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Mesajul Comandantului (Rectorului) Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
 cu prilejul deschiderii anului universitar 2022-2023

Stimate domnule Contraamiral de flotilă Cornel 
Cojocaru, Locțiitor al Șefului Statului Major al 
Forțelor Navale,
Stimați invitați, 
Dragi studenți, 
Stimați părinți, 
Dear students,

 Permiteți-mi să vă urez tuturor un sincer bun venit 
la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cu prilejul 
festivității de deschidere a noului an universitar!

 DISTINȘI OASPEȚI, 
 Este o onoare pentru noi, cadre didactice, instructori 

și studenți, să vă avem astăzi alături, în aceste mo-

mente care marchează începutul unei noi călătorii, cu 
multe provocări și satisfacții! Suntem o comunitate 
academică numeroasă și unică în peisajul învățămân-

tului universitar local și național. Cei 397 de studenți 
militari și 900 de studenți civili de la studiile universi-
tare de licență și cei 345 de studenți masteranzi încep 
astăzi o nouă etapă în formarea lor profesională, sub 
atenta noastră îndrumare. Într-un context geostrategic 
vizibil sensibil și incert, instituția noastră își asumă 
onoranta misiune de a pregăti la standarde internațio-

nale ofițerii de mâine ai Forțelor Navale Române și pentru Garda de Coastă, militari educați 
în spiritul respectului și al responsabilității, care își vor asuma cu convingere deviza Armatei 
României, „Onoare și patrie”, indiferent de misiunile pe care le vor avea de îndeplinit. Pe o 
piață a muncii caracterizată de aceleași constante ale incertitudinii, absolvenții noștri la pro-

gramele de studii universitare de licență dedicate civililor înregistrează o rată de inserție de 
peste 80%. Acestea sunt coordonatele unui învățământ de calitate, aspecte care ne onorează 
și care ne oferă motivația de a cere mai mult de la noi an de an. Impunerea unor standarde 
profesionale înalte vin din convingerea noastră că atât corpul profesoral, cât și tinerii pe care 
îi selectăm cu atenție pentru a deveni studenții noștri au potențial și manifestă disponibilitate 
și interes în demersul nostru de a construi cariere de succes. De asemenea, încrederea cu care 
dumneavoastră, Statul Major al Forțelor Navale, Statul Major al Apărării, Ministerul 
Afacerilor Interne și toți partenerii noștri din mediul civil reprezintă garanția unui parcurs pro-

fesional conform cu valorile europene și cerințele NATO. Statutul țării noastre de membru sau 
partener în organizațiile internaționale este un reper important pentru noi în stabilirea standar-
delor și implementarea politicilor educaționale.
 DRAGI STUDENȚI, 
 Încă de când ați optat pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, știți că v-ați îmbar-
cat la bordul unei nave cu tradiție: marcăm anul acesta, împreună, 150 de ani de învățământ 
românesc de marină. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți anul I, personal și în nu-

mele colegilor mei, vă urez bun venit în familia Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”! Ați 
ales responsabil și chiar dacă poate celor de la secția militară începutul vi se pare dificil, nu 
uitați că deviza instituției noastre este „Ad augusta per angusta!”. Veți afla de la colegii mai 
mari și de la cei care au absolvit deja și sunt acum în corpul ofițerilor că sacrificiile pe care 
le implică viața de student militar la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” sunt fundamentul 
unui parcurs profesional de succes.  Suntem militari și dacă voi ați ales acest drum în viață sunt 
convins că ați făcut-o pentru că aveți un comportament exemplar în societate, că sunteți adepții 
ordinii, disciplinei, aveți repere morale și profesionale cu grijă alese și vă doriți ca la rândul 
vostru să fiți modele și factori de stabilitate și securitate pentru societatea românească. Tuturor 
studenților, indiferent de anul de studiu sau de specializare, vă spun ceea ce, cu siguranță,  
fiecare dintre colegii mei vă spun la rândul lor: faceți parte dintr-o echipă în care respectul se 
câștigă prin onestitate, determinare, implicare, o echipă în care meritocrația este un reper în 
evoluție, iar seriozitatea creează punți de legătură și pune bazele unor colaborări viitoare de 
durată.
 Cu încrederea că fiecare dintre voi va cugeta atent atunci când greul îl va încerca în acest 
nou an universitar, vă urez să fiți cât mai curioși la cursuri și să obțineți rezultate foarte bune 
la examene!
 STIMAȚI COLEGI,
 Vă cunosc suficient de bine cât să fiu convins că ați așteptat cu nerăbdare acest nou 
început de an universitar. Provocările profesionale și competiția sunt constantele activității 
didactice, iar recompensa supremă pentru munca depusă o regăsiți în succesul studenților pe 
care îi coordonați. Vă urez mult succes în noul an universitar!
 STIMAȚI PĂRINȚI,
 Acești tineri, care până mai ieri deschideau ușa aruncând șăgalnic ghiozdanul în mijloc-

ul casei, sunt de astăzi riguros ordonați pe o tablă de șah pe care fiecare, în funcție de propriile 
valori, își va alege piesa și locul! Jocul e dur, mutările sunt de multe ori ireversibile. Poate că 
uneori o să vi se pară inechitabil, dar vă asigur că regulile sunt cu rigoare respectate, iar ei vor 
primi tot sprijinul nostru pentru a câștiga la finalul celor patru ani. Dumneavoastră trebuie să 
aveți deplină încredere, să îi încurajați și să îi susțineți în momentele mai grele. 
 DEAR STUDENTS FROM BULGARIA, LITHUANIA AND LATVIA,
 I would like to welcome you into our Academy! I hope you will enjoy your academic 
journey and I am sure that our students and teachers will gladly integrate you in our commu-

nity.

 Închei prin a vă ura multă putere de muncă și succes în tot ceea ce vă propuneți în anul 
universitar 2022 - 2023!
 Bun cart înainte!

COMANDANTUL (RECTORUL)
 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

COMANDOR
CONF. UNIV. ING. DR. ALECU TOMA
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EDITORIAL
Mai mult decât timpul este omul

  Mudromu I plemenitomu cititor, 
 Mai mult decât timpul este omul. Trecutul este o idee abstractă, pe când omul reprezintă 
concretul, ba chiar, mai mult, el face ca această idee abstractă să capete sens. Prezentul este cel 
care ne face să percepem trecutul, iar de fiecare dată când spunem ,,eu sunt” vom avea 
certitudinea că vom putea spune ,,am fost”.
 Acest număr al revistei demonstrează că omul înseamnă evoluție în fața timpului. Putem 
trece prin viață cu ochii larg deschiși către tot ceea ce înseamnă educație sau putem trece prin 
viață legați la ochi. Timpul este cel care decide ce este relevant. 
 Un secol și jumătate de învățământ marinăresc atestă calitate, performanță și istorie în 
învățământul românesc și universal. Întrucât numărul prezent este o ediție aniversară pentru 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” cu ocazia împlinirii a o sută cincizeci de ani de 
învățământ naval, ne propunem să arătăm aspecte atât din prezent cât și din trecut ale instituției 
noastre sărbătorite.

 I BOG TE VESELIT

     

Sd. Sg. Leonte-Laurențiu RADU, în numele redacției

Ad augusta per angusta este o expresie în limba latină care 
se poate traduce prin „Pe căi anevoioase se ajunge la stele” .
Acest motto este reprezentativ pentru academia noas-
tră deoarece se pliază perfect pe profesia de marinar. 
Ca să cunoști adevăratele taine ale mării ai nevoie de o 
pregătire temeinică ce nu poate fi de fiecare dată ușoară. 
Cu toate acestea, orice succes  se obține doar prin în-
frângerea piedicilor care se ivesc în calea spre victorie.

DEVIZA NOASTRĂ, 
PUTEREA NOASTRĂ
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FILE DE ISTORIE
A fost odată ca niciodată,
Că dacă nu ar �,
Nu am mai sărbători
 

Avatarurile unui nume

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB)

 • 17 noiembrie 1872: înființarea primei instituții de învățământ românesc de marină,  
 Școala Flotilei la Galați, prin decizia ministerială nr. 15;
 • 1882: desființarea Școlii Flotilei;
 • 31 ianuarie 1882: înființarea Școlii Copiilor de Marină;
 • 1893: înființarea Școlii de Cadre a Flotilei;
 • 1884 - 1896: instruiea ofițerilor de marină în Școala Militară de Infanterie și 
 Cavalerie și Școala Specială de Artilerie și Geniu;
 • 1896: înființarea Școlii de Aplicație a Sublocotenenților de Marină;
 • 25 iunie 1908: înființarea Școlii Marinei;
 • 29 octombrie 1909: transformarea Școlii de Aplicație a Sublocotenenților de Marină  
 în Școala Navală Superioară;
 • 1910: înființarea Școlii Militare de Artilerie, Geniu și Marină;
 • 1919: înființarea Școlii de Artilerie și Marină;
 • 1920: înființarea Școlii Navale la Constanța;
 • 1943 - 1945: înființarea Școlii de Ofițeri de Rezervă;
 • 1948 - 1950: înființarea Școlii Marinei Militare;
 • 1950 - 1953: înființarea Școlii Militare de Marină;
 • 1954: redenumirea Școlii Militare de Marină în Școala Militară Superioară de   
 Marină;
 • 1968: înființarea Școlii Navale ,,Mircea cel Bătrân”;
 • 1972: înființarea Institutului de Marină Civilă;
 • 1974: fuzionarea Școlii Navale ,,Mircea cel Bătrân” și a Institutului de Marină Civilă  
 în Institutul de Marină ,,Mircea cel Bătrân”;
 • 1990: schimbarea numelui Institutului de Marină ,,Mircea cel Bătrân” în Academia  
 Navală ,,Mircea cel Bătrân”.

GALERIA COMANDANȚILOR

Lt. Cdor. IOAN GEORGESCU  
1920-1922

Cdor. GHEORGHE PANTELI 
1936

Cdor. PETRE BĂRBUNEANU  
1924-1926; 1928-1931

Cpt. Cdor. ALEXANDRU CONSTANTINESCU  
1931-1936

Cdor. CORNELIU BUCHOLTZER 
1922-1924; 1926-1928

Cdor. PETRE VASILE 
1940-1942

Cdor. PAUL ZLATIAN  
1938

Cdor. ALEXANDRU BĂRDESCU  
1939-1940

Cpt.Cdor. MIHAIL CONSTANTINESCU  

1937

Cpt. Cdor. EUGENIU SĂVULESCU  
1944

Cdor. ARPAD GHERGHEL  
1943

Cdor. AUREL PELIMON  
1943-1944

Cdor. . ALEXANDRU STOIANOVICI  
1943

Cpt. Cdor. TITUS SAMSON  
1945

Cpt. Cdor. DUMITRU NICULESCU  
1945

Cpt. Cdor. FLORIN BUJOREANU 
1945

Cpt. Cdor. ION BORCEA  
1944

Cpt.R.III GHEORGHE SANDU 
1950-1954; 1960-1961

Cpt.Cdor. TEODOR ANTONESCU 
1947; 1954-1955

Cpt. Cdor. ION STOIAN  
1947-1950

Cpt. Cdor. TOMA MATEI  
1946
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ARC PESTE TIMP*
Așa arătau atunci
Ecouri din trecut

Absolvenții Școlii Navale 
(promoția 1935)

Susținerea examenului la Navigație 

Laborator mecanică

Laborator navigație 

* Sursă fotografii: Album foto muzeul ANMB

Cdor. ALECU TOMA 
2020-PREZENT

Cdor. OCTAVIAN TĂRĂBUȚĂ 
2016 - 2019

Cam. flt. VERGIL CHIȚAC
2010 - 2016

Cdor. VIOREL COSTACHE  
2016 i.

Cam. flt. DAN HĂULICĂ  
2007 - 2010

Cdor. CRISTEA CUCOȘEL  
2006-2007

Cdor. AUREL POPA 
2004 (interimar) 

Cdor. AUREL ȘERB  
2004-2006

Cdor. GHEORGHE MARIN  
1999-2003

Cdor. CORNELIU CRISTESCU  
1993-1999

Cpt.R.I  CONSTANTIN PORA  
1986-1990

Cpt.R.I EUGENIU DUMITRESCU  
1990-1993

Cpt.R.I  GHEORGHE ANGHELESCU  
1980-1986

Cam.. PETRU ANGHEL 
1973

Cpt.R.II VASILE MIRON

1958-1960

Cpt.R.II ILIE ȘTEFAN  
1961-1972; 1973-1980

Cpt.R.I NICOLAE MILU  
1955-1958
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Activități gospodărești la bordul Navei 
Școală „Mircea”

Aleea Tribună

Centrul de pregătire marinăreasca de la 
Palazu

Bazin de înot

Promoție de tineri aspiranți Laborator instrumente de navigație

Biblioteca universitară Radio comunicații

Activități de recreere ale studenților la 
bordul navei
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INFRASTRUCTURĂ
Așa arată acum

 Unul dintre cele mai importante elemente din cadrul unei universități îl reprezintă baza 
materială și infrastructura. Laboratoarele, spațiile dedicate studiului și o colecție bogată de 
materiale și literatură de specialitate pot ușura și îmbunătăți procesul educațional al 
studentului.

Muzeul ANMB (înființat în 2001)

 „Ca să știi unde vrei să mergi, trebuie să știi de unde ai plecat!”, misiune asigurată  prin 
articole adunate într-o viață de marinar, din dragoste pentru marinărie, pentru  școala absolvită 
și pentru cele 15 decenii de învățământ românesc de marină. 

Biblioteca universitară Comandor „Eugeniu Botez”
 (înființată în 1920)

 Urmând cuvintele lui Jorge Luis Borges, „Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul 
sub forma unei biblioteci...”, se consolidează un mediu ideal de studiu pentru studenții acade-

miei, printr-un proces continuu de modernizare și digitalizare a unui fond de carte format din 
241.495 volume. 

Planetariul ANMB

 Oferă posibilitatea de a simula elemente precum sistemul solar, mișcarea anuală a 
soarelui sau sisteme de coordonate cerești, pentru o mai ușoară înțelegere a determinării 
poziției cu ajutorul sextantului, consultarea efemeridei, măsurarea timpului exact și aplicarea 
formulelor de matematică.

 Studenți ANMB se reculeg în capela din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Capela „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
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 În primăvara anului 2002 s-a amenajat capela cu mijloace proprii ale instituției și cu 
ajutorul unor donatori, pereții fiind înzestrați cu pictură murală în stil neobizantin. 

Infirmerie

 

La infirmeria din incinta Academiei Navale, prin 
grija personalului medical foarte bine pregătit, 

studenții își pot trata problemele medicale.

 Odată cu deschiderea anului universitar 2022-2023, la Academia Navală  „Mircea 
cel Bătrân” au fost inaugurate noi laboratoare, dotate cu aparatură de ultimă generație, care 
completează baza materială modernă a instituției de învățământ.

Laborator „Acționări 
electrice avansate și 

convertoare 

statice”

Laboratoare

 Inaugurarea noilor spații a avut loc în 
prezența locțiitorului Șefului Major al 

Forțelor Navale, 
contraamiral de flotilă 

Cornel Cojocaru.

Laborator multimedia de limbi straine

Simulatorul integrat pentru conducerea navei

Puntea principalăSala de control a motoarelor

 Simulatorul a fost pus în funcțiune de către firma TRANSAS și dat în folosință în luna 
martie 2010 și de atunci au fost realizate parteneriate cu CMA CGM, NAVMAR STARGATE 
și toate unitățile din flota României. În prezent, el funcționează continuu de la 08:00 până la 
20:00.

 Toate modelările sunt realizate având la bază procesele reale desfășurate la bordul 
navelor, simularea procedurilor de exploatare și a defecțiunilor având un grad maxim de 
acuratețe.

 Fiind un complex de simulatoare conform STCW I/12, el permite antrenamentul simul-
tan al ofițerilor de punte și electromecanici pentru îndeplinirea cerințelor de la bordul navei 
precum:

- asigurarea unei bune cooperări între cele două echipe de specialiști în condiții similare celor 
de la bordul navei;
- familiarizarea cu complexitatea și interacțiunile tuturor sistemelor de la bordul navei;
- antrenamentul pentru situații de urgență (incendii, găuri de apă);

Laborator surse regenerabile 

de energie și mentenanță 
echipamente electrice Centru educațional colaborativ 

pentru activitățile de practică 
din industria maritimă
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Secția de pregătire marinărească și sporturi nautice
Palazu Mare

Acest loc reprezintă o resursă importantă de 
care ANMB dispune în procesul educațional. 
Proaspăt renovat și dotat pentru a oferi cele mai 
bune condiții, acesta are mai multe roluri.
Acesta este locul în care studenții de anul I, atât 
militari cât și civili, desfășoară stagii de prac-

tică. Pe parcursul perioadelor petrecute aici, ei 
află tainele marinăriei prin exersarea nodurilor 
sau prin manevrarea ambarcațiunilor cu vele pe 
lacul Siutghiol. În plus față de colegii lor civili, 
studenții militari desfășoară aici și stagii de in-

strucție de bază, ce precedă stagiul de pregătire 
marinărească.
În contextul actual,  a devenit și casa băieților din 
Compania a II-a și a III-a ale Batalionului de stu-

denți. Având în vedere lucrările de renovare ce se 
desfășoară în ANMB, actualul nostru cămin ne 
oferă toate condițiile necesare dezvoltării noastre 
profesionale și didactice, fiind dotat cu camere 
moderne, sală de studiu, sală de recreere, sală de 
sport și terenurile de fotbal și volei din exterior.

Sală studiu

Circuit de forță

Teren volei

Atelier noduri marinărești

Hangar ambarcațiuni

Spații de cazare

Ambarcațiuni Trident și caiace

Lacul Siutghiol Ponton ambarcațiuniTeren fotbal

ASPECTE DIN VIAȚA DE STUDENT
Noi suntem pe primul loc

1. Înviorarea de dimineață.
Pentru a începe ziua eficient studenții academiei execută programul de înv-

iorare.

2. Sectoare exterioare în ANMB
Studenții militari își execută sectoarele „ca la carte” în 
spiritul disciplinei și responsabilității.

     3. Festivitatea de primire a armei  

 Primul pas în cariera de militar este primirea armei.
4. Pregătirea pentru tragere
Pentru a putea fi militar trebuie să știi să folosești arma-

mentul din dotare, așa că studenții trebuie să se pregăteas-

că pentru acest lucru prin instrucție balistică și aruncarea 
grenadei.

2

1

5. Introducerea în formație a drapelului de luptă
Drapelul de luptă reprezintă simbolul definitoriu al fiecărei 
unități militare și din acest motiv este prezentat studenților militari, mo-

ment marcat de introducerea acestuia în formație.
6. Festivitatea de deschidere a anului universitar 

2022-2023

Pentru a marca începerea anului universitar în curtea 
ANMB are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la care participă 
atât studenții secției militare cât și studenții civili ai academiei.

4

3

5

7. Jurământ
Un moment marcant și plin de emoții pentru studenții din anul I, care 
abia au făcut primii pași în cariera de militar, 
este depunerea jurământului militar.
8. Defilarea de 1 Decembrie 
Ziua Marii Uniri este marcată de către studenți 

în ANMB prin executarea unei treceri în pași de defilare 
prin fața tribunei academiei.

6

7

9. Pregătirea militară de bază de la sfârșitul anului I
La finele primului an academic, studenții qu o perioadă de practică 
militară ce constă în instrucție de front cu arma.
10. Festivitatea de absolvire 

Cel mai așteptat moment din viața oricărui student 
este absolvirea. La fel putem spune și despre colegii 
noștri absolvenți ai promoției „Încoronarea de la Alba 

Iulia - 100”, care au avut parte de festivitatea de absolvire atât 
în curtea academiei, cât și în Piața Ovidiu unde au defilat, purtând pe umeri 
însemnele gradului de Aspirant.

8

9

10
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EDUCAȚIA MAI PRESUS DE ORICE
Aceasta este viața noastră. Învățăm orice ar �.

 

 

 Viața de student pune în prim-plan educația și evoluția academică. Cu toții 
pornim de la același nivel de cunoștințe și în funcție de capacitatea noastră le 
consolidăm. Studenții ANMB nu au doar un parcurs academic reușit, ci îl și ex-

tind prin participări la sesiuni de comunicări științi-
fice pentru studenți. 
  Sesiuni științifice studențești în ANMB  
 A 44-a ediție a Conferinței Științifice Studențești 
„CADET-NAV”, organizată de Academia Navală 
„Mircea cel Bătrân”, a însemnat 380 de studenți care 
au susținut  280 de lucrări la secțiunile: „Navigație 
și Transport”, „Inginerie și Management”, „Științe 
Militare și Informații”, „Inginerie electrică”, „Armament și Comunicații”, „In-

ginerie mecanică”, „Științe fundamentale”.
  La 18 februarie 2022, în cadrul celei de-a XII-a ediții 

a Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților Mas-

teranzi MASTER-NAV 2022,  au fost prezentate peste 
100 de lucrări la secțiunile: „Inginerie Navală și Navigație Științe Nautice”, „In-

ginerie Navală și Navigație”, ”Sisteme electromecanice navale”, „Operarea și con-

ducerea sistemelor electroenergetice navale”, „Inginerie și management”, 
„Oceanografie și Hidrografie”
  Sesiuni științifice studențești în alte instituții
  În perioda 7 – 9 aprilie, la a XXVII-a ediţie a Sesiunii 

de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti cu 
participare internaţională - SECOSAFT 2022, organizată de Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, studenții ANMB au obținut numeroase 
premii și mențiuni.

  Sd. Frt. Robert-Andrei Păsărică a obținut premiul I la Sesiunea Națională de 
Comunicări Științifice Studențești „Anghel Saligny”, ediția a XIV-a, organizată 
de Facultatea de Inginerie - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

 La a XI-a ediție a Conferinței Naționale a Studenților și Elevilor în Domeniul 
Științe Inginerești, „Tehnonav Junior”, organizată de Universitatea „Ovidius”, sd. sg Miruna-Georgiana Ichim 
a obținut premiul II la Secțiunea „Digitalizare și Sustenabilitate în Energetică și Automatizări”, iar sd. frt. 
Robert- Andrei Păsărică a obținut premiul III la Secțiunea 
„Inginerie Navală, Portuară și Maritimă” cu lucrarea „Tehni-
ci de modelare și simulare a NS Mircea”.
 În perioda 24 – 26 martie 2022, la a XXIII-a ediție 
a Conferinței Internaționale Studențești „Communicating 
Across Cultures”, AFASTUD 2022 studenții ANMB au 
obținut premii la secțiunile „Armament și Tehnologii mili-
tare”  și „Științe Umaniste și Sociale”.

Studenți de anul III pe parcursul unui examen în cadrul sesiunii de examene la finalul semestrului I

UNIȚI PRIN EDUCAȚIE - ERASMUS+
Eu sunt student internațional

 Scopul inițiativei Erasmus Militar este să faciliteze instituțiile militare de învățământ 
superior din Uniunea Europeană să exploreze posibilitățile de transfer prin cunoștințe și de 
dezvoltare de competențe prin desfășurarea de mobilități de studenți/cadeți, personal didactic 
și instructori, după modelul programului Erasmus.
 În luna noiembrie 2008, miniștrii apărării din Uniunea Europeană au decis să înfi-

ințeze un Grup de Implementare pentru ”Inițiativa Europeană pentru Schimbul de Tineri 
Ofițeri Inspirată de Erasmus”, inițiativă denumită ”Erasmus Militar” sau ”EMILYO”( Ex-

change of Military Young Officers).

STUDENȚII DIN ANMB CARE AU BENEFICIAT DE MOBILITAREA DE STUDII 
 ERASMUS ÎN SEMESTRUL AL DOILEA DIN ANUL UNIVERSITAR PRECEDENT

Academia Navală din BULGARIA:  
                          

Sd cap Radu Leonte
Sd cap Pușcașu David
Sd cap Rădulicea Ionuț
Sd cap Zvâncă Elena Andreea
Sd cap Scarlat Ionel

Sd cap Mihail Alex George
Sd cap Moisă Marian

Academia Navală din POLONIA:
Sd sg Abiculesei Vlad

Sd sg Lupu Eugen
Sd sg Antoche Sorina

Sd sg  Sârghie Gabriela
Sd sg Rebenciuc Tudorel

Mm sd. Zaman Gabriel
Mm sd Rotaru George

Academia Navală din LIVORNO:
Sd sg Lesnic Georgian

Academia Navală din BREST: 
Sd sg Nanu Daria și Sd sg Pîrcălabu Alexandru
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 În prezent, în Academia Navală Mircea cel Bătrân beneficiază de mobilitatea de stu-

dii Erasmus șase studenți militari din Bulgaria, un student militar din Letonia și trei studenți 
civili din Lituania. 
 Iată mărturia unui student:
„Cadets of Mircea cel Bătrân have been welcoming towards me and I have had many con-

versations with them about their life as cadets, so it has given me new insight of how differ-
ent routine here is compared to my academy. I would like to thank everyone who has given 
their time to share their experiences with me and for being open to me.”- Matïss Ozols

 Studenții de la secția civilă (anul 
II) beneficiază și ei de programul Eras-

mus+, în prezent trei dintre ei fiind 
într-o mobilitate de studii la 
Universitatea din Muntenegru, în 
Kotor.

 Manolache Roberto 

Luncașu George-Lucian
Popa Raluca-Gina

Studenți bulgari în cadrul unei ceremonii militare 
organizate în curtea ANMB

Studenți bulgari și lituanieni în vizită la Secția de 
Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice Palazu Mare

Studenții străini alături de îndrumătorul lor - Sd. Sg 
Iliescu Sonia-Monica

PASIUNI
Mai mult decât studenți, oameni pasionați

Sd. MM. V. Brindea Claudiu-Gabriel
pasionat de muzică

Sd. Blăjuț Lavinia
pasionată de muzică

Sd. Cap. Arhire Filip-Marian
pasionat de tehnologie-programare

Sd. MM. IV. Zaharia Cristian-Felician
pasionat de tehnologie - 3D

Sd. Manolescu David
pasionată de cultura greacă

Sd. Sg. Popa Alexandru-Ștefan
pasionat de dans grecesc

Sd. Breazu Ștefania
pasionată de fotogra�e

Sd. Cap Enache Maria
pasionată de fotogra�e

Sd. Bouroș Luiza-Gabriela
pasionată de poezie și desen

Sd. Cristea George Cătălin
pasionat de teatru

Sd. Sg. Drăgan Mihaela
pasionată de broderie

Sd. MM. IV Rotaru George
pasionat de origami

Sd. Plt. Ghețu Cosmin
pasionat de sporturi de contact

Sd. Vîrtan Alexandru Victor
pasionat de airso�

Sd. Sg. Caracostea Nicolae
pasionat de sporturi de contact

Sd. Sg. Maj. Doroș Cătălin
pasionat de sporturi de contact

Sd. Plt. Vasile Valentin Daniel
pasionat de sporturi de contact

Sd. Sg. Timo�e Mihai-Dănuț
pasionat de parașutism și scufundări

Sd. Sg. Petcu Daniela
pasionată de desen
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SPORT
De neînvins datorită sportului

Săptămâna Sporturilor
Studenții ANMB au desfășurat, în perioada 
26.09-02.10, diverse activități sportive, sub 
îndrumarea col. Cristian Olaru, prof. univ. dr. 
habil. Virgil Ene Voiculescu și prof. civil Horia 
Croitoru, cu ocazia celebrării „Săptămânii 
Europene a Sportului”.
 

Spartachiada - Competiție sportivă de amploare care cuprinde mai multe sporturi și care se desfășoară în 
mai multe etape eliminatorii.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a urcat 
pe podiumul etapei finale a „Concursurilor 
aplicativ - militare pentru instituțiile de în-

vățământ militar”, desfășurată în perioada 3 – 
7 mai 2022, la Sibiu.
Duel de foc - O competiție sportivă specific 
militară ce constă în ochirea unor ținte cu pis-

tolul mitralieră în diverse condiții.
Patrula - O competiție sportivă specific militară ce constă într-o probă de rezistență purtând echipamentul de 
luptă. Lotul ANMB a participat la concursurile aplicativ militare de vară „Patrulă militară” și „Duel de Foc”, 
clasându-se astfel pe locul III în clasamentul general.

 Competiția Nautică
În perioada 20-23.06 a.c., la baza nautică a Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” de la Palazu Mare, a avut loc in premieră competiția nautică inter-
națională dedicată împlinirii a 150 de ani de învățământ românesc de marină.
Competiția ce s-a desfășurat pe două secțiuni, respectiv yachting și caiac, s-a 
finalizat cu câștigători atât din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 
cât și din cele două Academii din Polonia.
 

International Sailing Competition
În perioada 24-27.06 a.c., o delegație a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân a 
participat la competiția internațională de yachting „International Sailing Com-

petition Admiral’s Cup for Naval Academies”.
Competiția a fost organizată în Gdynia, Polonia, de  către „Polish Communi-
ty” Association, Comitetul Olimpic Polonez, Pomeranian Sailing Association 
și Academia Navală a Poloniei. În final, lotul Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân” a ocupat locul al III-lea în clasamentul general.
 

Campionatul Militar de Volei (masculin)
Acesta s-a desfășurat la Pitești și a reunit 9 
echipe de la academiile militare și școlile de 
maiștri și subofițeri.
Studenții Academiei Navale „Mircea cel 
Bătrân”, coordonați de prof. univ. dr. habil. 
Virgil Ene Voiculescu, au urcat pe podium 
ocupând cu mândrie locul al 3-lea.

CADRE DIDACTICE
Ei sunt responsabili de educația noastră

Cadre didactice titulare
Prof. univ. Ali Beazit
Prof. univ. Chiorcea Ion

Prof. univ. Dobref Vasile
Prof. univ. Ene-Voiculescu Virgil
Prof. univ. Lascu Dan

Prof. univ. Nicolae Florin

Prof. univ. Samoilescu Gheorghe

Conf. univ. Atodiresei Dinu

Conf. univ. Băutu Andrei
Conf. univ. Bejan Mihai
Conf. univ. Boșneagu Romeo
Conf. univ. Burlacu Paul
Conf. univ. Cojocaru Carmen 

Conf. univ. Cotorcea Alexandru

Conf. univ. Dascălu Dumitru
Conf. univ. Deliu Florențiu
Conf. univ. Lungu Delia

Conf. univ. Lupu Sergiu

Conf. univ. Moroianu Corneliu

Conf. univ. Nistor Filip

Conf. univ. Popa Adrian

Conf. univ. Popa Cătălin
Conf. univ. Pricop Mihai

Conf. univ. Ristea Marian

Conf. univ. Toma Alecu

Lect. univ. Alibec Camelia

Lect. univ. Apetroaei Manuela

Lect. univ. Apetroaei Marius

Lect. univ. Apostol-Mateș Raluca
Lect. univ. Avram Elena

Lect. univ. Chioibaș Aurelia
Lect. univ. Ciocioi Iancu

Lect. univ. Cizer Laura

Lect. univ. Corduneanu Dumitru

Lect. univ. Cristea Ovidiu
Lect. univ. Dragomir Eduard

Lect. univ. Ichimoaei Gheorghe

Lect. univ. Kaitar Edith

Lect. univ. Manea Greti

Lect. univ. Mărășescu Daniel
Lect. univ. Nedelcu Andra 

Lect. univ. Novac George

Lect. univ. Olteanu Andra
Lect. univ. Pană Leon
Lect. univ. Pazara Tiberiu

Lect. univ. Popa Ionel

Lect. univ. Postolache Florin

Lect. univ. Răpeanu Eleonora
Lect. univ. Robe-Voinea Elena-Grațiela 
Lect. univ. Sandiuc Corina

Lect. univ. Scurtu Cristian

Lect. univ. Șerban Sergiu
Lect. univ. Sporiș Adriana
Lect. univ. Vasiliu Paul
Lect. univ. Volintiru Narcis
Lect. univ. Zechia Dana

As. univ. Ali Levent

As. univ. Coșofret Doru
As. univ. Croitoru Horia

Instructor superior Pocora Andrei 

Cadre didactice asociate
Prof. univ. Drumea Mihnea

Prof. univ. Răcuciu Ciprian
Lect. univ. Botină Mădălina

Lect. univ. Caraivan Glicherie

Lect. univ. Grecu Gheorghe

Lect. univ. Grecu Iulia

Lect. univ. Grigoruț Cornel
As. univ. Nuțu Cătălin

Dr. Bocai Corneliu
     Dr. Boeru Mariana

Dr. Bucur Marius
Dr. Clinci Cătălin

Dr. Damian Roxana

Dr. Datcu Ionuț
Dr. Nenciu Daniela

Dr. Olaru Cristinel
Dr. Păvăloiu Mariana 

Dr. Preda Ionel

Dr.Roșu Marius
Dr. Simion Irina

Dr. Tătaru Neculai
Expert Atodiresei Anca

Expert Cață Marian
Expert Costache Viorel

Expert IMO Crețu Iulian
Expert Cucu Marius

Expert Moise Gabriel

Expert Neacșu Lucian
Expert Popa Monica

Expert IMO Ștefanov Ovidiu
Expert Vieru Dragoș

Expert Zanfir Laurențiu
C.S.2 Mihailov Emanuela

C.S.1 Nicolaev Simion

C.S.3 Popov Petrică
C.S.3 Radu Ovidiu

Drd. Alecse Cristina

Drd. Bălăceanu Mihai
Drd. Bocai Adina 

Drd. Carapcea Cristian

Drd. Chiriac Octavian
Drd. Cuciureanu Mihăiță

Drd. Goia Ionela

Drd. Ioniță Florin
Drd. Kmen Flaviu

Drd. Mocanu Vlad
Drd. Nae Valentin

Drd. Partene Cosmin

Drd. Popa Silviu

Drd. Rauca Livia

Drd.Simion Dragoș
Drd. Șerbănescu Maria
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CADRE MILITARE
Ei sunt responsabili de conduita noastră

Batalion Studenți
Cdor. Tudor George 

 Lt.Cdor. Sandu Gabriel
Cpt. Preotu-Ivan Vasile

 Lt. Șișman Costin Cătălin
 Asp. Rusu Manuela

Asp. Munteanu Beatrice
 Asp. Nanu Alin

Asp. Alexandru Mihai

Comandant (Rector)
Comandor Conf.univ.Dr.ing. 

Toma Alecu

Locțiitor al comandantului
Comandor ing. 

Moise Gabriel Ioan

Locțiitor al comandantului 
pentru probleme de stat major

Comandor ing. 
Luncașu Gabriel

Director general administrativ
Comandor ing. 

Tîrșoagă Mihai-Daniel

Locțiitor al comandantului 
(Prorector) pentru învățământ 

universitar

Comandor Conf.univ.Dr.ing. 
Atodiresei Dinu-Vasile

Locțiitor al comandantului 
(Prorector) pentru cercetare 

științifica
Comandor Conf.univ.Dr.ing. 

Burlacu Paul
Locțiitor al comandantului 

(Prorector) pentru programe 
și relații internaționale
Colonel Conf.univ.Dr. 

Popa Catalin

Locțiitor al comandantului 
(Prorector) pentru formarea 

continuă
Cpt.comandor Conf.univ 

Dr.ing. Lupu Sergiu
Decan FIM

Cpt.comandor Conf.univ.
Dr.ing. Popa Adrian

Decan FNMN

Comandor Conf.univ.Dr.ing. 
Nistor Filip

NAVA ȘCOALĂ „MIRCEA”
Jurnal de bord în imagini

 Nava școală „Mircea” (NS. Mircea), cunoscută și sub 
denumirea de „Bricul Mircea”, a sosit în țară la data de 17 mai 
1939, fiind cea de-a doua navă cu acest nume; primul ,,Bric Mir-
cea” a funcționat între 1882 și 1944.
 Nava școală „Mircea‟, declarată ambasadorul României 
sustenabile (în data de 31 mai 2022 de către Guvernul 
României), este o verigă cheie în educare și formarea viitorilor 
ofițeri de marină și maiștri militari. Aceasta a pregătit la bordul 
său atât generații întregi de studenți ai secției militare  de la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân”, cât și de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale ,,Amiral Ion 
Murgescu”, urmând să își continue tradiția și în cel de-al 37-lea marș.

Începerea marșului de instrucție
6 Iunie 2022

N.S. Mircea părăsește Portul Militar 
Constanța

Arborarea drapelului național marchează 
începutul zilei la bordul navei

Secundul navei anunță serviciile din ziua 
următoare și comunică programul zilei

Urcarea studenților în arboradă Exersarea salutului din arboradă

Întinderea velelor pentru navigația cu vele 
de către studenți și îndrumători

Studenții își continuă orele de curs la 
bordul navei pentru a-și forma deprinderi 

marinărești

Pentru a scoate studenții din monotonie, 
echipajul navei a organizat un concurs de 

jocuri marinărești
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Revederea studenților cu familiile, la 
revenirea în Portul Militar Constanța

Adunarea serviciilor de noapte Seara de filme Pentru a păstra tradițiile marinărești, studenții 
au avut de executat lucrări de matelotaj

Botezul marinarilor - tradiție prin care toți 
mateloții aflați în primul lor marș trebuie să 

treacă

Examenul final care verifică cunoștințele 
acumulate pe parcursul marșului

Executarea salutului din arboradă la 
întoarcerea în port

Harta marșului de instrucție
06 iunie - 30 august 2022

Pregătirea pentru întoarcerea acasă
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