ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Strada Fulgerului, nr. 1
900218, Constanţa
Telefon/ Fax 0040-241643096
Email relatiipublice@anmb.ro
www.anmb.ro

Domnule amiral,
Doamnelor și domnilor profesori,
Dragi studenți,
Stimați invitați,
Împărtășim din nou bucuria și speranțele unui nou început. Astăzi, în prag de Brumărel,
participăm împreună la deschiderea anului universitar 2014 – 2015, al 142-lea an de
învățământ românesc de marină și al 60-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 zonele propice dezvoltării economice, sociale și culturale
ale popoarelor care s-au încumetat să descopere și să dezvolte tehnologiile industriei maritime
în general. Școala noastră, o instituție de învățământ superior și cercetare științifică, se află
permanent în avangarda educației viitorilor ofițeri de marină comercială și militară.
Sărbătorirea, astăzi, a începutului de an universitar, ne oferă ocazia de a evalua progresele
realizate până acum, dar și să privim spre viitor, către perspectivele de dezvoltare a formării
profesioniștilor marinari.
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. În consecință, sau chiar anticipând aceste imperative,
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a început să aplice reforme manageriale și de utilizare
a resurselor umane și materiale din care să rezulte ofițeri și manageri de marină de un înalt
nivel profesional, dar și moral. Investind în calitate, Academia Navală investește în oameni,
identificându-se cu Alma Mater, acea mamă iubitoare pentru toți cei pe care i-a hrănit
spiritual.
Prin efortul lor susținut și prin îndrumarea cadrelor didactice, studenții noștri capătă
competențele profesionale care îi propulsează spre o profesie de onoare și respectată. În
același timp, absolvenții noștri devin lideri responsabili, atât la locul de muncă, cât și în
familiile lor, în societatea românească și cea europeană.
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Dragi studenți de anul întâi,
Porniți astăzi pe un drum nou, care vă va călăuzi către devenirea dumneavoastră
profesională și personală. Pe perioada studiilor în Academia Navală, între a fi și a avea, verbul
definitoriu pentru dumneavoastră este a fi. Adică a fi dedicat, a fi sârguincios, a fi un bun
receptacul al cunoștințelor pe care profesorii voștri vi le vor transmite, adică într-un cuvânt, a fi
responsabil și de încredere.
Odată ce veți fi, veți și avea întreaga răsplată cuvenită. Mulțumirea de sine pentru lucrul
bine făcut, respectul semenilor și realizările personale vor constitui averea dumneavoastră. Vă
felicit așadar pentru alegerea făcută și vă îndemn să purcedeți cu hotărâre la elevarea
dumneavoastră către o profesie nobilă. Academia Navală vă oferă toate condițiile necesare.
Viața de student în Academia Navală “Mircea cel Bătrân” are trei atribute definitorii:
TRADIȚIE. PROFESIONALISM. AVENTURĂ. Dacă am ține seama numai de aceste
caracteristici, tot putem descrie ceea ce simte un absolvent al acestei școli, la începutul carierei
sale în industria maritimă sau în Marina Militară.
Ceea ce vă oferim noi în primul rând este garanția unei pregătiri profesionale si personale
de excepție. Experiența si motivația cadrelor didactice, infrastructura modernă, strategia de
dezvoltare privind mereu înspre viitor, toate determină ca această școală să fie un organism viu,
plin de energie, cu care să infuzeze pe toți cei care studiază aici.
Orele petrecute în sălile de curs, laboratoare şi simulatoare vă vor arăta că se pot acumula
nenumărate cunoștințe într-un mod interactiv, antrenant, eficient. Apoi activitățile practice pe
ambarcațiunile şi navele de antrenament, sprijinite de un întreg complex de facilități sportive,
dau posibilitatea descătușării energiei tinerești a viitorilor marinari. Academia este o mare
echipă, o mare familie în care tinerii sau mai vârstnicii studenți învață împreună nu neapărat
pentru școală, ci pentru viață.
Nu în ultimul rând, gândiți-vă că datorită programelor europene ale Academiei Navale veţi
putea studia sau călători pe tot mapamondul, pregătindu-vă pentru o viață plină de travaliu, dar și
de satisfacții pe care alte profesii nu le pot oferi.
Gaudeamus igitur, așadar, toți cei care suntem uniți în pasiunea pentru mare și fluviu în
datoria de a ne apăra țara și în dorința de a duce mai departe, cu același profesionalism și
dedicație, valorile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, această școală de cea mai bogată
tradiție!
Vă mulțumesc și vă doresc Mult Succes!
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