
Onorate domnule Președinte al României 

Stimate domnule Prefect, Stimate domnule Primar  

Distinși domni Rectori, 

Domnilor Amirali și ofițeri, 

Doamnelor și domnilor profesori, 

Dragi studenți, 

Stimați invitați, 

Împărtășim din nou bucuria și speranțele unui nou început. Astăzi, în prag de 

Brumărel, participăm împreună cu întreaga comunitate academică tomitană la 

deschiderea anului universitar 2017 – 2018, al 145-lea an de învățământ românesc 

de marină și al 63-lea de învățământ superior de specialitate. Academia Navală 

Mircea cel Bătrân, după ce în iulie a urat “la revedere” absolvenților ei, își deschide 

acum porțile pentru începerea unui nou ciclu de educație și formare în domeniul 

maritim.  

Marea a oferit dintotdeauna zone propice dezvoltării economice, sociale și 

culturale ale popoarelor care s-au încumetat să descopere și să dezvolte 

tehnologiile industriei maritime în general. Academia Navală, ca instituție de 

învățământ superior și cercetare științifică, se află permanent în avangarda 

educației viitorilor ofițeri de marină militară și comercială. Sărbătorirea, astăzi, a 

începutului de an universitar, ne oferă ocazia de a ilustra progresele realizate până 

acum, dar și de a privi spre viitor, către perspectivele de dezvoltare a formării 

profesioniștilor marinari. 

Prezența dumneavoastră atât de numeroasă în Piața Ovidiu dovedește 

interesul și credința comună că numai printr-o educație solidă a tinerei generații,  

importanța economică și socială a Mării va genera prosperitate în Constanța, în 

România. Noi toți cei de aici, de la lideri ai domeniilor maritime și fluviale pe care le 

slujim, până la bobocii care pășesc cu curiozitate în amfiteatrele academiei navale, 

suntem convinși că educația stă la baza oricărei realizări, profesionale și personale. 

Vă asigur că Academia Navală Mircea cel Bătrân este locul propice pentru o 

asemenea devenire, pentru că noile adaptări efectuate în ultimii ani în acest pol de 

cunoaștere, atât de infrastructură, cât și privitoare la programele de studii, stau ca 

garanție fermă pentru România educată. 



După cum bine știți, Strategia Europa 2020 pune un accent deosebit pe 

dezvoltarea educației tinerilor și pe ocuparea forței de muncă, priorități pe care și 

România și le-a însușit, ca membră a marii familii europene. Prin efortul lor susținut 

și prin îndrumarea cadrelor didactice, studenții noștri capătă competențele 

profesionale care îi propulsează spre o profesie de onoare, respectată și 

remunerată corespunzător. În același timp, absolvenții noștri devin leaderi 

responsabili, atât la locul de muncă, cât și în familiile lor, în societatea românească 

și cea europeană. 

 Dragi studenți de anul întâi, stimați părinți 

 Viața de student în Academia Navala “Mircea cel Batran” are trei atribute 

definitorii: TRADITIE. PROFESIONALISM. AVENTURA. Daca am tine seama 

numai de aceste caracteristici, tot putem descrie ceea ce simte un student al 

acestei scoli, la începutul carierei sale în industria maritima sau pentru apararea 

intereselor maritime si fluviale ale Romaniei. 

Academia Navala ofera însă studentilor ei mult mai mult. In primul rand, 

garantia unei pregatiri profesionale si personale de exceptie. Experienta si motivatia 

cadrelor didactice, infrastructura moderna, strategia de dezvoltare privind mereu 

înspre viitor, toate determina ca aceasta scoala sa fie un organism viu, plin de 

energia cu care infuzează pe toti cei care studiaza aici. 

Orele petrecute în salile de curs, laboratoare si simulatoare va vor arata ca se 

pot acumula nenumarate cunostinte într-un mod interactiv, antrenant, eficient. Apoi 

activitatile practice pe ambarcatiunile si navele de instruire, sprijinite de un întreg 

complex de facilitati sportive, dau posibilitatea descatusarii energiei tineresti a 

viitorilor marinari. Academia este o mare echipa, o mare familie în care tinerii sau 

mai varstnicii studenti învata împreuna nu neaparat pentru scoala, ci pentru viata. 

Nu în ultimul rand, ganditi-va ca datorită programelor europene ale Academiei 

Navale veti putea studia sau calatori pe tot mapamondul, pregatindu-va pentru o 

viata plina de munca asidua, dar si de satisfactii pe care alte profesii nu le pot oferi. 

Gaudeamus igitur, așadar, toți cei care suntem uniți în pasiunea pentru mare 

și fluviu și în dorința de a duce mai departe, cu același profesionalism și dedicație, 

valorile Academiei Navale Mircea cel Bătrân, această școală cu 145 de ani de 

bogate tradiții!  

Mult Succes și Bun cart înainte! 

Vă mulțumesc! 


