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Domnule Amiral, Șef al Statului Major al Forțelor Navale,
Înalt Prea Sfinţia Voastră, Arhiepiscop al Tomisului,
Distinşi invitaţi,
Dragi absolvenţi,
Doamnelor şi domnilor,
Punem capăt astăzi unui capitol important din cartea vieţii absolvenţilor Academiei
Navale “Mircea cel Bătrân”. Primirea diplomei de inginer licenţiat sau master reprezintă un
moment de referinţă în viaţa fiecăruia dintre noi. Este un moment care marchează atât un
bilanţ, dar în acelaşi timp şi “kilometrul zero” al carierei dumneavoastră.
Ne-am adunat astăzi aici, pe malul mării care vă va călăuzi destinele, pentru a rememora
anii în care Academia Navală v-a fost o iubitoare Alma Mater. Când aţi păşit acum 4 ani în
şcoală, eraţi tineri entuziaşti, dornici să absoarbă cunoştinţele unei profesii atât de speciale cum
este cea de marinar. Pas cu pas, an după an, profesorii şi toţi îndrumătorii în tainele marinăriei
v-au educat şi format cu dragoste şi pasiune, astfel încât competenţele pe care aţi dovedit că le
aveţi să stea la fundamentul dezvoltării dumneavoastră profesionale şi personale, care va
continua toată viaţa.
Au fost ani de acumulări, de împliniri, uneori poate şi de eşecuri temporare. Cred că
acum simţiţi pe deplin ceea ce marele explorator al oceanelor şi ţinuturilor arctice, Fridtjof
Nansen, spunea: Ai reuşit? Continuă! Nu ai reuşit? Continuă! Sunt convins că, mai presus de
cunoştinţele acumulate, v-aţi format în toţi aceşti ani şi o puternică motivaţie de a surmonta
orice obstacol aflat în calea devenirii voastre. Sunteţi pregătiţi să fiţi viitori lideri competenţi, la
locul de muncă şi în societate, bărbaţi şi femei care vor contribui cu mintea şi cu inima la
dezvoltarea economică şi socială a societăţii româneşti şi europene, în general.
Dar să ne amintim pe scurt cum, întreaga comunitate academică a reuşit aceasta.
În primul rând prin proiectarea unor programe de studii moderne, actualizate la cerinţele
mereu crescute ale beneficiarilor noştri – Forţele Navale Române, Garda de Coastă şi industria
de transport maritim. Aţi studiat aşadar discipline tehnice și complementare prezentate într-un
mod pragmatic, aţi aplicat permanent cunoştinţele teoretice în modernele noastre laboratoare şi
simulatoare şi la bordul navelor unde aţi efectuat practica. De asemenea, cadrele didactice şi
tehnicienii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, la rândul lor, prin eforturi asidue, s-au
perfecţionat continuu, pentru a fi primii care mânuiesc noile rezultate ştiinţifice din domeniul
tehnic, dar şi ale metodicii de interacţiune cu studenţii.
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Iar cum noi, inginerii de marină, evaluăm fenomenele prin măsurători obiective, putem
proba calitatea crescândă a învăţământului din şcoala noastră cel puţin prin calificativul Grad de
încredere ridicat, pe care Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
ni l-a acordat în 2009 şi, cel mai recent, anul acesta.
Spiritul mereu înnoitor care s-a regăsit în planurile de învăţământ se datorează şi
cercetării ştiinţifice desfăşurate în Academia Navală, în echipe de cadre didactice şi studenţi,
deopotrivă. Comunicările ştiinţifice pe care le-aţi susţinut anual la conferinţele studenţeşti
organizate la noi, sau în universităţi atât din ţară, cât şi din străinătate, proiectele personale şi,
mai ales, proiectele de diplomă în care aţi furnizat soluţii noi la diverse probleme, toate acestea
v-au dovedit că, având o bază solidă tehnică şi de leadership, întotdeauna putem dezvolta soluţii
mai bune, mai eficiente, pentru domeniul nostru de activitate. Găsirea de soluţii inovatoare la
multiplele provocări ale ingineriei şi managementului de marină se reflectă automat în
cunoştinţele pe care le căpătaţi, şi chiar dacă nu putem rezolva toate problemele pe care le
studiem, cel puţin rămânem cu întrebări, cu necesităţi de cercetare ulterioară. Pe care
dumneavoastră le veţi rezolva!
Precum o navă care navigă pe valurile mai calme sau mai înspumate ale mării, Academia
Navală şi programele educaţionale pe care le derulează se caracterizează atât prin stabilitate, cât
şi prin manevrabilitate. Dorim să păstrăm tradiţii, să păstrăm structuri organizaţionale care sau dovedit eficace, să păstrăm fundamentele educaţionale necesare inginerului marinar. În
acelaşi timp, căutăm şi găsim mereu drumul optim, ne adaptăm permanent la noile cerinţe de
învăţământ ale unui mediu schimbător.
Poate aţi observat că m-am referit până acum de mai multe ori la viitorul carierei
dumneavoastră. Ea nu va fi numai o simplă aplicare statică a cunoştinţelor acumulate în
academie, ci va consta şi în actualizarea permanentă a acestora. Lumea în care trăim se dezvoltă
accelerat, astfel încât formarea continuă este nu o opţiune, ci o necesitate. Academia Navală,
conştientă de acest aspect, vă va oferi de-a lungul evoluţiei dumneavoastră în carieră o varietate
de cursuri profesionale strâns legate de noile tendinţe de dezvoltare din domeniul maritim şi
actualizate în consecinţă. Învăţarea pe tot cuprinsul vieţii concept unanim acceptat în Uniunea
Europeană – reprezintă o filozofie de viață la care noi am aderat de ani buni şi pe care o vom
dezvolta în continuare, spre beneficiul absolvenţilor noștri.
Vorbind de Uniunea Europeană, să evaluăm pe scurt locul pe care Academia Navală
„Mircea cel Bătrân” l-a câştigat în Spaţiul European al Învăţământului Superior. Pentru a oferi
absolvenţilor o educaţie şi formare de calitate, de nivel european, strategia noastră a inclus de 5
ani încoace, între priorităţile de dezvoltare şi deschiderea internaţională. Prin programele de
schimburi educaţionale de studenţi, în special, şi de profesori – amintesc programele europene
Erasmus+, Erasmus militar şi înţelegerile bilaterale - mulţi dintre voi ați avut oportunitatea de a
studia şi de a face practică în universităţi şi companii de transport maritim europene.
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Toţi cei care aţi beneficiat de aceste granturi europene sau proprii, acordate de academie, pe de o
parte aţi reprezentat cu profesionalism şi maturitate Academia Navală şi România. Şi vă
mulţumesc pentru aceasta. Pe de altă parte, v-aţi convins că şcoala care se învaţă aici este total
compatibilă cu învăţământul european sau nord-atlantic, v-aţi întărit încrederea în baza de
educaţie primită şi în forţele proprii. În acelaşi timp, unii dintre voi aţi contribuit cu camaraderie
marinărească la găzduirea seriilor de studenţi străini care au studiat în campusul universitar sau
care au efectuat practica la navele şcoală. Faptul că Academia Navală nu este doar un beneficiar
de educaţie europeană, ci a devenit un furnizor de educaţie europeană, vi se datorează în primul
rând vouă şi nevoii de a vă forma ca profesionişti şi cetăţeni europeni.
European înseamnă şi român şi constănţean. Iată de ce celebrăm pentru prima dată
astăzi, aici, absolvirea dumneavoastră şi înălţarea în grad. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
şi comunitatea sa universitară fac parte din comunitatea locală a Constanţei. De aceea suntem
mândri să arătăm locuitorilor cetăţii Tomis, dar şi altora, că instituţia de învăţământ superior a
Forţelor Navale este adânc implicată în multiple straturi ale dezvoltării socio-economice şi
culturale regionale şi naţionale. Dumneavoastră, absolvenţii noştri, veţi avea un impact benefic
nu numai în sistemul de apărare a ţării, ci şi în economia românească, a cărei dezvoltare stă la
baza oricărei evoluţii sociale.
În încheiere, doresc să vă felicit pentru întreaga muncă neabătută şi dorinţă de a depăşi
orice neajuns, pentru a deveni lideri şi profesionişti competenţi. Vă reamintesc că autoritatea şi
responsabilitatea trebuie să vă călăuzească în permanenţă pentru a reuşi cu adevărat în viaţă.
Academia Navală vă doreşte vânt din pupa şi vă aşteaptă cu braţele deschise ori de câte ori veţi
reveni, ca o mamă iubitoare şi mândră de copiii ei.
Gaudeamus igitur!
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