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Domnule ministru al apărării naționale,
Domnule amiral, șef al Statului Major al Forțelor Navale,
Distinşi invitaţi,
Onorată asistenţă,
Stimaţi colegi şi dragi studenţi,
Bine aţi venit! Fie că vă aflaţi astăzi aici în calitate de invitaţi - şi vă mulţumesc pentru aprecierea și
onoarea pe care ne-aţi adus-o fiind alături de noi, fie că reveniţi după frumoasa vacanţă de vară, fie că începeți
acum viaţa de student, vă mărturisesc cu sinceritate bucuria de a participa împreună la deschiderea anului
universitar 2015 – 2016.
Bucuria o datorez în special celor mai noi membri ai familiei noastre academice, care ne redau energia
și speranțele de a îmbunătăți continuu calitatea învățământului din Academia Navală “Mircea cel Bătrân”.
Emoția, setea de cunoaștere, puterea de muncă și dorința de afirmare caracteristice studenților de anul I,
coroborate cu răspunderea și responsabilitatea pe care ni le-am asumat, ne insuflă motivația atât de necesară
în atingerea obiectivelor pe care ni le propunem an de an. Felicitări dragi boboci, pentru promovarea cu
succes a examenului de admitere! Cu toții vă doriți o carieră remarcabilă în acest domeniu special, dedicat
apărării hotarelor de apă sau industriei maritime. Cu toate acestea, acum, la început de drum, aș dori să
reamintesc tuturor deviza Academiei Navale, care nu este deloc întâmplătoare: Ad augusta per angusta – Pe
drumuri trudnice ajungi la rezultate strălucite. Aveți de parcurs așadar un traiect ascendent, formator, care și-a
probat valoarea în cei 143 de ani de învățământ românesc de marină, la sfârșitul căruia veți avea competențele
și abilitățile specifice unui lider și profesionist de excepție. În același timp, vă vom forma ca cetățeni activi și
responsabili, de care orice comunitate are și va avea nevoie, la fel ca și societatea românească în ansamblul ei.
Distinși invitați și membri ai comunității academice,
Orice început de nou an universitar beneficiază de rezultatele obținute anterior, care prin însumarea lor
generează programe de studii mai performante, actualizate conform cerințelor mereu în schimbare ale
colaboratorilor noștri. Spre exemplu, anul acesta am primit reconfirmarea nivelului superior de calitate a
învățământului desfășurat în Academia Navală, în urma evaluării instituționale externe din partea Agenției
Române de Asigurarea Calității în Învățământul Superior, care ne-a acordat, din nou, calificativul maxim
“grad de încredere ridicat”. Eforturile tuturor membrilor comunității noastre au determinat ca Academia
Navală “Mircea cel Bătrân” să fie în fruntea plutonului de universități din Constanța, dacă nu chiar prima,
privit din perspectiva calității proceselor de educație și instruire. Tocmai de aceea, dumneavoastră, studenții
de anul I, veți beneficia de planuri de învățământ nou acreditate, adaptate și mai bine formării competențelor
ofițerilor de marină militară sau comercială, necesare nu acum, dar peste 4 ani.
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Colaborările cu instituții de învățământ superior din străinătate, prin intermediul unor proiecte cu
finanțare externă și participarea activă la spațiul european al învățământului superior, au fost în centrul atenției
noastre. În anul care tocmai s-a încheiat, circa 150 de studenți și 25 de cadre didactice au participat la stagii de
pregătire sau diverse manifestări științifice în academii navale și universități maritime din Bulgaria, Finlanda,
Olanda, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina,
chiar până și în Japonia. În plus, ca în fiecare an, majoritatea studenților care se pregătesc pentru a deveni ofițeri
de marină comercială, au efectuat stagii de practică la companii de transport maritim, navigând pe tot întinsul
oceanelor lumii.
Activitățile internaționale ale Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” presupun un schimb educațional și
științific reciproc, astfel că școala noastră este nu numai beneficiar, dar și furnizor de educație de nivel european.
Anul acesta 32 de studenți din 8 țări europene și chiar din China au studiat și s-au antrenat în campusul
academiei, în bazele de instruire sau la bordul Navei Școală ”Mircea”.
Vorbind despre Nava Școală ”Mircea”, simbol național care poartă faima României peste tot în lume,
profit de prezența domnului ministru Mircea Dușa, și îmi exprim gratitudinea, pentru atenția și sprijinul pe care
Domnia sa personal, le acordă întreținerii și modernizării permanente a acestei nave unice.
Vă rog domnule ministru să fiți generos în continuare și să sprijiniți un vis etern al nostru, un tour de
monde pe care bricul ”Mircea” e capabil și necesar să îl facă. Un tur al lumii bine pregătit, cu acostări în marile
porturi ale lumii, face cât sute de acțiuni destinate construirii unei imagini a României în lume.
O altă premieră pentru instituția noastră este calitatea de membru în Consorțiul universitar militar nou
constituit. Începând de astăzi, Academia Navală împreună cu Universitatea Națională de Apărare, Academia
Tehnică Militară, Academia Forțelor Terestre și Academia Forțelor Aeriene, își vor coordona eforturile de
planificare și implementare a învățământului militar superior, astfel încât competențele de lideri militari ale
absolvenților noștri, să se armonizeze conform obiectivelor de modernizare a Armatei României.
Distins auditoriu,
În anul universitar ce începe astăzi, vom reevalua si remodela programele de studii de licență de la forma
Frecvență Redusă și studiile masterale, adăugând noi elemente de conținut, pentru a le face din ce în ce mai
bune și mai dorite de studenți.
Am aderat fără rezerve la filozofia europeană de “educație pe tot parcursul vieții” și o aplicăm
consecvent, de ani buni. Vom dezvolta continuu portofoliul de cursuri din cadrul Departamentului de Formare
Continuă a Resurselor Umane oferind colaboratorilor noștri, studenților dar și publicului larg, posibilități de
dezvoltare personală prin cursuri de inițiere, perfecționare sau specializare în domeniul naval.
Vom fi proactivi în cadrul alianțelor strategice pe care le-am construit cu partenerii din armată și din
mediul economic și social, din țară și din străinătate.
Vă asigur că Academia Navală “Mircea cel Bătrân” va fi o generoasă Alma Mater, prin cadrele didactice
cu mare experiență și dedicație și prin infrastructura de excepție de care dispunem.
Dragi studenți,
Studiile și activitățile conexe pe care le desfășurați în Academie stau sub trei atribute: tradiție,
profesionalism, aventură. Tradiție înseamnă vocaţia de marinar a românilor, iar instituția noastră va continua să
fie farul cunoaşterii, ştiinţei şi promovării acestei profesii cu totul specială. Profesionalism înseamnă o pregătire
inter-disciplinară intensă, dublată de trăsături moral-volitive, pe româneşte de tăria de caracter necesară lucrului
într-un mediu foarte solicitant, adeseori ostil. Aventură înseamnă să fiți conștienți de faptul că nu s-a construit
până acum și probabil nu se va construi vreodată o navă care să opereze în condiții de siguranță 100%.
Vă invit să vă folosiți energia specifică tinereții, spre acumularea cât mai temeinică a cunoștințelor și
deprinderilor necesare unui ofițer de marină competent și să exploatați la maximum potențialul educațional al
școlii noastre. Noi vă vom oferi toată experiența noastră și toate mijloacele necesare devenirii voastre personale
și profesionale.
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Dragi membrii ai comunității universitare,
Succesele împlinite și cele dorite sunt rezultatul muncii tuturor membrilor familiei noastre. Fiți așadar
parte activă a vieții academice cu toate aspectele ei și haideți să construim împreună viitorul pe care ni-l dorim!
Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez Vânt bun din pupa!
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