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 Domnule Viceamiral, şef al Statului Major al Forţelor Navale, 

 

 Doamnelor şi domnilor amirali, generali şi ofiţeri,  

 

 Stimaţi reprezentanţi ai industriei maritime şi autorităţilor de 

reglementare,  

 

 Distins auditoriu, 

 

Am plăcerea şi onoarea de a vă ura „Bun venit” la festivitatea 

dedicată celebrării reuşitei academice a promoţiei 2011, denumită 

onorific „Dimitrie Cantemir”. Este o zi importantă pentru noi şi un 

motiv de mândrie pe care cred că îl împărtăşiţi şi dumneavoastră. Vă 

mulţumesc că sunteţi alături de noi în aceste momente. 

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se află în cel de-al 

139-lea an de existenţă. Această tradiţie ne obligă să depunem toate 

eforturile pentru a onora obligaţiile pe care le avem faţă de înaintaşii  

noştri - consolidarea continuă în timp şi asigurarea premiselor 

dezvoltării permanente. Prin aceasta înţelegem o politică coezivă, 

creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi implicit a 

competitivităţii.  

 

Domnişoarelor si domnilor absolvenţi, 

 

Pe durata celor patru ani de şcolarizare aţi fost părtaşi, printre 

altele la efectele aplicării politicii de creştere a vizibilităţii 

internaţionale. 

 În această promoţie avem 7 studenţi care au studiat timp de 

un semestru la partenerii noştri de la Universitatea din Alesund, 

Norvegia şi 58 de bursieri Erasmus.  
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În anul 2011 s-a derulat un schimb bilateral de 4 studenţi din 

anul I cu Academia Navală „Nikola Vaptsarov” din Bulgaria. Aţi 

văzut cum au fost atinse rând pe rând, obiectivele strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii de învăţământ si cercetare. Am 

achiziţionat simulatoare şi laboratoare noi în domeniile noastre de 

competenţă - ştiinţele militare şi ştiinţele inginereşti.  

Am adaptat planurile de învăţământ şi programele analitice la 

nevoile de formare specifice Forţelor Navale Române, dar şi 

mediului socio-economic în care veţi profesa. 

Toate acestea au fost certificate de vizitele de  evaluare 

externă efectuate de  organismele naţionale, pe care le-am depăşit cu 

calificative maxime. 

 

Dragi absolvenţi,  

  

Rolul jucat de academie în viaţa voastră se încheie 

momentan, aici. Acum, aveţi în faţă o carieră pe care trebuie să o 

onoraţi pe măsura aşteptărilor noastre. Acum este rândul vostru. 

Viitorul va fi fără îndoială diferit de prezentul pe care îl cunoaştem şi 

foarte adevărat, dificil de anticipat. El va fi accesibil dacă veţi adăuga 

la setea permanentă de cunoaştere o doză de vizionarism şi curajul de 

a acţiona.   

Pentru  a fi şi mai convingător am să-l citez pe Seneca „Dacă 

nu ştii spre ce port navighezi nici un vânt nu iţi va fi favorabil”. 

 Îmi doresc ca peste decenii pe umerii unora dintre 

dumneavoastră să  strălucească stelele de amiral sau însemnele 

comandanţilor de cursă lungă dar pentru a atinge acest deziderat se 

impune ca fiecare zi să o dedicaţi studiului şi perfecţionării. Păstraţi-

vă vie curiozitatea şi nu vă opriţi din a vă pune întrebări.  

Nu uitaţi că viitorul vostru este suma paşilor pe care-i faceţi, 

inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs.  

Ironie, pe perioada facultăţii aţi visat la momentul absolvirii, 

iar de acum încolo veţi privi cu nostalgie la zilele studenţiei. Vă veţi 
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aminti de profesorii care v-au descoperit, au avut încredere în voi, v-

au încurajat şi v-au impulsionat să fiţi mai buni. În fiecare zi. Orice 

succes al vostru este o împlinire pentru ei. Tot ironie, este un moment 

nostalgic şi pentru dascălii voştri pentru că, aşa cum spunea Tudor 

Arghezi „Orice cules se face cu întristare”. 

În încheiere, apreciez că este momentul să privim către toţi 

cei care au fost şi sunt alături de noi la acest final de drum. Academia 

Navală îşi exprimă gratitudinea faţă de Ministerul Apărării 

Naţionale, Statul Major General şi Statul Major al Forţelor Navale, 

prietenii de la Autoritatea Navală Română, Ceronav, Compania 

Administraţia Porturilor Maritime şi din industria maritimă, Liga 

Navală,  Asociaţia absolvenţilor Alumni. 

Iar voi, dragi absolvenţi împărtăşiţi părinţilor sentimentele de 

recunoştinţă şi mulţumire pentru sprijinul permanent şi necondiţionat 

pe care vi l-au oferit.  

Fiţi ambiţioşi, fiţi curajoşi şi fie ca înţelepciunea, etica, 

fericirea şi norocul să vă urmeze pretutindeni.  

Vă felicit din toată inima şi închei prin a ura promoţiei 2011 a 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

 

 


