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Interviu cu
 Rectorul Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”

Î: Sunteți rectorul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân"de un an de zile. Ce 
ați reușit să aduceți nou în acest timp și care sunt obiectivele dumneavoastră 
pentru următoarea perioadă?

R: După cum am prezentat în programul meu managerial pentru alegerile de 
rector de anul trecut, obiectivul meu principal este cel de a consolida statutul 
Academiei Navale de pol al cunoașterii în domeniul maritim. Iar cum a 
consolida înseamnă să construiești pe o bază deja așezată, în opinia mea și a 
celor care m-au ales rector, va trebui ca noi să ne dezvoltăm în continuare pe 
direcțiile de acțiune stabilite de precedentul rector, contraamiral de flotilă 
dr. Vergil Chițac, în a cărui echipă managerială am fost și eu.
 În afară de principiile generale, statuate în Legea Educaţiei Naţionale şi 
în Carta Universitară a Academiei Navale, din punct de vedere operaţional, 
valorile centrale pe care consider că se bazează îndeplinirea misiunii 
asumate, sunt următoarele:
- Urmărirea excelenţei în toate domeniile de activitate;

- Învăţare şi perfecţionare continuă a tuturor membrilor comunităţii academice: cadre didactice, personal 
didactic auxiliar, studenţi;
- Conectarea Academiei Navale la reţele educaţionale şi de transfer tehnologic naţionale şi internaţionale;
- O cultură a calităţii impregnată în toate structurile şi activităţile şcolii;
- Leadership bazat pe cele 3 principii fundamentale – autoritate, responsabilitate, răspundere – la toate 
compartimentele funcţionale;
- Implicarea activă şi responsabilă a studenţilor în viaţa universitară;
- Promovarea proactivă a instituţiei în societate şi desfăşurarea de acţiuni proprii sau în parteneriat în 
beneficiul comunităţii locale. 
 Acestor valori fundamentale pe care Academia Navală trebuie să le păstreze şi dezvolte în continuare 
li se asociază domeniile strategice de acţiune. De asemenea, Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională al 
Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” 2014–2020 constituie o referinţă importantă pentru programul meu 
managerial. Bazat fiind pe acest program, dacă este să facem un bilanț al noilor rezultate obținute în anul 
universitar 2016-2017, aș menționa în primul rând schimbarea aproape totală a echipei manageriale a ANMB. 
Prorectorii și decanii facultăților sunt în prezent oameni tineri, dinamici, care sunt gata de afirmare. În ceea ce 
privește rezultatele absolvenților din acest an, acestea se mențin la aceleași cote înalte, iar referitor la admitere, 
continuăm să ne păstrăm numărul tradițional de studenți la secția civilă. La secția militară s-a înregistrat o 
creștere de aproape două ori a cifrei de școlarizare, toate cele 70 de locuri fiind ocupate de cei 119 candidați 
prezentați în iulie.
 Tot în acest an, Nava Școală Mircea a efectuat un voiaj de practică de 4 luni, cel mai lung în ultimii 8 
ani, până în Marea Baltică. 36 de studenți ai Academiei Navale și opt cadeți din Bulgaria, Polonia, China și 
Grecia, au vizitat 11 porturi, între care s-au aflat și 5 Academii Navale europene surori. Totodată, în premieră, 
Nava Școală Mircea a instruit aproape 100 de cadeți germani, însoțiți de 13 instructori. Relațiile navale româno-
germane au demonstrat că instruirea marinărească are aceeași limbă și că marinarii români pot antrena cu 
succes și alți cadeți, din alte națiuni.
 Anul acesta se remarcă îndeosebi printr-un puternic reviriment în reparațiile și modernizările 
spațiilor de cazare. Prin eforturi deosebite ale departamentului logistic, condus de directorul administrativ 
cdor. dr. Doru Coșofreț, s-au renovat sau sunt în curs de renovare căminul de studenți civili, cu 210 locuri de 
cazare, pavilionul clase, pavilionul de cazare al studenților de la Palazu Mare, pavilioanele D și D1 ale secției 
militare, sala de sport. Să nu uităm și de dotările noi ale Navei Școală Mircea și readucerea în operativitate a 
șalupei Matelot.
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Î: Cum vedeți învățământul de marină în următorii cinci ani, dar învățământul militar?
R: În consonanță cu tendințele europene și chiar globale ale educației și formării maritime, recomandate de 
către Organizația Maritimă Internațională și de Asociația Internațională a Universităților Maritime – din care 
facem parte și noi - în Academia Navală "Mircea cel Bătrân" vom întări cei trei piloni ai profilului Global 
Maritime Professional: educația academică, educația pur maritimă (STCW) și leadershipul. Programele 
noastre de studii deja conțin aceste trei componente, doar proporția lor ar putea varia puțin în următorii cinci 
ani, în funcție de cererea concretă de competențe din partea beneficiarilor noștri de pe piața muncii maritime.
 În ceea ce privește viitorul învățământului militar de marină, în conformitate cu Strategia de securitate 
și apărare și cu noile condiții socio-economice, numărul de ofițeri în Forțele Navale va reveni la cifrele din anii 
anteriori. În consecință, cifra de școlarizare pe care Statul Major al Forțelor Navale ne-o va oferi va crește până 
în jur de 80 de studenți pe an. În aceste condiții, academia este capabilă să depășească orice impediment actual 
dat de numărul sporit de studenți – de la numărul și calitatea cadrelor didactice până la satisfacerea condițiilor 
bune de cazare, hrănire și echipament pe care le avem acum.

Î: Din punctul dvs. de vedere, cum reușesc studenții să îmbine cunoștințele teoretice cu cele practice?
R: Studenții îmbină cunoștințele teoretice cu deprinderile practice așa cum îi îndrumă profesorii și instructorii 
lor. De aceea, începând chiar de la nivelul proiectării programelor de studii, noi ținem seama de echilibrul 
necesar între spiritul critic pe care ți-l oferă educația academică și abilitățile practice pe care ofițerul trebuie să 
le performeze la nave. Exemplul cel mai concludent în acest sens este practica de vară de la bordul Navei Școală 
Mircea, pe care studenții de anul 2 au parcurs-o în compania colegilor germani. Cred că sunt în asentimentul 
dvs. când afirm că, în ultimul an, aproape toți studenții militari de anul III și IV au participat la misiuni de 
instruire pe navele românești sau străine, pe lângă sarcinile de practică planificate în timpul semestrelor. Prin 
aceasta vreau să dovedesc așadar importanța crucială pe care eu și echipa mea de comandă o acordăm atât 
cunoștințelor teoretice cu aplicabilitate directă, deprinderilor practice care vă vor defini competențele, dar și 
echilibrului optim între acestea.

Î: Aveți un mesaj pentru studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân"?
R: Aș dori ca latura de lider a fiecărui student, fie el militar sau civil, să fie conștientizată și aplicată mai mult, 
mai structurat. Leadershipul, atât de necesar unui viitor comandant, trebuie să devină un modus vivendi, o 
“religie” de viață și muncă, care se bazează pe o “sfântă treime” proprie: autoritate (dată de competență), 
responsabilitate și răspundere. Așa că vă încurajez să învățați cât mai bine, pentru a vă forma competențe 
solide, cu care veți putea să conduceți eficient echipele care le veți primi în subordine. Fiți responsabili pentru 
acțiunile voastre și ale colegilor mai mici pe care îi conduceți la un moment dat. În final, toți dăm socoteală 
cuiva, așa că toate acțiunile noastre trebuie să fie filtrate și de răspunderea pe care noi toți o avem față de 
forurile superioare – comandanți, structuri ierarhice superioare, familiile camarazilor noștri, societatea în 
general.
 Dacă pornim de la bun început viața de student, apoi cea de ofițer, având la bază aceste trei valori 
fundamentale, veți putea să aveți satisfacția propriei voastre munci, și să aveți respectul tuturor celor din jur.

Î: Un gând la aniversarea a 145 de ani de învățământ românesc de marină?
R: La ceas aniversar, să fim mândri de tradiția îndelungată a învățământului de marină din România. Existența 
și evoluția sa demonstrează talentul și abnegația poporului român în a dezvolta latura economică reprezentată 
de industria maritimă, dar și în scopul apărării frontierelor de apă ale țării. Această lungă tradiție ne și obligă, 
în schimb, să menținem și – cu necesitate – să creștem și mai mult reputația Academiei Navale “Mircea cel 
Bătrân”. Iar aceasta o vom face împreună, întreaga comunitate academică, prin muncă intensă, motivație și o 
atmosferă tinerească, dinamică. Vă urez tuturor rezultate cât mai bune la școală și multă energie pentru trăirea 
din plin a acestor frumoși ani ai studenției, pe care nu-i veți uita niciodată.

La mulți ani!

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Miron Iuliana
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Scurt istoric al Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”
 
 Academia Navală “Mircea cel Bătrân” datează din anul 1872, când, la Galaţi se înfiinţează Şcoala 
Flotilei, prin Decizia Ministerului de Război nr.15. Pe parcursul a doi ani de studiu, în această instituţie s-au 
pregătit ofiţeri şi subofiţeri care au îndeplinit diferite funcţii de la bordul navelor Marinei Militare, dar şi ale 
Flotei Comerciale Române. Ulterior,  învăţământul superior de marină a evoluat sub diferite denumiri conform 
organizărilor şi reorganizărilor învăţământului militar. După 1878 o parte a ofiţerilor de marină au provenit 
de la şcolile armatei de uscat, îndeosebi de la Şcoala Militară de Artilerie, Geniu și Marină. Pentru pregătirea 
specială de marină a ofiţerilor repartizaţi în flota militară la şcolile militare, la 26 februarie 1896 s-a înfiinţat 
Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţilor de Marină, ce a funcţionat la Galaţi până în anul 1901, când a fost 
mutată la Constanţa.

 La 29 octombrie 1909, Şcoala de Aplicaţie a 
Sublocotenenţilor de Marină a fost organizată pe alte 
baze, superioare din punct de vedere teoretic şi practic, 
primind denumirea de Şcoala Navală Superioară. Ea a 
funcţionat la Constanţa până la Primul Război Mondial.
După război, secţia de marină din Şcoala de Artilerie, 
Geniu şi Marină şi-a reluat activitatea la 9 iunie 1920, 
prin decizia ministrului de război, această secţie fiind 
mutată la Constanţa și reorganizată sub denumirea 
de Şcoala Navală. Aceasta a funcționat cu unele 
întreruperi până în anul 1939-1940. Pentru formarea 
personalului specializat necesar navelor comerciale, la 
1 octombrie 1938, în cadrul Şcolii Navale s-a înfiinţat 
Secţia Marinei de Comerţ.

 După al Doilea Război Mondial instituţia şi-a 
schimbat denumirea în Şcoala Navală şi Şcoala de 
Maiştri (martie-decembrie 1948), Şcolile Marinei 
Militare (decembrie 1948-iunie 1950), Şcoala de 
Ofiţeri de Marină (iunie 1950-1952), Şcoala Militară 
de Marină (1952-1954), Şcoala Militară Superioară de 
Marină (1954-1968).

 La 1 septembrie 1959, reînnodând o tradiţie, 
s-a reînfiinţat Secţia Marinei Comerciale. Începand cu 
1 ianuarie 1969 s-a schimbat din nou denumirea în Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină „Mircea cel Bătrân”, 
continuând să pregătească pe parcursul a patru ani, ofiţeri pentru Marina Militară şi Marina Comercială.
 La 29 august 1973, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Marină a fuzionat, prin Decretul Consiliului de 
Stat, cu Institutul de Marină Civilă creat în 1972, noii instituţii de învăţământ superior atribuindu-i-se numele 
de Institutul de Marină “Mircea cel Bătrân”.

 Prin Hotărârile de Guvern nr. 406 din 23 aprilie şi 551 din 17 mai 1990, Institutul de Marină a fost 
reorganizat ca urmare a consecinţelor Revoluţiei din Decembrie 1989, înfiinţându-se Academia Navală 
“Mircea cel Bătrân”, instituţie militară de invăţământ superior de specialitate.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Miron Iuliana
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Infrastructura de învăţământ şi cercetare
Facultatea de Inginerie Marină

 Contribuie la pregătirea şi formarea de ofiţeri-ingineri, ca profesionişti militari în domeniul naval, 
cu un bogat bagaj de cunoştinţe tehnico-ştiiţifice, de comandă și psiho-pedagogice pe direcţia celor cinci 
capacităţi: de a abstractiza, de a gândi sistematic o problemă, de a testa soluţiile, de a comunica în limbile 
moderne şi de a folosi tehnicile informaţionale.
 Pregăteşte şi formează profesionişti în domeniul Ingineriei Marine, prin pregătire fundamentală şi de 
specialitate, în urma căreia se dezvoltă competenţele necesare desfăşurării activitaţilor într-un mediu deosebit 
de competitiv.
 Studenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei de Marină Militară li se asigură dezvoltarea 
competenţelor şi abilităţilor specifice carierei militare prin activităţile de pregătire militară de bază, ei devenind 
astfel capabili să conducă acţiuni militare şi să întrebuinţeze armamentul şi tehnica de luptă navală.

Secţia de Marină Militară
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigaţie
  - Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente Navale
  - Electromecanică Navală
Secţia de Marină Civilă
-învăţământ cu frecvenţă
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație  - Electromecanică Navală
  • Domeniul de Studii Inginerie Electrică   - Electromecanică
- învăţământ cu frecvenţă redusă
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație  - Electromecanică Navală
 • Domeniul de Studii Inginerie Electrică   - Electromecanică
-studii universitare de masterat
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație  - Sisteme Electromecanice Navale

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval
 Facultatea de Navigaţie şi Management Naval își asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere 
către societate prin: formarea iniţială şi continuă la nivel universitar a studenţilor, în scopul dezvoltării personale 
cu accent pe inserţia profesională a individului pentru satisfacerea nevoii de competenţă a mediului economic 
din domeniul naval şi portuar, cât şi cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic, prin 
creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor inginereşti şi managementului naval şi portuar, prin 
asigurarea, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
 Studenţilor care işi desfăşoară activitatea în cadrul Facultaţii de Navigaţie şi Management Naval li se 
asigură dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice ofiţerilor maritimi, inginerilor pentru marina civilă 
şi  inginerilor economişti pentru domeniul portuar.

Secția de Marină Civilă
- învăţământ cu frecvenţă
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație - Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial
 • Domeniul de Studii Inginerie și Management - Inginerie şi Management Naval şi Portuar
- învăţământ cu frecvenţă redusă
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație - Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial
 • Domeniul de Studii Inginerie și Management - Inginerie şi Management Naval şi Portuar
- studii universitare de masterat
 • Domeniul de Studii Inginerie Marină şi Navigație - Ştiinţe nautice
 •Domeniul de Studii Inginerie și Management - Inginerie şi Management Naval şi Portuar
        - Managementul sistemelor logistice

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Dragomir Eduard
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2. Simulatorul tactic PROTEUS ASTT
Simulatorul PROTEUS ASTT este destinat pentru 
familiarizarea studeţilor Facultăţii de Marină 
Militară cu procedurile tactice navale, pentru 
formarea priceperilor şi deprinderilor necesare 
studenţilor pentru operarea diverselor sisteme de 
senzori şi armamente de la bordul navelor Forţelor 
Navale Române, precum şi pentru instruirea şi 
evaluarea individuală a operatorilor, în limbile 
engleză şi română.

3. Simulatorul LINK 11 cu capabilităţi C2
Simulatorul LINK 11 cu capabilităţi C2 este destinat 
pentru antrenarea operatorilor de la sistemul de 
comandă şi control C-Flex Mărăşeşti (CFMA) dispus 
la bordul fregatei Mărăşeşti, precum şi a operatorilor 
de la consolele sistemului LINK 11 amplasat la 
bordul fregatelor tip 22. Sistemul LINK 11 permite 
efectuarea schimbului de informaţii tactice cu alte 
nave sau cu comandamente de la uscat.

 4. Sistem integrat de comunicaţii APCOS 
4000
„Cui i se adresează?”:
Laboratorul poate pregăti toate tipurile de personal 
care au acces şi deserveşte un sistem integrat de 
comunicaţii asemănător. Diferenţa pregătirii este în 
funcţie de nevoia de cunoaştere a personalului.

5. Simulatorul STING RAY
Este un simulator produs de firma BAE Systems din 
Marea Britanie şi este destinat instruirii individuale 
şi colective a operatorilor în domeniul lansarilor 
de torpile STING RAY, personal ce încadrează 
CIC-ul de la nave, atât maiştri militari, cât şi ofiţeri 
ASW, iar pe viitor poate fi utilizat şi de personalul 
ce încadrează elicopterul navalizat, special destinat 
luptei antisubmarine.

Laboratoare şi simulatoare
 Centrul de simulatoare al Academiei  Navale “Mircea cel Bătrân” oferă oportunităţi de învăţare şi 
antrenament pentru studenţii ce parcurg toate programele de studii derulate în cadrul academiei, pentru 
echipajele navelor din Forţele Navale Române precum şi colaboratorilor din industria de transport naval. 
Scopul final al funcţionării centrului de simulatoare este reprezentat de creşterea nivelului de pregătire precum 
şi al experienţei în lucrul cu cele mai moderne echipamente de la bordul navelor militare si civile.
 Prin expunerea progresivă a studenţilor şi cursanţilor la diferite situaţii tactice, după un program bine 
structurat, supravegheat permanent de instructori calificaţi, se vor reduce riscurile de apariţie a erorilor în 
diverse situaţii la bordul navelor.
 Existenţa scenariilor complexe, interconectivitatea sistemelor de simulare permit învăţarea lucrului în 
echipă precum şi managementului situaţiilor deosebite.

Centrul de simulatoare este format din:
1. Simulatorul integrat pentru conducerea navei
Simulatorul Integrat pentru Conducerea Navei este 
compus din două mari module, orientate atât pe 
elementele vizate de manevra navei şi navigaţie 
(NTPRO 5000), cât şi pe elementele de exploatare 
a sistemului energetic naval reprezentat de modulul 
“Engine Room Simulator” (ERS 5000).
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Descoperă Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” 
 În cadrul Academiei Navale “ Mircea cel Bătrân “, sfera civilă se îmbină cu sfera militară. Sectia civilă, 
cuprinde două facultăți, Facultatea de Inginerie Marină și respectiv, Facultatea de Navigație și Management 
Naval. 
 Facultatea de Navigație și Management Naval, este compusă din două departamente, Navigație și 
Transport Maritim și fluvial și Inginerie și Management Naval și Portuar. Secția de Navigație și Transport 
Maritim și fluvial, deține cel mai mare număr de studenți, aceștia la finalul celor 4 ani, având dublă specializare, 
ofițer maritim punte aspirant și inginer portuar. Departamentul este dotat cu simulatoare unde studenții au 
posibilitatea să facă diverse exerciții, de asemenea, pot folosi instrumentele din cabina de comandă, precum 
radarul și instalațiile de comunicare. De asemenea, laboratoarele sunt dotate cu diverse echipamente și sisteme 
de navigație, aceștia având posibilitatea să lucreze pe echipamente obligatorii la bordul navei, precum compasul 
magnetic și compasul gyro. Planetariul pregătește studenții pe ramura de navigație astronomică.  
 Departamentul de Inginerie și Management Naval și Portuar pregătește studenții pentru meseria de 
operator portuar, cu posibilitatea de angajare în domeniul portuar. Ciclul de studii pentru licență este de 4 ani, 
urmând ca după susținerea lucrării de licență aceștia să capete o dublă specializare, cea de inginer portuar, dar 
și de manager. Astfel, acest departament, îmbină cele două domenii de activare cu succes. 
 Pe parcursul celor 4 ani de studii, studenții au posibilitatea de a parcurge diverse materii ce îi pregătesc 
pentru domeniul ales. În cadrul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân“, studenții pot aplica pentru o bursă de 
studii în cadrul programului Erasmus+. Bursa Erasmus+ presupune posibilitatea oferită studenților de a studia 
un semestru, primul, respectiv, al doilea, în una dintre țările partenere. Aceștia au posibilitatea de a descoperi 
o cultură diferită, un alt sistem de învățământ, dar și de a învăța în limba engleză, o limbă de circulație 
internațională. 
 Facultatea de Navigație și Management Naval, le oferă studenților o pregătire amănunțită în domeniul 
ales, urmând ca, îmbinată cu practica, să fie pregătiți pentru piața muncii din România, dar și din afara 
granițelor. 

Student anul III, Facultatea de Navigație și Management Naval
Mudrag  Georgia
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VREI SĂ DEVII OFIŢER DE MARINĂ?

  În baza prevederilor „Planului de școlarizare în instituțiile militare de învățământ pentru anul                           
2017-2018” în perioada februarie-mai 2017, Centrele Militare Zonale județene au desfășurat activităţi de 
recrutare a candidaților pentru admiterea la Facultatea de Inginerie Marină, SECŢIA MILITARĂ din Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”. 

EMOŢII LA SESIUNEA DE EXAMENE
 ,,Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoștințele”

Alfred North Whitehead

 Timp de trei săptămâni, cuvintele cel mai des întâlnite printre studenţii Academiei Navale “Mircea 
cel Bătrân”, cu o mare răspândire a emoţiilor, sunt: sesiunea de examene. Pentru studenţii din anul I, 
“bobocii”, sesiunea  de iarnă  a fost prima lor confruntare cu evaluarea la nivel universitar, iar pentru cei din 
anii superiori, sesiunea este un déjà-vu, experienţa anilor trecuţi ajutându-i să se descurce mult mai bine in 
perioada examenelor.
  „Fiind studentă în anul III, emoții nu au mai existat în această sesiune de examene. M-am pregătit 
pe parcursul semestrului destul de intens și rezultatele au fost pe măsură. ”

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student plutonier Miron Iuliana
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„ANCORA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE”
 Comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, colonel Doina Mureşan a efectuat în 
luna februarie o vizită de lucru şi informare la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.
 Ancora dezvoltării profesionale a fost punctul central al prezentării pe care comandatul Colegiului 
Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a susținut-o în aula Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Studenții şi 
elevii militari - printre care s-au aflat şi mulți foști cantemirişti - au aflat informații despre tipurile de carieră 
şi raportul dintre pregătire şi șansă în construirea unei cariere în Forțele Navale. Activitatea a avut rolul de a 
întări colaborarea dintre Forțele Navale şi colegiul cantemirist şi, totodată, de a oferi elevilor, studenților şi 
aspiranților din Forțele Navale Române o altă perspectivă asupra carierei militare. 

ALEGE ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”!

 În perioada 2 - 3 martie 2017, studenții militari Ionela ISTRATE şi Ştefan POPESCU au promovat 
oferta educațională a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” în garnizoana Târgoviște.
 Tinerii studenți au prezentat elevilor din Colegiul Economic „Ion Ghica”, Colegiul Naţional „Ienăchiţă 
Văcărescu” şi Liceul Teoretic „Petru Cercel” principalele avantaje şi satisfacții ale carierei militare. Liceenii 
s-au arătat extrem de entuziasmați de uniforma militară şi de faptul că după absolvirea Academiei Navale pot 
beneficia de un loc de muncă sigur.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Miron Iuliana
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SEMINAR ERASMUS+ LA ACADEMIA NAVALĂ
„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

 Pe data de 16 martie 2017, în Aula „Viceamiral Ioan Coandă” a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 
a avut loc Seminarul Erasmus+, dedicat studenților civili ai instituției.

 Seminarul a avut ca obiectiv promovarea oportunităţilor programului Erasmus+ privind formarea 
profesională şi creșterea vizibilităţii programului în instituţie, la ceas aniversar, Erasmus împlinind 30 de ani 
de activitate europeană.

 Activitatea a cuprins o serie de prezentări ale principalelor tipuri de mobilităţi de care pot beneficia 
studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, ale universităţilor partenere şi ale aspectelor de ordin 
administrativ. La activitate au participat şi promotorii rețelei Erasmus Student Network Constanţa, Adriana 
Doni şi Valentina Zgurean, care au menționat câteva din aspectele educaționale şi sociale pe care le oferă 
mobilitățile Erasmus+ pentru studenți. 

MODUL DE INSTRUIRE
ÎN CADRULPROGRAMULUI ERASMUS MILITAR

 O delegație a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” formată din studenții Marcu Emilian şi Bujor 
Ionuț, anul IV, Facultatea de Inginerie Marină, a participat la Modulul de instruire în domeniul politicilor de 
securitate şi apărare, organizat şi găzduit de Academia Navală din Piraeus, Grecia, în perioada 24-28 aprilie 
2017. Modulul s-a derulat sub egida Emilyo (Erasmus militar), program prin care Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân” se aliniază proiectelor în care sunt implicate instituții de învățământ militar europene. 
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CURSUL FESTIV AL STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA 
DE INGINERIE MARINĂ ŞI FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI 

MANAGEMENT NAVAL, PROMOŢIA 2013-2017
 Într-un cadru festiv, pe 06 aprilie respectiv 24 mai 2017, studenții militari şi civili din anul IV din 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi-au luat rămas bun de la profesori şi instructori.
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NAVA ŞCOALĂ ,,MIRCEA”
78 DE ANI DE ACTIVITATE

ÎN SLUJBA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC DE MARINĂ
 Miercuri, 17 mai 2017, Nava Școală „Mircea” a aniversat 78 de ani de existenţă. Odată cu intrarea în 
serviciu a bricului „Mircea” în 1882, - prima navă şcoală românească capabilă să navigheze în orice condiții 
pe mări şi oceane, - un spirit nou, spiritul MIRCEA, s-a impus treptat în rândul marinarilor români. Construită 
la Șantierele Navale „Blohm und Voss” din Hamburg, cea de-a doua navă școală, bricul „Mircea” intră în 
serviciul Marinei Regale Române la 17 mai 1939. 

 Au trecut astfel, 78 de ani de activitate în slujba învățământului românesc de marină, timp în care 
Nava Școală „Mircea” a efectuat peste 45 de marșuri de practică în Marea Neagră, cu vizitarea principalelor 
porturi riverane, voiaje în Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Cele trei traversade ale Oceanului Atlantic, 
din anul 1976, 2004 şi 2009 au reprezentat cele mai lungi şi complexe marșuri din cariera sa. Echipajul navei, 
sub conducerea comandorului Gabriel MOISE, comandant cu multă experiență, reprezintă acel nucleu în jurul 
căruia viitorii ofițeri şi maiștri militari de marină dobândesc tainele navigației cu vele şi învaţă lucrul în echipă, 
altfel spus „puntea lui Mircea a fost şi este cea mai folositoare școală”. Pe mări şi oceane, în toate porturile 
vizitate, „Mircea” a reprezentat şi reprezintă cu cinste Marina şi pavilionul tricolor, constituindu-se într-un 
autentic ambasador al României. 

 În acest moment de sărbătoare pentru nava simbol a Forțelor Navale Române, bătrânul şi veșnic tânărul 
„Mircea”, aducem un omagiu tuturor acelora care şi-au legat viața şi activitatea de nava școală a Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân”, contribuind la dăinuirea peste decenii a celui mai frumos exponent al tradițiilor 
navale naționale, iar bravului său echipaj îi dorim sănătate, curaj şi măiestrie. 
  

Vânt bun din pupa!
La Mulţi ani!

MIRCEA

EVENIMENT EMOŢIONANT LA NAVA ŞCOALĂ „MIRCEA”
 „În Drapelul unei națiuni flutură sufletul colectiv al neamului său!”

Tudor Mușătescu
 
 Pe data de 7 aprilie 2017, Prefectul Județului Harghita, domnul Adrian ANDREI a oferit Drapelul 
Naţional celui mai longeviv ambasador al României pe mările şi oceanele lumii, Navei Școală „Mircea”, 
simbolul valorilor şi tradițiilor marinărești ale României, pentru a fi arborat, cu onoare şi demnitate, de militarii 
din Forțele Navale Române la cel mai înalt catarg al navei, în timpul marșului de instrucție din acest an. 
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NAVA ȘCOALĂ ,,MIRCEA”, ÎN MARȘUL DE
INSTRUCȚIE ANUAL

 Nava Şcoală  ,,Mircea” a efectuat, în perioada 23 mai - 22 septembrie, marşul anual de instruire 
practică, ce a cuprins peste 9.800 de mile marine, cu escale în 11 porturi din 9 tări cu deschidere la Marea 
Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică și Oceanul Atlantic. Itinerariul de marş a cuprins acostări în 
porturile Ajaccio (Franta), Vigo (Spania),  Den Helder (Olanda), Halmstadt (Suedia), Kotka (Finlanda), Turku 
(Finlanda), Gdynia (Polonia), Wilhelmshaven (Germania), Lisabona (Portugalia), Palma de Mallorca (Spania) 
și Chania (Grecia).

           Alături de echipajul de baza al navei, au fost ambarcați la bord 36 de studenţi din anul II de la Academia 
Navală “Mircea cel Bătrân”, 36 de elevi din anul I ai Școlii Militare de Maiştri Militari “Amiral Ion Murgescu” 
și 8 cadeţi străini de la Academiile Navale din Bulgaria, China, Grecia și Polonia. 

           De asemenea, în premieră, Forţele Navale Române și Marina Militară a Republicii Federale a Germaniei 
au cooperat și în domeniul instruirii ofiţerilor. La bordul Navei Școală “Mircea”, au fost ambarcaţi și 110 
cadeţi și 13 instructori germani, în două serii a câte 55 de cadeţi. Prima serie s-a  prezentat pe data de 2 august 
în portul Wilhelmshaven din Germania și a făcut schimbul cu cea de-a doua serie de cadeţi în portul Palma de 
Mallorca din Spania, cu debarcare în portul Constanța.  Echipajul navei a efectuat vizite oficiale la Academiile 
Navale din Olanda, Germania, Polonia, Portugalia și Spania, fapt ce a întărit bunele relaţii cu instituţiile surori.

           Pe timpul escalelor, velierul a participat la două evenimente nautice de prestigiu, primul în portul Den 
Helder din Olanda, cu participarea la Zilele Fortelor Navale Olandeze - “Sail Den Helder 2017”, iar cel de-al 
doilea, “The Tall Ships Races 2017” - competiţie nautică ce s-a  desfășurat între porturile Halmstadt (Suedia), 
Kotka (Finlanda) și Turku (Finlanda), cu ocazia celebrării a 100 de ani de independență a Finlandei. 

           Marşul de instrucţie, cu o durată de 122 de zile, a reprezentat, pe lângă oportunitatea deosebită de 
instruire a cadeţilor români și străini, și un bun prilej de probare, în cadru competitiv, a calităţilor navei și 
echipajului. 

 VÂNT DIN PUPA!

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student plutonier Miron Iuliana
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MISIUNI INTERNAȚIONALE
 Pe parcursul anului universitar, studenții Academiei Navale, au legat strânse prietenii cu studenții din 
Academiile străine. Ei au participat la schimburi de experiență, sesiuni de comunicări, competiții nautice și 
tabere de vară.

COMPETIȚIE NAUTICĂ-POLONIA
 „La sfârşitul lunii aprilie am aflat că voi fi unul din membrii echipei care va pleca pe data de 2 iunie 
în Polonia (Gdynia), cu întoarcere pe data de 8 iunie şi voi participa la o competiţie internaţională nautică. În 
momentul acela, nu m-am gândit că totul va fi atât de diferit. Diferit în sensul că prima competiţie internaţională 
nautică a însemnat comunicare, competiţie, prietenie, spirit de echipă. Am plecat la o competiţie, în urma 
căreia ne-am întors mai uniţi.
 Au participat mai multe echipe, din diferite ţări cum ar fi Polonia, Bulgaria, Ucraina, Qatar şi Kuweit. 
Noi ne-am clasat în final pe locul II, iar locul I fost ocupat de echipa Poloniei. Probele au fost: yachting, înot, 
traseu cu caiacul şi traseu cu barca cu rame. Eu am participat la yachting, la manevra velelor şi la proba bărcii 
cu rame pe post de cârmaci.
 Tot spiritul competiţiei a fost antrenat de dorinţa fiecărei echipe de a se clasa pe podium. Noi am făcut 
echipă foarte bună, după părerea mea, iar eu ca fată în echipaj, mi-am găsit foarte repede locul şi fiecare ne-am 
făcut treaba cât am putut mai bine. Mărturie stă locul pe care ne-am clasat.
 Cel mai plăcut a fost faptul în timpul competiţiei, toate echipele erau adversare, iar la sfârşitul probelor 
toţi eram colegi, prieteni. Acesta a fost lucrul care, în opinia mea, ne-a făcut şederea atât de plăcută. Am plecat 
la o competiţie cu gândul de a câştiga şi aşa a fost. Nu ne-am întors doar cu un trofeu, ci şi cu noi prietenii.”
 

Student anul II, Facultatea de Inginerie Marină
Student caporal Brumă Ioana
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METOC FOR MIDSHIPMEN 2017
 În perioada 15-19 mai 2017, am participat împreună cu colegul meu student sergent major Irimia 
Alex la exercițiul internațional de pregatire METOC (Meteorology and Oceanography) for Midshipmen, care 
a constat în cursuri ce au avut loc la Academia Navală “Marynarki Wojennej” din Gdynia, Polonia. Aceasta 
a fost prima experiență de acest gen, la care au mai participat și studenți din alte țări, precum Germania, 
Bulgaria, Anglia, dar și din țara gazdă. Acest exercițiu a avut drept scop coeziunea între studenți, precum și 
acumularea de noi informații.

 Pe langă participarea la aceste cursuri, am participat și la activități extracurriculare ce au avut loc atât 
în interiorul academiei, cât și în exteriorul acesteia. Aceste activități extracurriculare au constat în: prezentarea 
academiei, jocuri sportive,  participarea la exerciții în simulatoarele din academie, vizitarea atracțiilor 
turistice atât din orașul Gdynia, cât și din orașul vecin Gdansk și vizitarea distrugătorului polonez Blyskawica 
actualmente navă muzeu. 

 Această misiune ne-a pus la încercare abilitățile de lider și a reprezentat un pas înainte pentru cariera 
noastră de viitori ofițeri militari.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Dragomir Eduard
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SUMMER CAMP 2017
  În perioada 25 iunie-7 iulie 2017, am participat împreună student plt. adj. Popa Silviu la tabăra de vară 
din Macedonia, tabără situată în apropiere de Negoteno, organizată de către Academia Militară din Pepelishte.
 Atât pentru mine, cât și pentru colegul meu, a fost prima experiență de acest gen. Spre bucuria noastră 
am reușit să ne adaptăm foarte ușor. Acest lucru s-a datorat și studenților macedoneni care, prin ospitalitatea 
și profesionalismul de care au dat dovadă, au reușit să ne integreze și să ne facă să ne adaptăm programului 
zilnic din tabără. Pe lângă activitățile pe care l-am desfășurat în tabără, am reușit să vizităm o mare parte din 
principalele orașe ale acestei minunate țări. De asemenea, în prima săptămână am participat la un exercițiu 
numit „Frontul din Salonic din Primul Război Mondial”, exact în locul unde s-a desfășurat atacul.
 În tabără au fost prezenți elevi și studenți din 9 țări. Toți acești parteneri ne-au dat șansa să le cunoaștem 
tradițiile, obiceiurile, dar și modul de desfășurare a activităților lor academice. 

 Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student Plutonier Moșneagu Iulian

TABĂRĂ DE INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE MARINĂREASCĂ
 CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 În perioada 23-29 iulie,  Academia Navală “Mircea cel Bătrân“ a organizat în baza relațiilor de cooperare, 
dezvoltate cu partenerii săi tradiționali, la Centrul de Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice de la Palazu 
Mare, tabăra de instruire și pregătire marinărească cu participare internațională. Alături de studenții militari ai 
academiei constănțene, la stagiul de instrucție de specialitate au participat patru studenți de la Academia Navală 
“Nikola Vaptsarov“ din Varna, Bulgaria și doi studenți de la Academia Navală din Gdynia, Polonia. Cadeții 
români și străini au executat ședințe de instruire specifice în domeniul conducerii ambarcațiunilor cu rame și 
cu vele, respectiv ședințe de instruire militară și de pregătire în arma marină. Activitățile de instruire comune, 
coroborate cu activitățile sociale și de reprezentare, organizate pe perioada taberei de vară, au contribuit major 
la dezvoltarea abilităților studenților militari de interacțiune în context internațional și multicultural.

Student anul II, Facultatea de Inginerie Marină
Student caporal Constantin Georgian
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Schimb de experiență în  
marșul de instrucție  din Grecia

 În perioada 18 iulie - 1 septembrie 2017, studenții militari Bucătarița Alexandru și Bratu Alexandru 
au participat la marșul de instrucție al navei “Prometheu” din Grecia.  Împreună cu studenții greci de anul I, 
II și III, au avut ocazia unică de a participa la marșul de instrucție al acestora, care s-a desfășurat pe durata a 
44 de zile.  "Această misiune a fost plină de noi experiențe ce ne-au pus la încercare cunoștințele în domeniul 
navigației, dar care în același timp ne-au ajutat să înțelegem cu adevărat ce presupune această meserie pe care 
ne-am ales-o, și anume, aceea de a fi ofițer de marină. Pe parcursul marșului ne-am reprezentat cu mândrie 
țara, am legat noi prietenii și am rămas cu multe amintiri plăcute. "

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Bratu Alexandru

WORKSHOP ROMÂNO-AMERICAN
 În luna martie, în Aula “Viceamiral Ioan Coandă” a Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” a avut loc 
workshop-ul cu tema “First Aid Onboard Procedures”. În baza parteneriatului româno-american, o delegaţie 
militară a structurii Black Sea Rotational Force de la Baza militară americană Mihail Kogălniceanu a susţinut, 
pentru studenţii militari, două sesiuni de prezentări și prelegeri privind tehnicile de prim ajutor necesare a fi 
adoptate în cazurile de urgență medicală ce pot apărea la bordul navelor.
        Activitatea s-a desfăşurat pe ateliere de lucru în cadrul cărora au fost prezentate aspecte privind securitatea 
individuală și procedurile de prim ajutor pe timpul luptei navale.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student plutonier Miron Iuliana



17

Sesiunea de comunicări din Zagreb, Croația
 În perioada 8-12 mai, împreună cu colegul meu, student plt. Anton Mihail am participat la cea de a 
IV-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice organizată de Academia Forțelor Terestre din Zagreb, Croația. 
În cadrul sesiunii am prezentat lucrările „The True Meaning of a Military Leader” respectiv  „NATO's New 
Reponse Against Hybrid Warfare”. Alături de noi, au fost prezenți și studenți din alte 6 țări precum Polonia, 
Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Croatia și Grecia. 
 Această misiune a contribuit la dezvoltarea abilităților noastre și formarea noastră ca viitori ofițeri de 
marină militară. Am rămas cu amintiri plăcute, am legat noi prietenii cu studenții străini și aștept cu nerăbdare 
să particip la o nouă sesiune de comunicări.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student plutonier Miron Iuliana

SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - luna mai
 Academia Navală “Mircea cel Bătrân” a organizat, cea de-a XXXIX-a Sesiune de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti “CADET-NAV 2017”, în luna mai. Peste 320 de lucrări au fost susţinute de studenţi de 
la Academia Navală “Nikola Vaptsarov” din Bulgaria, Academia Navală din Gdynia, Polonia, Universitatea 
Tehnică din Republica Moldova, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din Braşov, Academia Forţelor 
Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, Academia Tehnică 
Militară din Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Institutul Medico-militar din Bucureşti, 
Universitatea Maritimă Constanța și Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”. 
           Studenții noștri au primit multe diplome și premii la această sesiune, însă ei s-au făcut remarcați și la 
a XIX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale a Studenţilor - “Communicating Across Cultures” - AFASTUD 
2017, organizată la Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” din 
Braşov. Studenţii Juravle Alexandru și Constantin Georgian au obţinut 
locul III la secţiunea Military Science and Management.
 Studentul plutonier Pohonțu Alexandru din cadrul Facultăţii 
de Inginerie Marină a participat la Salonul Internaţional de Inventică  
“CADET INOVA 2017” din Sibiu. Studentul  a obţinut medalia de aur 
cu proiectul “Automated Naval Photo-Electricity Collector”.
  Studenţii militari Tomosoiu Dimitrie,  Mintar Mirel si 
Spinu Marius au participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
“SECOSAFT 2017”, ediţia a XXII-a, ce s-a desfăşurat la Academia 
Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu. Studentul Tomoșoiu 
Dimitrie s-a remarcat printre cei 30 de participanţi obţinând locul III la 
secţiunea Limbi străine.
 Studenții militari Ciobanu Daniel, Barbu David si Juravle 
Alexandru  din cadrul Facultăţii de Inginerie Marina au participat la 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “MIMESISS 2017”, prima ediţie, 
ce s-a desfăşurat la Institutul Medico-militar din Bucureşti. Studenţii 
Ciobanu Daniel si Barbu David au obţinut locul III la secţiunea Ştiinţe 
militare.

FELICITĂRI !

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
     Student plutonier Miron Iuliana
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Competiţia Nautică Internaţională ,,SNIPE Regatta”

 În perioada 21 - 24 aprilie 2017, am avut onoarea de a participa la Competiţia Nautică Internaţională 
“SNIPE Regatta”, organizată în Pontevedra, de Academia Navală a Spaniei.

 A fost o competiție frumoasă la care am participat cu sufletul și pentru care am muncit cu drag. Bărcile 
pe care s-a concurat au fost bărci SNIPE, bărci foarte moderne, dar nu uşor de manevrat. Din păcate, nu am 
reușit să urcăm pe podium, însă asta nu face decât să ne ambiționeze să muncim mai mult și să perseverăm.

 În perioada petrecută acolo am reuşit să legăm prietenii cu studenţii altor academii. Aceasta misiune 
ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm abilitățile de conducere a ambarcaţiunilor cu vele dar și să identificăm 
noi procedee de întrebuinţare a ambarcaţiunilor de mici dimensiuni, sperând ca pe viitor să aducem victoria 
acasă după alte concursuri de acest gen.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student caporal Voiculeț Maximilian
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PRACTICA
 
Spre sfârșitul anului universitar, studenții încep perioada de practică. Studenții de anul I, desfășoară practica 
de șase săptamâni, trei dintre ele reprezintând perioada de instrucție individuală de bază, iar următoarele trei 
sunt de practică marinărească. Anul II se îmbarcă la bordul Navei Școală Mircea, iar stundenții de anul III, la 
bordul navelor militare.

 "Perioada de instrucție a reprezentat pentru mine o perioadă în care am arătat că-mi pot depăși limitele, 
că pot face mai mult decât mi-am imaginat vreodată. Practica a fost mai ușoară comparativ cu săptămânile 
anterioare. Am învățat lucruri noi, interesante, benefice și specifice vieții de marinar. Consider ca toate aceste 
etape ne ajută pentru a deveni buni ofițeri de marină. "

 Student anul II, Facultatea de Inginerie Marină
        Student caporal Melinte Andreea

 "Practica la navele militare reprezintă pentru noi, studenţii, un pas înainte către începutul carierei de 
ofiţer de marină."

 Practica la  Fregata  „Mărăşeşti“  a reprezentat pentru mine o oportunitate de a-mi perfecţiona 
deprinderile pentru rezolvarea problemelor de navigaţie prin utilizarea procedeelor de navigaţie estimată, 
costieră şi radio. Totodată, în această perioadă ne-am format noi deprinderi de executare regulamentară a 
serviciului de ofiţer de gardă pe navă şi ofiţer de cart pe navă. Aşadar, practica la nave ne-a ajutat la formarea 
unei concepţii clare privind îndatoririle pe care le are un ofiţer aflat la bordul navei militare.”

  Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
        Student sergent major Ţigănuş Ionuţ
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           Participarea la marșul de instrucție al Navei Școală Mircea din acest an a fost, cu siguranță, o experiență 
de neuitat, ce ne-a maturizat și ne-a ajutat să înțelegem mai bine conceptul de “marinar”.
            În aceste patru luni, marinăria, navigația, serviciile și sectoarele sau mentenanța au fost într-o strânsă 
legătură una cu cealaltă. Unul din cele mai dificile aspecte au fost serviciile. Eram de serviciu o dată la 
două zile, însă în acest timp participam și la activitățile desfășurate de ceilalți. Deși oboseala se acumula, 
întotdeauna găseam rezerve în porturi pentru a ne bucura de învoire și a explora noile orașe întâlnite, pentru 
că, într-adevăr, porturile erau cele mai așteptate de către tot echipajul.
             A dormi în hamac nu a reprezentat deloc o dificultate; după o zi obositoare, nu se mai ținea cont de 
nimic, ci doar se profita de cele câteva ore de odihnă. Pe de altă parte, răul de mare a fost un adevărat inamic 
al nostru. Mai mult sau mai puțin afectați, toți l-am resimțit. Marea nu a fost mereu prietenoasă cu noi și atunci 
când nu era, majoritatea cadeților erau întinși la puntea centru, așteptând ca “apele să se liniștească”.
             În concluzie, acest marș a fost pe cât de dificil, pe atât de frumos și a reprezentat un pas înainte în 
formarea noastră ca viitori ofițeri de marină militară.

Student anul III, Facultatea de Inginerie Marină
Student sergent Tîrlescu Andreea
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ŞCOALA DE VARĂ A 
MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE - ediția a II-a 

 În perioada 05-10 iunie 2017, s-a desfăşurat a doua ediție a „Şcolii de vară a Ministerului Apărării 
Naționale”, eveniment organizat de Direcția informare şi relații publice. La activitate au participat 70 de elevi 
şi studenți din sistemul de învățământ militar şi reprezintă o bună oportunitate de promovare a excelenţei în 
sistemul de învățământ militar şi civil ce are ca obiectiv dezvoltarea noțiunilor de bază în domeniul conducerii.
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,,CADET PENTRU O ZI” ÎN  
ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”

 Deșteptarea, înviorarea, programul de igienă personală de dimineață, întreținerea sectoarelor de 
curățenie, raportul și inspecția de dimineață, vizitarea Fregatei Regina Maria și a Navei-Școală Mircea, acestea 
sunt doar câteva elemente din programul de activități pregătit de Forțele Navale pentru elevii civili, care au 
participat la proiectul ”Cadet pentru o zi”, organizat, în premieră, de Ministerul Apărării Naționale.
 În contextul evenimentelor premergătoare sărbătoririi Zilei Armatei României, în perioada 12-14 
octombrie, 20 de elevi de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” din Brăila au fost ”înrolați” la Academia Navală 
”Mircea cel Bătrân” și au desfășurat activități în comun cu studenții militari, pentru a se familiariza cu specificul 
dintr-o instituție militară de învățământ.
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SPARTACHIADĂ. SPORT. COMPETIȚIE. PRIETENIE. 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a participat  în perioada 16-19 martie la campionatul de volei 
feminin şi masculin, parte a competiţiilor sportive militare de vară, găzduite de Forţelor Terestre ”Nicolae 
Bălcescu”, devenite tradiţie anuală în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. La eveniment au participat 
loturile sportive din Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, Academia Forţelor Aeriene “Henri 
Coandă”, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân’’, Academia Tehnică Militară, Institutul Medico-Militar, 
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”, Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia’’ şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a 
Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”.

 La activităţile sportive, lotul sportiv al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” a fost format din 24 de 
studenţi militari. Rezultatele la finalul competiției au poziționat lotul marinarilor astfel:  locul III echipa de 
volei masculin, locul V echipa de volei feminin și în clasamentul general pe locul IV. De asemenea, premii 
speciale au primit studenţii Curcă Alexandru şi Dorobăţ Bogdan, membri în echipa turneului sportiv. Pentru 
această competiţie, noi, studenţii Academiei Navale, am început antrenamentele încă din luna ianuarie. Am 
reuşit să formăm două echipe competitive, o micuţă familie care a reprezentat cu cinste și onoare Academia 
Navală și Forțele Navale. Suntem mândri de rezultatele obţinute ţinând cont de faptul că în lotul feminin 4 din 
6 jucătoare am fost începătoare. 

               Este importantă şi ocuparea unui loc pe podium în cadrul acestor competiţii sportive la care luăm 
parte, însă un alt lucru foarte important este socializarea, aceste competiţii sportive reprezentând şi un prilej 
de a ne întâlni cu foştii colegi şi de a lega noi prietenii. 

     LUPTĂ MIRCEA!

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Miron Iuliana
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Acțiune dedicată ,,Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații”  

 Miercuri, 09 noiembrie, la Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” s-a desfășurat Turneul de minifotbal 
dedicat “Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații”, organizat de Federația Română de Fotbal. La acestă 
competiție sportivă au participat echipe de fotbal din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată “Mărășești”, Academiei 
Navale “Mircea cel Bătrân”, Ministerului Afacerilor Interne și o echipă a Black Sea Rotational Force, staționată 
la Baza Mihail Kogălniceanu.
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 Grupul satiric “RĂȚOIȚII” format din studenți militari de anul I și IV din cadrul Facultăţii de Inginerie 
Marină a participat la Festivalul de Teatru ART-ARM, organizat de Cercul Militar Timişoara, in perioada 1-5 
noiembrie. Studenţii Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” au obţinut Marele Premiu al Festivalului, iar 
studentul Harapu Vlăduț a fost premiat la interpretare masculină cu Premiul Special.

 Studenta Manole Andreea ne spune ce înseamnă pentru ea teatrul și cum a ajuns să facă parte din 
“RĂTOIȚII”.

 ,,Încă din copilărie obișnuiam să pășesc cu emoție în sălile de teatru unde adesea mă încercau sentimente 
de nedescris. Priveam, de fiecare dată, scena cu atât entuziasm imaginându-mi că în fiecare interpret se ascunde 
o fărâmă din dorința mea de a ajunge într-o zi în locul lor, însă niciodată nu am avut curajul să mă gândesc 
mai departe. Este o responsabilitate destul de mare să poți face oamenii să simtă emoția pe care încerci să le-o 
transmiți sau mai bine spus, să poți fi atât de bine pregătit încât să le poți schița un zâmbet pe buze atunci când 
te văd pe scenă. După puțin timp a venit și ziua în care a trebuit să exprim emoții și să dau tot ce este mai bun 
pentru a-mi împlini visul și a face parte din grupul satiric al Academiei. Mi-am dorit foarte mult să fac acest 
lucru, iar rezultatele nu au întârziat să apară.   

  Primii mei pași pe scena nu au fost însă prea ușori, au fost plini de speranță și emoție. Acești primi 
pași i-am făcut în cadrul festivalului de teatru de la Timișoara unde am simțit cum emoțiile îmi copleșesc toată 
ființa. Obrajii îmi ardeau, inima îmi bătea tare și simțeam cum privirile spectatorilor îmi urmăreau până și cel 
mai mic gest. A fost o experiență foarte frumoasă pe care nu o voi uita niciodată.

 Cu timpul, încep să mă obișnuiesc cu emoțiile scenei și căpăt încredere în forțele proprii. Zâmbesc 
natural, iar glasul nu-mi mai tremură și astfel încep să prețuiesc fiecare moment petrecut pe scenă în privirile 
curioase ale oamenilor. Cu ocazia activităților la care am luat parte am cunoscut oameni frumoși, am călătorit 
mult și am legat prietenii. “

Student anul II, Facultatea de Inginerie Marină
Student caporal Melinte Andreea

,,RĂȚOIȚII”
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Asociația Studenților Academiei Navale
 Scopul Asociației Studenților Academiei Navale (ASAN) este de a crea legături cât mai strânse între 
studenții Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân” și de a corela la formarea unor activități extracurriculare și 
de voluntariat în afara orelor de program. Pe baza relațiilor pe care studenții au reușit să le formeze au rezultat 
mai multe proiecte. 

 Trei dintre studenții membri ASAN au participat la data de 10 decembrie 2016 la minunata aventură - 
Winter Camp Păltiniș 2016, o experiență care a adus multe beneficii celor trei: Popa Livia, Georgiana Mudrag 
și Traian Alexandru Rădulescu. 

 Adunarea generală a reprezentanților asociațiilor membre USR din toată țara și workshop-ul creativ 
la care au participat au fost ca o gură de aer proaspăt de care aveau nevoie și care a adus o briză de noutate 
Asociației Studenților din Academia Navală. 

 Pe data de 15 decembrie 2016, membrii asociației au adus un zâmbet pe chipurile bătrânilor de la 
Azilul Azuga. Studenții au împărțit cadouri, au cântat colinde și au socializat cu bătrânii amintindu-le de 
bucuria tinereții. Această activitate a fost posibilă prin bunăvoința comunității academice care a susținut 
această inițiativă în urma evenimentului caritabil “Gala de Crăciun”. 

 După un mic repaus, ASAN-ul și-a făcut simțită prezența la Iași. Cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, la 
împlinirea a 158 de ani de la Mica Unire înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza, Asociația Studenților Academiei 
Navale a depus o coroană de flori la monumentul închinat Unirii din Iași. Acest omagiu a fost posibil doar prin 
prezența colegei noastre Nicoleta Sârghe. 

 Pentru a ne dezmorți puțin, în luna martie ASAN a organizat, la fel ca în fiecare an, campionatul de 
Futsal ce s-a extins pe parcursul unei săptămâni, având participante 10 echipe, competiția fiind câștigată de 
echipa formată din studenții grupei 311 C. 

Student anul III, Facultatea de Inginerie Marină
       Student sergent Ciucă Mălina
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ACORD DE COOPERARE ÎNTRE ACADEMIA NAVALĂ
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” ŞI ACADEMIA NAVALĂ DIN GRECIA

 În perioada 26-28 aprilie 2017, comandantul (rectorul) 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, comandor Dr. Octavian 
TĂRĂBUŢĂ şi prorectorul pentru cercetare științifică, 
comandor Dr. Virgil ENE-VOICULESCU au efectuat o vizită 
la Academia Navală din Grecia. În cadrul vizitei a fost semnat 
acordul de cooperare între cele două instituții de învățământ 
de marină şi s-au discutat viitoarele proiecte de colaborare în 
domeniul educației şi cercetării maritime. 

VIZITA UNEI DELEGAŢII A PARLAMENTULUI
REPUBLICII POLONIEI

 În data de 16 mai 2017, o delegație a Parlamentului Republicii Poloniei a efectuat o vizită de lucru la 
invitația Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților din Parlamentul României, având ca obiectiv cooperarea 
bilaterală politică şi militară la nivel regional. În cadrul acestei activităţi de reprezentare la nivel parlamentar, 
reprezentanții celor două delegații au efectuat o vizită de documentare la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 
respectiv la Nava Școală „Mircea”, în cadrul căreia au fost informați cu privire la procesele educaționale şi de 
instruire, aferente sistemului de învățământ militar de marină românesc.

DEZVOLTAREA COOPERĂRII MILITARE ROMÂNO-BULGARE

 Miercuri, 24 mai 2017, Şeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Dr. Alexandru MÎRŞU şi 
Comandantul Marinei Bulgariei, contraamiral Mitko PETEV au efectuat o vizită la Academia Navală „Mircea 
cel Bătrân”. În urma discuțiilor privind cooperarea fructuoasă în 
domeniul educației şi instruirii ofițerilor din Forțele Navale din 
Bulgaria şi România s-au evidențiat bunele rezultate obținute şi 
proiectele comune de viitor. Vizitarea infrastructurii campusului 
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” a confirmat capabilităţile 
de instruire moderne. Cele două delegații au identificat noi 
posibilităţi de colaborare în domeniul învățământului militar 
de marină, care vor permite participarea la activităţi comune 
de pregătire, dar şi la întărirea relațiilor bilaterale de la nivelul 
academiilor navale din România şi Bulgaria, prin continuarea 
schimburilor de studenți şi profesori, un exemplu fiind 
participarea studenților bulgari la marșul de instrucție al Navei 
Școală „Mircea”.
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VIZITA COMANDANTULUI ACADEMIEI NAVALE
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” ÎN SPANIA

 În perioada 01 - 03 iunie 2017, comandantul (rectorul) Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
comandor Dr. Octavian Tărăbuţă, a participat la activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi a 300 de ani de la 
înființarea Academiei Navale a Spaniei (Escuela Naval Militar Espana, Marin, Pontavedra, Spain). Cu această 
ocazie, rectorul Academiei Navale a avut oportunitatea întâlnirii atât cu reprezentanții instituțiilor militare 
de învățământ superior similare din Europa şi din alte ţări partenere (Chile, Thailanda, SUA), cât şi cu înalte 
oficialităţi în plan național, fiind de remarcat ca deosebit de onorantă întâlnirea cu Majestatea Sa, Regele 
Felipe al VI-lea al Spaniei. Pe lângă asigurarea vizibilității internaționale a Forțelor Navale ale României în 
plan academic, în cadrul vizitei efectuate au fost abordate subiecte de actualitate din domeniul educației şi 
instruirii studenților militari la nivel european, fiind identificate noi oportunităţi de colaborare. 

DOUĂ NAVE ŞCOALĂ UCRAINIENE ÎN PORTUL CONSTANŢA
 În perioada 27 – 30 iunie 2017, navele școală „CIGHIRIN” şi „NOVA KAKHOVKA”, aparținând 
Forțelor Navale din Ucraina au efectuat o vizită în portul Constanţa. Programul echipajelor celor două nave 
școală a cuprins vizite la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Muzeul Marinei Române, precum şi activităţi 
sportive ale cadeților ucrainieni şi români. În cadrul întrevederilor dintre reprezentanții conducerii Academiei 
Navale „Mircea cel Bătrân” şi reprezentanții Academiei Navale din Ucraina au avut loc discuții referitoare la 
modul de identificare a domeniilor şi activităților concrete de cooperare între instituțiile militare de marină 
dintre cele două ţări.

VIZITA RECTORULUI ACADEMIEI NAVALE
„MIRCEA CEL BĂTRÂN” LA ACADEMIA NAVALĂ DIN POLONIA
 În perioada 22-23 iunie 2017, rectorul Academiei Navale „Mircea 
cel Bătrân”, comandor conf. univ. Dr. ing. Octavian TĂRĂBUŢĂ 
şi prorectorul pentru cercetare științifică, comandor prof. univ. Dr. 
Virgil ENE-VOICULESCU au participat la festivitatea prilejuită de 
aniversarea a 95 de ani de la înființarea Academiei Navale din Gdynia, 
Polonia. Cu această ocazie, a fost înmânată Hotărârea Senatului 
Universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” de acordare a 
titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA rectorului Academiei 
Navale din Polonia, comandor prof. univ. Dr. Tomasz SZUBRYCHT. 
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FESTIVITATE DE ABSOLVIRE – PROMOȚIA 2017 
,,Mărăști, Mărășești, Oituz - 100” 

 Academia Navală Mircea cel Bătrân se mândrește și anul acesta cu o nouă promoție de tineri absolvenți, 
ofițeri ai marinei și slujitori ai Patriei. 
 Festivitatea de absolvire a Promoției 2017 “Mărăști, Mărășești, Oituz - 100” de ofițeri ingineri militari 
și civili, precum și de maistri militari de marină, a avut loc pe 28 iulie în campusul Academiei Navale “Mircea 
cel Bătrân”. 
           Pentru cei 206 absolventi, dintre care 177 civili, această ceremonie a marcat finalizarea studiilor în cele 
două instituții de învățământ de marină. 
           Viceamiralului Dr. Alexandru Mîrșu, șeful Statului Major al Fortelor Navale, a fost alături de cei 29 de 
absolvenți militari ai Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” și le-a înmânat primul lor grad de ofiteri.    
 Ofițerii militari vor începe, în perioada următoare, cursul de bază pentru prima funcție în cadrul Forțelor 
Navale Române, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale “Viceamiral Constantin Bălescu”. 

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
       Student plutonier Miron Iuliana
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Interviu cu Șefa de promoție a Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân”
 De ce ai ales o carieră militară? De ce Academia Navală ?
 M-am născut în Brăila și am urmat un liceu cu profil teoretic Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”. Am ales 
Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân" datorită prestigiului instituției, dorinței de a lucra într-un mediu în care 
disciplina, corectitudinea și rigoarea se împletesc și datorită modelului din familie, tatăl meu fiind marinar.

 Cum au fost cei 4 ani de studenție pentru tine? Ce ți s-a părut mai dificil?
 Cei 4 ani au fost grei, dar plini cu amintiri deosebite pe care nu le vom mai trăi vreodată. Am îmbinat 
instrucția militară cu tainele marinăriei, am fost educați și formați cu drag și pasiune de către profesorii și 
îndrumătorii noștri, totul având drept scop să ne servim țara cât de bine se poate și să fim un model pentru cei 
mai tineri ce vor veni. Spun cu regret că am pus capăt vieții de student deoarece a fost cel mai frumos capitol 
al vieții mele. Am reușit să legăm prietenii ce sunt convinsă că vor rezista în timp.

  Ești șefa de promoție a Academiei Navale. Cum te simți?
               Ca șefă de promoție a Academiei Navale ,,Mircea cel Bătrân" pot spune că a fost o onoare pentru mine 
să reprezint atât 29 de ofițeri ingineri de marină, cât și 177 de ofițeri ingineri civili. Cu toții suntem mândri că 
ne-am ales acest drum și că reprezentăm o instituție fundamentală țării. Pe parcursul a 4 ani am reușit să 
clădim o bază puternică pentru viitorul nostru și ne-am format mai întâi ca oameni și mai apoi ca ofițeri, 
ingineri de marină.
 Am absolvit Academia Navală cu media 9,73. La sfârșitul celor 4 ani de studiu am obținut media 9,67, 
iar la examenul de diplomă am obținut media 9,83.

 Care este următorul pas în cariera de proaspăt ofițer?
 În perioada următoare urmează ca noi să luăm parte la cursul de bază de la Școala de Aplicație a 
Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, unde vom aprofunda noțiunile învățate la Academia Navală 
și ne vom forma pentru prima funcție pe care o vom ocupa. La sfârșitul celor 6 luni vom fi pregătiți pe deplin 
să ne ocupăm posturile în cadrul Forțelor Navale Române.

  Ce le urezi viitorilor ofițeri de marină?
 Colegilor mei le urez să fie mândri de meseria pe care și-au ales-o, să nu își piardă speranța unui viitor 
strălucit pe care să îl clădească cu fiecare zi și să obțină răsplata pentru toate eforturile pe care le vor depune.

Student anul IV, Facultatea de Inginerie Marină
Student plutonier Miron Iuliana
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Artă. Poezie
      Miez de noapte

Sus în deal în miez de noapte
O lumină, o scânteie.

Praf de stele se coboară
Peste codrii în tăcere.

Iar luna când se uită,
Pare ca într-o oglindă
Peste locul ce suspină,
În tăcerea cea sublimă.

Iar pe loc, parcă asteaptă,
În lumina lunii-și scaldă

Ochii negri plini de lacrimi
De emoții și de patimi.

      Minciuni adevărate

Trecute gânduri, minciuni adevărate
Se pleacă în urlete sedate

Dar timpul se răsfrânge alert
S-ar da înapoi, dar e etern.

Cuprinse în culoare ștearsă
Imagini într-o hârtie arsă,

Ascultă doar de țipetele închise
E întuneric, sunt deschise.

Se-ntrec peste râuri de cuvinte,
Scurse dintr-o altă minte
Sunt minciuni, sunt ireale

Sunt minciuni, dar sunt adevărate.

Student anul I, Facultatea de Inginerie Marină
Bușe Georgian

Student anul I, Facultatea de Inginerie Marină
Petcu Sorina
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