fost ultimul moment oficial organizat 
la Constanţa la împlinirea a 150 de ani de învățământ românesc 
de marină.

Luni, 21 noiembrie, Asociația Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza” Filiala Județeană Galați 
„General Eremia Grigorescu” în parteneriat cu Flotila Fluvială 
„Mihail Kogălniceanu” au organizat un eveniment aniversar 
pentru cei 150 de ani de învățământ militar de marină început la 
Galați. În sala de festivități a Cercului Militar Galați, evenimentul 
a debutat cu intonarea imnului de stat și ridicarea pavilionului 
navei la mini-catarg. Reprezentanți ai Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, 
Școlii Militare de Maiştri Militari de Marină „Amiral Ion Murgescu” 
și ai Şcolii de Instruire Interarme a Forţelor Navale „Viceamiral 
Constantin Bălescu” au evocat în intervențiile lor tradițiile 
învățământului militar de marină și au prezentat actualitatea și 
perspectivele învățământului actual. Activitatea s-a încheiat 
cu acordarea de diplome aniversare din partea organizatorilor 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Comandantul ANMB oferind placheta 
aniversară, şefului SMAp.

Medalia aniversară lansată la aniversarea ANMB.

Şeful SMFN 
adresându-se audienţei.

Aspecte de la evenimentul aniversar 
organizat la Cercul Militar Galați.

Slujba religioasă oficiată de  
ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
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Centrul de Scafandri a aniversat marți, 15 noiembrie, 55 de ani 
de la înființarea primei structuri de scafandri militari din România, 
în anul 1967, cu denumirea Grupul 279 Scafandri. Pentru a marca 
evenimentul vineri, 18 noiembrie, au fost organizate activități 
aniversare la sediul instituției și în Portul Militar Constanța.

În prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul 
Daniel Petrescu, şi a şefului Statului Major al Forţelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, la Centrul 39 Scafandri, a avuit loc 
inaugurarea noului Sistem de Scufundare Simulată LH-300 din 
compunerea Laboratorului Hiperbar, cel mai performant sistem de 
antrenament al scafandrilor din Europa. Principalele elemente de 
noutate ale acestui sistem constau în faptul că, în comparație cu 
vechiul sistem, care era compus din două barocamere pentru câte 
patru scafandri, noua facilitate dispune, în partea anterioară, de 
o barocameră, de patru scafandri, optimizată pentru tratamentul 
accidentelor de scufundare și pentru proiectele de cercetare și 
dezvoltare. În plus, capacitatea celorlalte două barocamere care 
compun sistemul a fost mărită pentru a acomoda șase scafandri, 
în loc de patru pentru exercițiile de scufundare în saturație. De 
altfel, întreg dispozitivul este complet automatizat și permite un 
control mult mai amănunțit și o monitorizare mult mai precisă a 
activității de scufundare în saturație.

Contraamiralul Mihai Panait: „Mulțumesc tuturor celor care 
ați performat în acest proiect deosebit de important. Prin multă 
muncă, prin tenacitate, prin multă cunoaștere, am reușit să 
realizăm acest important proiect pentru Forțele Navale Române, 
pentru următoarele decenii, pentru pregătirea scafandrilor de 
luptă, pentru pregătirea scafandrilor de incursiune, a scafandrilor 
de mare adâncime, de asemenea, a scafandrilor EOD pentru că 
așa cum se poate observa, în acest an, cu aceste echipe deosebit 
de bine pregătite am reușit să păstrăm libertatea de navigație în 
zona de responsabilitate a Forțelor Navale”.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu: 
„Este un salt tehnologic pentru Forțele Navale, dar probabil este 
un salt tehnologic și pentru industria românească. Ne dezvoltăm 
către capabilități de nișă care, prin ceea ce pot realiza, produc o 
diferență în ceea ce privește capacitatea noastră operațională la 
Marea Neagră.”

Modernizarea laboratorului hiperbar a extins aproape cu totul 
gama de exerciții pentru care scafandrii se pot pregăti. Căpitan-
comandor Cristian Munteanu, șeful laboratorului hiperbar: „În 
acest laborator nu facem doar antrenamente. Putem începe cu 
testele aptitudinale pentru scafandri, testul de toleranță la oxigen 
și barofuncție. Ulterior, pentru scafandri lucrători subacvatici 
testul de narcoză, unde se scufundă la 72 de metri cu aer, și 
pentru cei care devin scafandri de saturație, avem un test la 180 
de metri cu un amestec de dioxid cu 2% oxigen. Aceste teste sunt 
menite să arate dacă scafandrul este apt pentru cursul pe care 
intenționează să îl urmeze. Putem să ne uităm în jurul nostru și 
să vedem, la nivel european, ce state, ce marine, au un simulator 
de scufundare vertical cu astfel de dimensiuni, pentru șase 
scafandri, 5 metri coloană de apă. Facem inclusiv exerciții, prin 
această nouă adâncime, de ridicări, de ranfluare de mici obiecte, 
nu mai trebuie să le facem direct în mare. Noi prin presurizare 
aici la 5 bari simulăm cei 50 de metri din mare.” 

55 de ani de activitate pentru scafandrii militari  55 de ani de activitate pentru scafandrii militari  

Prezent la inaugurarea Sistemului de Scufundare Simulată 
LH-300 a fost și comandorul în rezervă Daniel Munteanu, unul 
dintre scafandrii care, în 1984, au stabilit recordul mondial de 
scufundare în saturație, la adâncimea de 500 de metri. În semn 
de apreciere, comandantul Centrului 39 Scafandri, comandorul 
Fănel Rădulescu, i-a înmânat acestuia o plachetă.

Activitățile aniversare au continuat, în Portul Militar Constanța, 
cu desfășurarea unei ceremonii militare și cu lansarea medaliei 
aniversare „Scafandrii Militari Români – de 55 de ani, o profesie de 
elită”, emisă de Regia Autonomă Monetăria Statului. La activitățile 
organizate de Centrul de Scafandri au participat reprezentanți 
ai instituțiilor publice, comandanți de unități și mari unități, cadre 
militare în activitate și în retragere, persoane marcante din istoria 
de peste o jumătate de secol a scafandrilor militari.

* * *
Istoria Centrului de Scafandri începe la data de 15 noiembrie 

1967, când, în baza ordinului Marelui Stat Major, s-a înființat 
Grupul 279 Scafandri. Acesta a funcționat în garnizoana 
Mangalia, până la data de 1 octombrie 1976, când s-a transformat 
în Grupul Scafandri de Luptă și a intrat în subordinea Centrului 
de Scafandri, o structură nou înființată, cu sediul în Constanța, 

Echipament din noul laborator hiperbar.

Comandantul Centrului de scafandri oferind 
placheta aniversară şefului SMAp.
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subordonată Comandamentului Marinei Militare. Odată cu tre-
cerea timpului, experiența dobândită de scafandrii militari români 
a început să-și spună cuvântul. În perioada 25 septembrie –  
09 octombrie 1984, a fost stabilit recordul național de adâncime 
prin executarea scufundării „Pontus IV” la adâncimea de  
500 de metri (scufundare în saturație). Experiența specialiștilor 
s-a dezvoltat și amplificat, iar în perioada 1984 – 1987, navele 
și scafandrii Centrului au participat la activități complexe de 
punere în funcțiune a primei platforme de foraj marin și a primei 
platforme pentru extracția țițeiului din Marea Neagră, la montarea 
conductelor submarine și, în continuare, la supravegherea și 
întreținerea acestora. În baza Hotărârii Guvernului nr. 350 din  
21 iulie 1993, Centrul 39 Scafandri a fost autorizat ca organ unic 
de brevetare, pregătire și perfecționare a scafandrilor profesioniști 
din țară și și-a restructurat și diversificat activitățile, dintre care 
menționăm: executarea de lucrări cu scafandri la nave, cheiuri 
și structuri imerse, formarea și atestarea personalului medical 

de specialitate, desfășurarea activităților de cercetare științifică 
pentru realizarea de mijloace tehnice și tehnologii de lucru 
sub apă. În anul 1994, Centrul 39 Scafandri a fost reorganizat 
în Brigada de Submarine și Scafandri, având în subordine o 
unitate de scafandri de mare adâncime, o unitate de scafandri 
de luptă și submarinul „Delfinul”. În anul 1998, s-a revenit la 
titulatura de „Centrul 39 Scafandri”, iar unitățile de scafandri 
de mare adâncime și de scafandri de luptă din subordine au 
fuzionat, rezultând Divizionul 175 Nave Scafandri. În luna 
decembrie 2014, Secția Scafandri de Luptă din Divizionul 175 
a devenit Secția Scafandri de luptă și operații speciale, iar din 
mai 2016 s-a transformat în Divizionul 164 Forțe navale pentru 
operații speciale, în subordinea Centrului 39 Scafandri. Ultimii 
ani consemnează înființarea Divizionului 176 Nave scafandri de 
mare adâncime la data de 1 noiembrie 2019, precum și atribuirea 
denumirii oficiale „Comandor Constantin Scarlat” pentru 
Divizionul 175 Nave scafandri de luptă, la data de 13 august 
2021. Astăzi, după 55 de ani de evoluție, Centrul 39 Scafandri 
este o unitate de elită a Forțelor Navale Române, confirmând 
tradiția în scufundare și reușind să se impună pe plan european 
ca un furnizor de formare profesională credibil și performant. 
Scenariile la care pot să răspundă structurile Centrului de 
Scafandri au în vedere intervenții subacvatice, operații militare, 
acțiuni de menținere a păcii şi umanitare, misiuni de prevenire 
şi combatere a terorismului sau de înlăturare a pericolului 
generat de dispozitivele explozive clasice sau improvizate,  
atât pe teritoriul național, cât şi în afara acestuia, independent 
sau în cooperare cu alte forţe similare NATO. (colonel Corneliu 
PAVEL, SMFN; M.E.)

Pentru a marca împlinirea a 35 de ani de existență, marinarii 
militari din cadrul Divizionului 508 Rachete de Coastă au organizat 
vineri, 9 decembrie, o ceremonie militară, la care au participat 
comandantul Flotei, contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen 
Cojocaru, și comandantul Comandamentului Componentei 
Navale „Viceamiral Ioan Georgescu”, contraamiralul de flotilă 
Valentin Iacoblev, precum și comandanți de mari unități și unități 
din Forțele Navale Române.

La data de 30 noiembrie 1987, în baza Dispoziției Marelui Stat 
Major nr. B2/003530 din 31 august 1987, s-a înființat Bateria 460 
Rachete de Coastă, subordonată Diviziei 42 Maritime, structura 
predecesoare a Divizionului 508 Rachete de Coastă de astăzi. 
Pe data de 18 mai 1989, unitatea a executat prima lansare de 
rachete în raionul de tragere Tuzla. La data de 30 iulie1990, în 
baza Dispoziţiei Marelui Stat Major din 26.06.1990, Bateria 460 
Rachete de Coastă s-a transformat în Divizionul 508 Rachete 
de Coastă. La data de 1 mai 2005, în baza Dispoziţiei SMG nr. 
B5/S2924 din 16.12.2004 Divizionul 508 Rachete de Coastă, s-a 
transformat în Secţia Rachete Navale fiind integrată în Divizionul 
150 Rachete Navale. La data de 1 august 2017, în baza Dispoziţiei 

35 de ani de la înfiinþarea Divizionului 508 Rachete de Coastã35 de ani de la înfiinþarea Divizionului 508 Rachete de Coastã
SMG nr. G/S 792 din 31.05.2017, s-a înfiinţat Divizionul 508 
Rachete de Coastă, subordonat Flotei, iar începând cu data de 
1 octombrie 2017 Compania 585 Apărare C.B.R.N a intrat în 
subordinea Divizionului 508 Rachete de Coastă.

La activitate, s-a dat citire mesajului șefului Statului Major 
al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait prin care s-au 
transmis felicitările adresate personalului din cadrul divizionului 
pentru profesionalismul și devotamentul de care acesta a dat 
dovadă. „La ceas aniversar, Divizionul 508 Rachete de Coastă 
se prezintă ca o structură bine definită, cu o bogată tradiție și 
experiență, dobândite în numeroasele exerciții și misiuni specifice 
de foc executate în poligoanele Capu Midia, Tuzla, Sfântu 
Gheorghe, aducând astfel o contribuție substanțială menținerii 
și creșterii capacității de răspuns a Forțelor Navale în zona de 
responsabilitate.”, a transmis șeful SMFN.

Totodată, în cadrul ceremoniei, șeful Statului Major al Forțelor 
Navale, în semn de apreciere pentru îndeplinirea cu succes a 
misiunilor încredințate și recunoaștere a meritelor personale,  a 
conferit „Emblema de Onoare a Forțelor Navale” militarilor care 
s-au evidențiat în procesul de instruire și pregătire. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN; M.E.)

Aspect de la ceremonia aniversară 
organizată în Portul Militar Constanţa.
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Cu prilejul Zilei Eroilor, militarii din Forțele 
Navale Române au participat, joi,  
2 iunie, la o serie de activități organizate 
la București, Constanța, Brăila, Tulcea și 
Babadag, 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. (SMFN)

Militarii Comandamentului Flotei au 
participat vineri, 17 iunie, la ceremonialul 
militar și religios de cinstire a memoriei 
eroului maior de aviație Horia Agarici. 
Astăzi, militarii l-au comemorat pe eroul 
care a săvârșit adevărate fapte de eroism 
pentru apărarea orașului Constanța, în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
și care a avut o contribuție semnificativă 
alături de camarazii săi la efortul de 
război pe care România l-a făcut pentru 
apărarea ființei naționale. Maiorul Horia 
Agarici a fost unul din aviatorii de elită 
ai Escadrilei 53 Vânătoare a Forțelor 
Aeriene Române, fiind supranumit 
„Salvatorul Constanței”, pentru faptele 
sale de arme din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.

* * *
Eroul de aviație a intrat în istorie la 
data de 23 iunie, prin celebra luptă pe 
care a purtat-o cu aviația sovietică, 
fiind rememorată astfel: „Până să se 
lumineze, lucram cu soldații și maiștrii 
mecanici la ultima punere la punct a 
avionului meu. Deodată, ne-am pomenit 
cu zgomot de avioane și de explozii 
la Constanța; curând după asta, cu 
flăcări și fum... Primul val de avioane 
de bombardament reușise atacul prin 
surpriză și lovise bine în regiunea 
portului. Antiaeriana a deschis un foc 
de iad, dar puțin cam târziu. Valul de 
avioane a plecat. (...) La următorul val de 
bombardiere, care a venit când începuse 
să răsară soarele, am primit comunicarea 
că pot pleca. Mi-am lăsat din reparat 
avionul, m-am urcat în celălalt, l-am 
încercat și am plecat. Urcarea a fost 
ca în ascensor... Sus, și încă din timpul 
urcării, am căutat să întretai drumul 
valului de avioane, dar nu l-am mai găsit, 
cu toate că scormonisem și peste, și 
sub câteva valuri de nori de prin largul 
mării. Mă întorceam la aerodrom când 
observ în fața mea o formație de linii 
subțiri: avioane de bombardament, 

Ziua EroilorZiua Eroilor

văzute din spate. Am pus viteză maximă, 
am luat ceva înălțime și, în atacuri, cu 
deschiderea focului de la numai 150 
metri distanță și, cu continuarea lui până 
aproape de ciocnire, trăgând mereu, 
am doborât, în patru atacuri, în timp de 
circa un minut, trei avioane. Atacurile au 
fost atât de repezi încât, de exemplu, la 
primul avion doborât, s-au găsit numai 
vreo 36 de cartușe trase de mitraliorul 
din spate. Primul avion a aterizat, lovit 
în motoare, rezervoare și radiatoare, 
aproape de aerodrom, pe Peninsula 
Kituc, și personalul lui a fost capturat. 
Al doilea avion a intrat în vrilă și a căzut 
în mare, la circa 10 kilometri de Băile 
Mamaia, iar al treilea a aterizat forțat la 
Traian-Val; [și] echipajul [acestuia] a fost 
capturat. (...) [Avionul cu care am plecat] 
era al unui camarad și avea un defect la 
limitatorul compresorului, din care cauză, 
când am zburat cu el, au fost momente 
când a trecut în supraputere. Din acest 
motiv, după al doilea atac, a început  
să-mi arunce ulei pe geam, să se 
înfierbânte și să piardă putere, lucru 
pentru care am fost obligat să întrerup 
atacul la al treilea avion doborât pentru  
a nu strica motorul avionului meu”.

Omagiu eroului maior de aviaþie Horia AgariciOmagiu eroului maior de aviaþie Horia Agarici
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Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Mihai 
Panait, a participat sâmbătă, 9 iulie, la activitățile comemorative 
organizate la Mănăstirea Dintr-un Lemn, în memoria generalului 
Paul Teodorescu, fost Ministru al Aerului și Marinei (1938-1940). 
La activitatea de anul acesta au participat Iulian Chifu, consilier 
de stat din partea prim-ministrului României, generalul locotenent 
dr. Viorel Pană, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul 
maior Corneliu Postu, director al Statului Major al Apărării, 
profesorul universitar dr. Valentin Ciorbea, Înaltpreasfinția Sa 
Varsanufie Gogescu, Arhiepiscopul Râmnicului, generalul 
de brigadă Tonea-Bălan Cornel, comandantul Regimentului 
30 Gardă „Mihai Viteazul”, generalul de brigadă Daniel Pop, 
comandantul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
comandor Marius Laurențiu Rohart, directorul Muzeului Național 
al Marinei Române, colonel (r) Valentin Tănase, directorul 
Studioului de Arte Plastice al Armatei, cercetători de la Arhivele 
Militare Naționale Române, precum și membri ai Centrului de 
Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României 
„General Paul Teodorescu”. Cu această ocazie, a fost dezvelit 
bustul generalului Paul Teodorescu realizat de artistul plastic 
Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei. 
Slujba de pomenire a generalului Paul Teodorescu a fost oficiată 
de Înaltpreasfinția Sa Varsanufie, împreună cu un sobor de preoți, 
iar oficialitățile prezente au depus coroane de flori.
În vara anului 1938, generalul Teodorescu a făcut un scurt popas 
la Mănăstirea Dintr-un Lemn, în drumul său spre Băile Govora. 
Cunoscând frumoasa istorie a monumentului și văzându-i 

starea de degradare, și-a promis solemn că va face totul pentru 
restaurarea lăcașului de cult. Astfel, în numai doi ani, mănăstirii 
i-au fost adăugate trei clădiri pentru pelerini, fântânile au fost 
reparate și curățate, incinta a fost pavată cu piatră de râu, grădina 
a fost reamenajată și decorată cu arbori exotici ornamentali. În 
anul 1940, în urma unui demers inițiat de Ministerul Cultelor, 
Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost închinată marinarilor și 
aviatorilor, ca loc de rugăciune.
Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata 
României „General Paul Teodorescu”, cu sediul la Mănăstirea 
Dintr-un Lemn, reprezentată de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, 
organizează anual un simpozion științific închinat generalului 
Teodorescu în colaborare cu Statul Major al Apărării, Statul Major 
al Forțelor Navale și Statul Major al Forțelor Aeriene, simpozion 
care, ajuns la a IX-a ediție, a avut loc vineri, 8 iulie, și a avut ca 
temă „Biserica și Armata României. Tradițiile Conlucrării”. (SMFN)

Comemorarea generalului Comemorarea generalului 
Paul TeodorescuPaul Teodorescu
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Ziua Armatei României, 25 octombrie, este pentru noi militarii 
un prilej de aducere aminte a sacrificiului românilor pentru 
păstrarea ființei naționale, a independenței și integrității țării 
noastre. Este, de asemenea, un moment când privim către viitorul 
instituției militare. Marinarii militari au participat la manifestările 
organizate de Ziua Armatei României în mai multe orașe din 
țară. La Constanța, de Ziua Armatei României a fost organizat un 
ceremonial militar și religios, însoțit de depuneri de coroane de 
flori la Monumentul „Victoriei” din Parcul Arheologic Constanța. 
La activitate a participat contraamiralul de flotilă Valentin Iacoblev, 
comandant al Comandamentului Componentei Navale, alături de 
reprezentanți ai autorităților publice locale, veterani de război și 
veterani din teatrele de operații, comandanți ai unităților militare 
din Constanța și cercetașii din centrele locale „Dacia Pontica” 
și „Bleu-Marin”. Seara a avut loc retragerea cu torțe a militarilor 
pe bulevardele constănţene. Ceremoniile din garnizoana Brăila 
s-au desfășurat la „Ansamblul Comemorativ dedicat Eroilor 

Neamului”, în garnizoana Tulcea, ceremoniile militare şi religioase 
dedicate Zilei Armatei României la care au participat și militari ai 
Forțelor Navale s-au desfășurat la „Cimitirul Eroilor” din localitate 
iar la Babadag, ceremoniile dedicate Zilei Armatei României au 
avut loc la „Monumentul Eroilor”. La Mangalia, marinarii militari au 
fost prezenți la „Complexul Monumental din Piața Republicii“. De 
asemenea, Muzeul Național al Marinei Române din Constanța și 
filiala acestuia din Mangalia au putut fi vizitate gratuit de public, 
marți, 25 octombrie, în intervalul orar 09.00-16.00. La București, 
o delegație condusă de șeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait, a participat la activitățile organizate 
de Ministerul Apărării Naționale în Parcul Carol, unde a avut loc o 
ceremonie militară de depuneri de coroane de flori. De asemenea, 
o delegație de marinari militari condusă de locțiitorul pentru resurse 
al șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul de 
flotilă Daniil Trică, a participat la ceremonia militară şi religioasă 
de depuneri de coroane şi jerbe de flori organizată de Ministerul 
Apărării Naționale, la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea 
Război Mondial (Universitatea Națională de Apărare).

* * *
Izvoarele istorice atestă faptul că, 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 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”. (SMFN; M.E.)

Marinarii militari la Ziua Armatei RomânieiMarinarii militari la Ziua Armatei României

Monumentul „Victoriei” din Parcul Arheologic Constanța.



86

Statul Major al Forțelor Navale, în colaborare cu Batalionul 
183 Artilerie Mixtă „General Ion Dragalina” și Primăria 
Comunei Victor-Vlad Delamarina au organizat vineri, 
28 octombrie, o ceremonie militară și religioasă, pentru 
omagierea personalității locotenentului Victor Vlad 
Delamarina, în comuna bănățeană care poartă numele 
ofițerului de marină. Victor Vlad Delamarina, născut la data 
de 31 august 1870, în Satul-Mic, azi localitatea Victor Vlad 
Delamarina, județul Timiș, a fost marinar, militar, acuarelist, 
poet și scriitor român. Acesta s-a remarcat prin poeziile 
sale scrise în grai bănățean și prin picturile sale cu specific 
marin. Din anul 1890, timp de doi ani, a urmat cursurile 
școlii militare superioare din București, iar în vara anului 
1891 a participat la un marș cu bricul Mircea, în Marea 
Neagră și Marea Egee. În luna iulie a anului 1892, a fost 
înaintat la gradul de sublocotenent de marină și a îndeplinit 
diferite funcții la Galați și la Sulina, pe nava Bistrița. De 
asemenea, în anul 1893, a participat la o misiune la bordul 
crucișătorului Elisabeta. În anul 1894, în ziarul timișorean 
„Dreptatea”, au apărut primele versuri și note din marșul 
cu bricul Mircea, semnate „Delamarina”. În aprilie 1895, 
a fost înaintat la gradul de locotenent de marină. Bolnav 
de tuberculoză, și-a luat un concediu mai lung și a fost 
trimis de familie, pentru tratament, la sanatoriile de la Bad 
Wörishofen (Germania), Abbazia (Croația) și Merano (Italia). 
În aprilie 1896, simțindu-se tot mai slăbit, s-a întors din 
străinătate acasă. La 15 mai 1896, a încetat din viață la 
Petroasa Mare, în apropiere de Satul-Mic, la vârsta de  
26 de ani, și înmormântat la Lugoj. (SMFN)

Omagierea locotenentului de marinã  Omagierea locotenentului de marinã  
Victor-Vlad Delamarina (1870-1896), în judeþul TimiºVictor-Vlad Delamarina (1870-1896), în judeþul Timiº

Dr. Mariana Păvăloiu vorbind despre 
personalitatea lui Victor-Vlad Delamarina.

Aspect de la ceremonia militară și religioasă, organizată 
pentru omagierea locotenentului Victor VladDelamarina.
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Marinarii militari din garnizoana Constanța au participat vineri, 
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 fost depuse coroane de flori la mormintele eroilor căzuți 
la datorie. La activitate, au participat reprezentanți din partea 
autorităților locale, cadre militare, precum și reprezentanți ai 
asociațiilor de veterani și ai altor organizații neguvernamentale. 
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 personalului Armatei 
României participant la acțiuni militare, Parlamentul țării 
noastre a stabilit prin lege, în anul 2014, ca la data de 11 
noiembrie să fie celebrată, anual, Ziua Veteranilor. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Dobrogei – 14 noiembrie, la Colegiul 
Național Militar  „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța a fost 
organizată o activitate de evocare a momentului istoric, urmată 
de un spectacol cultural-artistic susținut de elevii colegiului, 
marți, 15 noiembrie, în Sala de conferințe a Forțelor Navale. 
Totodată, a fost aprinsă Flacăra „Spiritul dobrogean”, din 
inițiativa Instituției Prefectului Județului Constanța, care a fost 
purtată și în alte instituții dobrogene. La activitate au participat 
contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, comandantul 
Flotei, Silviu-Iulian Coșa, prefectul județului Constanța și Sorin 
Mihai, inspectorul școlar general al județului Constanța. Ziua 
de 14 noiembrie este extrem de importantă pentru România. 
Este ziua în care, în anul 1878, Dobrogea a intrat oficial în 

componența statului român modern. De-a lungul veacurilor, 
istoria i-a hărăzit Dobrogei o soartă zbuciumată. Rând pe rând, 
s-au perindat pe aici mai multe armate: persane, romane, iar 
mai târziu au avut loc invaziile popoarelor migratoare, urmate 
de stăpânirea otomană. În urma războiului ruso-turc din anii 
1877-1878, România și-a dobândit independența, iar Dobrogea 
a revenit la patria-mamă. În context european, Mica Unire din 
anul 1859 și integrarea Dobrogei în tânărul stat român, în anul 
1878, au reprezentat primii pași spre recunoașterea României 
ca stat național unitar, de către Puterile din Europa, fiind, în 
același timp, temelia fondării statului modern român. (colonel 
Corneliu PAVEL, SMFN)

Ziua Dobrogei, sãrbãtoritã de marinariZiua Dobrogei, sãrbãtoritã de marinari

Ziua Veteranilor Ziua Veteranilor 
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Viceamiralul (rtr.) Mircea Caragea 
a trecut la cele veșnice, în seara zilei 
de miercuri, 5 octombrie, la venerabila 
vârstă de 103 ani. În numele echipajului 
Forțelor Navale, cu profund regret, 
șeful Statului Major al Forțelor Navale, 
contraamiralul Mihai Panait,a trans-
mis condoleanțe familiei îndoliate și, 
totodată, și-a exprimat recunoștința 
pentru importantele servicii pe care le-a 
adus țării noastre tânărul locotenent 
Mircea Caragea, în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, precum și pentru 
vitejia şi spiritul său de sacrificiu de care 
a dat dovadă în cariera sa militară, la 
bordul navelor militare și în alte structuri 
ale Marinei Regale Române.

Viceamiralul (rtr.) Mircea Caragea 
a fost ultimul veteran de război al 
Forțelor Navale Române, care a slujit 
țara, cu onoare și cu cinste, în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, la 
bordul navelor militare. Născut la data 
de 18 ianuarie 1919, în comuna Șelari, 
județul Dâmbovița, Mircea Caragea a 
îmbrăcat uniforma militară la vârsta de 
11 ani, când a urmat cursurile Liceului 
Militar „Dimitrie Sturdza” din Craiova 
(1930-1938), iar pentru că iubea marea, 
în anul 1938, s-a hotărât să urmeze 
cursurile Școlii Navale „Mircea cel 
Bătrân” din Constanța. Tânărul cadet 
Mircea Caragea a participat la primul 
marș de instrucție al Navei Școală 
Mircea, desfășurat în anul 1939, navă 
despre care îi plăcea să spună că 
„este cu doar 20 de ani mai bătrân 
decât velierul” și că „dragostea pentru 
Nava Școală «Mircea» este perenă și 

necondiționată la orice vârstă, pentru 
oricine a avut privilegiul să se afle la 
bordul său”. După absolvirea școlii 
navale, în anul 1940, prima funcție pe 
care a îndeplinit-o tânărul ofițer Caragea 
a fost la bordul canonierei Eugen Stihi, 
apoi, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, a participat la numeroase 
acțiuni de luptă, fiind ambarcat, succesiv, 
la bateria de coastă „Vulturul” și la bordul 
distrugătoarelor Mărăști și Regina Maria. 
În perioada 1941-1944, fostul decan de 
vârstă al amiralilor României a participat 
la numeroase misiuni de respingere 
a atacurilor aeriene inamice, în zona 
Constanței, la misiuni de aprovizionare 
cu muniție, echipament și alimente a 
trupelor române care luptau împotriva 
sovieticilor pe frontul de est, precum și 
la Operațiunea 60.000, cea mai mare 
acțiune militară maritimă executată 
de Marina Militară Română pentru 
evacuarea trupelor combatante și a 
civililor români din Peninsula Crimeea 
(aprilie - mai 1944). Pentru faptele sale 
deosebite de vitejie, citate pe ordin 
de zi pe unitate în timpul participării la 
misiunile din cel de-al Doilea Război 
Mondial, ofițerul Mircea Caragea 
a fost decorat de Regele Mihai I al 
României, în anul 1944, cu „Steaua 
României”, cel mai vechi Ordin Național 
al țării noastre, precum și cu Ordinul 
„Coroana României”. La numai 25 de 
ani, locotenentul Mircea Caragea a 
schimbat registrul maritim cu cel fluvial, 
fiind numit comandant militar al Portului 
Hârșova (1944-1945). Ulterior, a lucrat 
în Sectorul Fluvial Giurgiu (1945), a 
îndeplinit funcția de comandant de 
escadrilă la vedetele fluviale din Galați 
(1945-1947), după care a fost profesor 
de Artilerie la Școala Navală din Turnu 
Măgurele (1947). Cariera tânărului 

Ne-a pãrãsit viceamiralul (rtr.) Mircea CarageaIn 
memoriam

Discursul contraamiralului Mihai Panait, şeful SMFN, 
la capela Cimitirului Bellu Catolic din București.
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La 12 ani de la producerea accidentului aviatic care a avut 
loc marți, 5 iulie 2010, pe Aerodromul de la Tuzla, în care opt 
militari din Forțele Navale Române și patru militari din Forțele 
Aeriene Române și-au pierdut viața, a avut loc comemorarea 
celor 12 militari, ale căror aripi s-au frânt definitiv în tragedia 
aviatică din iulie 2010, la cele două monumente ridicate la 
Tuzla - monumentul instalat la intrarea în Aerodromul Tuzla şi la 
Ansamblul Comemorativ amplasat în incinta Aeroportului Tuzla. 
Au fost comemoraţi eroii marinari, căpitanul (post-mortem) Liviu 
Antim, aspirantul (post-mortem) Florin Cișmașu, aspirantul 
(post-mortem) Cătălin Rădoi, aspirantul (post-mortem) Băduț 
Papuc, aspirantul (post-mortem) Cosmin Furtună, aspirantul 
(post-mortem) Cătălin Chioveanu, aspirantul (post-mortem) 
Vlăduț Sărman și aspirantul (post-mortem) Cozmin Florescu 
care au făcut parte din Grupul Naval de Forțe pentru Operații 
Speciale și au executat numeroase misiuni în teatrele de 
operații din Irak și Afganistan, dar și generalul de flotilă aeriană 
(pm) Nicolae Jianu, căpitan-comandorul (pm) Cătălin Vicenţiu 
Antoche, căpitanul (pm) Lavinia Guiţă, aspirantul (pm) Răzvan 

ofițer de marină Mircea Caragea a fost curmată brusc, când 
avea vârsta de 28 de ani, de către regimul totalitar comunist 
instaurat la putere în țara noastră și, la data de 1 septembrie 
1947, a fost trecut în rezervă, dar acest moment nefast nu i-a 
distrus energia și puterea de a merge mai departe în viață. A 
urmat o perioadă în care își găsea cu greu un loc de muncă, 
pe șantiere, ca muncitor necalificat, și, după multe încercări, a 
fost acceptat, în anul 1955, pe o funcție de grafician la Muzeul 
de Artă Populară și Folclor, apoi s-a mutat la Muzeul Satului 
„Dimitrie Gusti”, unde a rămas până în anul 1982, când a ieșit la 
pensie. După instaurarea regimului democratic în țara noastră, 
veteranului marinar Mircea Caragea i-a fost acordat, în anul 

Rângheţ care au făcut parte din echipajul Şcolii de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene din Boboc. La monumentele de la 
Tuzla s-au depus coroane de flori în memoria celor care şi-au 
pierdut viaţa servind patria. La activitate au participat militari din 
cadrul Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă „Comandor 
Constantin Scarlat”, Centrului 39 Scafandri și Divizionului 164 
Forțe Navale pentru Operații Speciale. Cinste și onoare  
eroilor noștri!

* * *
La data de 5 iulie 2010, în jurul orei 17.40, un avion AN-2, 
aparţinând Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene din 
Boboc, care executa o misiune de zbor pentru antrenamente 
de paraşutare, s-a prăbuşit pe aerodromul Tuzla. La 
momentul impactului, în urma catastrofei aviatice, 11 militari 
şi-au pierdut viaţa, iar alţi 3 au fost răniţi, unul dintre aceştia 
pierzând lupta cu viaţa în spital. La bordul aeronavei se aflau 
5 membri ai echipajului şi 9 militari din cadrul Forţelor Navale. 
La scurt timp după decolare, aeronava a pierdut brusc 
înălţime şi s-a prăbuşit. 

Nu ne uitãm eroii! Nu ne uitãm eroii! 

1991, gradul de comandor în rezervă și, ulterior, a fost înaintat, 
succesiv, în gradele de contraamiral de flotilă, contraamiral, 
respectiv viceamiral. În semn de apreciere a faptelor de 
vitejie realizate în cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi 
pentru exemplara sa conduită civică, Președintele României 
i-a conferit, în anul 2019, viceamiralului Mircea Caragea  
Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Ofiţer cu însemn  
de pace.

Viceamiralul (rtr.) Mircea Caragea a fost înhumat sâmbătă, 
8 octombrie la Cimitirul Bellu Catolic din București, cu 
onorurile militare cuvenite, conform regulamentelor militare. 
(colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Aspect de la funerariile cu onoruri militare 
ale viceamiralului (rtr) Mircea Caragea.
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Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat, în premieră,  
în perioada 20 – 24 iunie, o competiție nautică internațională 
sub egida „150 de ani de învățământ românesc de marină”. La 
concurs au participat șase echipaje formate din studenți de la 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea „Dunărea 
de Jos” Galați, Polish Naval Academy din Gdynia (Polonia), 
Military University of Technology din Varșovia (Polonia) și 
„Nikola Vaptsarov” Naval Academy din Varna (Bulgaria). 

Militarii din cadrul Comandamentului Bazei Logistice 
Navale „Pontica”, precum și cei din unitățile subordonate 
au desfăşurat mai multe activităţi în cadrul programului 
Săptămâna Europeană a Sportului (SES). Astfel, răspunzând 
invitației Ministerului Sportului care este organismul național 
de coordonare a activității, în perioada 27-29 septembrie, s-au 
desfășurat, pe terenul de tenis, în sala de sport și sala de 

forță, jocuri sportive (atletism-ștafetă mixt, fotbal-tenis, tenis de 
masă și exerciții la aparate de forță). Săptămâna Europeană a 
Sportului (SES) este o inițiativă condusă de Comisia Europenă 
care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
beneficiile practicii sportive și ale activității fizice regulate și s-a 
desfășurat anul acesta în perioada 26-30 septembrie. (Baza 
Logistică Navală)

Competiția s-a desfășurat la baza nautică a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” de la  Palazu Mare, pe două secțiuni, 
respectiv yachting și caiac. După întrecerile strânse din cele 
două zile de concurs, rezultatele au fost următoarele: la proba 
de yachting, locul I a fost adjudecat de echipajul University of 
Technology din Varşovia (Polonia), locul II a revenit echipajului 
de la Polish Naval Academy din Gdynia, iar pe locul III s-a clasat 
echipajul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. La proba de 
caiac, locul I a revenit University of Technology din Varşovia 
(Polonia), studenţii de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
s-au clasat pe locul II, iar pe cea de-a treia treaptă a podiumului 
au urcat studenţii de la Polish Naval Academy din Gdynia. 
Clasamentul la nivel general a fost următorul: locul I - University 
of Technology din Varsovia (Polonia), locul II - Polish Naval 
Academy din Gdynia (Polonia) şi locul III - Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”. Felicitări tuturor participanţilor! (locotenent 
Adina BOCAI, ANMB; M.E.)

Competiþie nauticã internaþionalã la ANMBCompetiþie nauticã internaþionalã la ANMB

Marinari militari la Sãptãmâna Europeanã a SportuluiMarinari militari la Sãptãmâna Europeanã a Sportului

Sport
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În perioada 9-12 decembrie, Biroul Educaţie Fizică Militară 
din Statul Major al Apărării a organizat etapa finală pe 
Ministerul Apărării Naţionale a Campionatului militar de 
taekwondo pentru instituţiile militare de învăţământ şi 
unităţile de instrucţie. La competiţia desfăşurată la Şcoala 
de Instruire Interarme a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu” 
din Boboc, județul Buzău, Forțele Navale Române au 

obținut trei locuri I și un loc III, la categoriile de masculin, 
fapt care a clasat marinarii pe locul al II-lea în clasamentul 
general. Lotul Forțelor Navale Române a fost compus din 
șase sportivi, un ofițer, patru maiștri militari și un soldat 
profesionist. Antrenorii lotului sunt maistrul militar clasa a 
IV-a George Vlădăreanu de la Corveta Contraamiral Horia 
Macellariu”, instructor de taekwondo la Clubul Sportiv „Mihail 
Kogălniceanu şi Marian Olteanu. Conducătorul lotului sportiv 
de taekwondo al Forțelor Navale Române a fost aspirantul 
Bianca Enciu, deținătoare a centurii negre cu 1 Dan și care, 
de asemenea, practică acest sport încă de la vârsta de 7 ani. 
Aspirant Bianca Enciu este absolventă a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân”, promoția 2021 și lucrează în cadrul 
Direcției Hidrografice Maritime. Din lipsă de competitori, la 
categoriile de feminin, cele două fete care au făcut parte din 
lot, aspirant Bianca Enciu și soldat Monica Vrăbiescu, nu au 
avut ocazia să pășească pe tatami la această competiție.  
La masculin, marinarii s-au clasat pe următoarele poziţii: 
locul I la cat. 68-74 kg – m.m. IV George Vlădăreanu; locul I 
la cat. +87 kg– m.m. IV Arkadiusz Szczepanski; locul I la cat. 
63 -68 kg – m.m. III Gabriel Afocăriței; locul III la cat. 80 – 
87 kg – m.m. IV – Ștefan Avram. (colonel Corneliu PAVEL, 
SMFN; M.E.)

Şi în acest an, Moș Crăciun și-a făcut apariția din largul Mării 
Negre, pe Dana Divizionului 175 Nave Scafandri de Luptă 
„Comandor Constantin Scarlat” din Portul Militar Constanța, 
unde a fost întâmpinat joi, 22 decembrie, de un grup de 
copii din localitatea Nazarcea, județul Constanța, precum și 
de copiii personalului Centrului 39 Scafandri și al unităților 
subordonate. Au răsunat colindele în port, interpretate de 
Muzica Militară a Forțelor Navale Române, corul Colegiului 
Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”, corul Şcolii Militare 
de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”,  
corul pastoral „Sfântul Vasile” și copiii din localitatea 
Nazarcea. Activitatea a fost organizată de scafandrii militari 
în colaborare cu Liga Maiștrilor Militari de Marină și cu 
sprijinul sponsorilor. (colonel Corneliu PAVEL, SMFN)

Campionatul militar de taekwondoCampionatul militar de taekwondo

„Moº Crãciun Scafandru“„Moº Crãciun Scafandru“



Ochiul Flotei

 21 septembrie 2022, DELTA DUNĂRII.
Cooperare româno-franceză la exerciţiul HERACLEEA.

(Foto: Regimentul de Infanterie Marină)

 19 iunie 2022, Nava Şcoală „MIRCEA”, MAREA 
TIRENIANĂ. La front pe vergi!  Desfăşurarea 
studenţilor pentru lucru în arboradă.

(Foto: Bogdan Dinu, Redacţia Radio Jurnalul militar 
„Scutul Dobrogei”)

p30 iulie 2022, PORTUL MILITAR CONSTANŢA.
Bucuria revederii, la ceremonia de sosire a Navei 

Şcoală Mircea din marşul internaţional de instrucţie.

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

p 21 septembrie 2022, DELTA DUNĂRII.
Colonelul Marius Gheorghescu, comandantul 

Regimentului 307 Infanterie Marină deplasându-se 
în raionul exerciţiului HERACLEEA.

(Foto: Regimentul de Infanterie Marină)

p 1 iulie 2022, CONSTANŢA.
Contraamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al 
Forțelor Navale, felicitându-l pe aspirantul Barbu Răzvan-
Sebastian Cornel-Victor, absolvent al Academiei Navale 
din Statele Unite ale Americii din Annapolis, pentru avan-
sarea la gradul de aspirant în arma marină. 

(Foto: cap II Ionuţ Felea, Redacţia Mass-Media 
a Forţelor Navale)

 22 iunie 2022, 
FREGATA „REGELE 

FERDINAND”, MAREA 
NEAGRĂ. Aspect de 
la exerciţiul SHIELD 

PROTECTOR 22, 
organizat și condus de 

Comandamentul Flotei. 
Misiune de RAS.

(Foto: cap II Ionuţ Felea, 
Redacţia Mass-Media 

a Forţelor Navale)

 30 septembrie 2022, NMH Căpitan-comandor 
Alexandru Cătuneanu, Strâmtoarea Bosfor.

Comandorul Romel Pera, locţiitorul comandantului 
Direcţiei Hidrografice Maritime, comandantul marşului  

NMH Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu
la exerciţiile „REPMUS 22” şi „DYMS 22”, 

pe puntea de comandă a navei.  

(Foto: mmI Costea Cosmin,  
Redacţia Mass-Media a Forţelor Navale) 






