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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 
 

La 1 noiembrie 2021 se împlinesc 125 ani de 

existenţă a Şcolii de Instruire Interarme a Forțelor 

Navale, instituţie fundamentală pentru procesul de 

instruire și formare continuă a personalului care 

debutează în carieră, continuatoare a tradiţiilor Şcolii 

de Aplicaţie a Sublocotenenţilor de Marină, înfiinţată 

prin Înaltul Decret Regal nr. 1247 din 26 februarie 

1896.  

Evoluţia constant ascendentă a instituţiei 

constituie o parte importantă din istoria Forţelor 

Navale, fiind solidară cu nevoia și campaniile de transformări continue, de adaptare 

la realităţile războiului modern și a provocărilor secolului XXI. 

De-a lungul întregii sale existențe, Şcoala de Instruire Interarme a preluat, 

menţinut şi amplificat valorile şi conștiința noastră marinărească, rezonând cu 

spiritul și vocația culturală a Marinei Române. 

Schimbările inerente ale statutului și structurii organizatorice a unităţii au fost 

impuse de necesitatea vitală de a genera o amplă competiție și performanțe notabile 

în instrucția de specialitate și educația specifică armei, prin menţinerea la un nivel 

ridicat a procesului de perfecţionare şi specializare a personalului din unităţile de 

nave şi de uscat ale Forţelor Navale şi corelarea acestui proces continuu și complex 

de remodelare a luptătorilor cu noile structuri organizatorice şi noile categorii de 

echipamente, armament și tehnică de luptă din dotare. 

Cu actuala sa denumire, Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Navale 

rămâne consecventă misiunii sale de bază dar trebuie să-și reconfigureze din mers 

strategia și programele de instruire, astfel încât să fie aptă să genereze, alături de 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a 
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Forțelor Navale „Viceamiral Ioan Murgescu”, noi standarde de instruire, educație și 

perfecționare continuă a personalului de toate categoriile și specialitățile. 

De aceea, nutresc speranța că valorosul corp de cadre militare al instituției va 

identifica și adopta cu maximă celeritate noi forme și metode care să aducă beneficii 

majore în formarea şi dezvoltarea continuă a ofiţerilor cu grade inferioare, maiştrilor 

militari, soldaţilor şi gradaţilor voluntari prin cursurile de formare acreditate, 

utilizând programe specifice de instruire, în conformitate cu nevoile Statului Major 

al Forţelor Navale, în forme şi modalităţi similare cu cele din armatele statelor 

membre NATO şi UE. 

Capacitatea generoasă a spațiilor de învăţământ, dotarea tehnică şi logistica 

didactică modernă, ca și experiența și gradul ridicat de expertiză al instructorilor 

Catedrei Arme de marină, Catedrei de arme întrunite și management militar, precum 

şi a ofiţerilor specialişti din corpul instructorilor militari asociați constituie suficiente 

premise pentru derularea unui proces de învăţământ cu reale valențe practice dar nu 

exclud nevoia imperioasă de implementare a noului, precum și esențializarea și 

asocierea cunoștințelor cu exigențele activității practice din unități și de la bordul 

navelor. 

De aceea, sunt convins că toate eforturile dumneavoastră se vor concentra pe 

dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor în vederea aplicării procedurilor tactice 

navale conform prevederilor standardelor NATO la bordul navelor militare, 

antrenarea ofiţerilor în lucrul de stat major în vederea conducerii acţiunilor militare 

la nivel tactic, a conducerii navei și grupului de nave, precum și certificarea 

aptitudinilor necesare pentru conducerea postului de luptă pentru îndeplinirea 

misiunilor la bordul navelor militare. 

În egală măsură, nu mă îndoiesc de faptul că vă veți concentra mai mult pe 

perfecţionarea pregătirii şi dezvoltarea competenţelor necesare maiştrilor militari de 

marină pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiilor de maistru militar de stat 

major în structurile Forţelor Navale și îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiilor 

administrative la bordul navei militare sau de consilier al comandantului. 
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Trecutul plin de învățăminte și reputația instituției dumneavoastră vă obligă 

să armonizați eficient instruirea cu educația, astfel încât viitorii marinari militari să 

fie onorați să-și asume în mod deliberat obiceiurile, cultura marinărească şi tradițiile 

de luptă lăsate drept moștenire spirituală de înaintaşi.  

Apartenenţa României la Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică ne 

obligă să fructificăm la maxim capabilitățile și oportunitatea de a ne antrena și instrui 

în comun, atât în apele Mării Negre cât și în teatre maritime îndepărtate, ceea ce 

înseamnă nu numai eforturi susţinute din partea Statului Major al Forţelor Navale 

pentru asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor de instruire, mentenanţă 

şi modernizare, ci și determinare, abilități și eforturi concertate din partea noastră, a 

tuturor, pentru o reacție promptă, avizată și rezultate pe măsură. 

De aceea, vă solicit ca în preocupările cotidiene pentru eficientizarea 

procesului de instrucţie în cadrul Şcolii de Instruire Interarme să vă axați, fără 

rezerve, pe stimularea implicării liber consimțite, pe inițiativa individuală, spirit de 

echipă, competenţă şi responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor 

specifice.  

În instruirea şi educarea tinerilor cursanţi străduiți-vă să le anticipați 

așteptările și nedumeririle și să le oferiți răspunsuri, soluții și alternative pentru orice 

dilemă, cerință sau trebuință. 

Raportați-vă la dinamica prezentului cu gândul la configurația, provocările și 

realitățile viitorului. Stimulați competiția, încurajând dialogul, creativitatea și 

potențialul latent al fiecărui cursant. 

Fiți-le instructor, confident, mentor și consilier atât pe probleme de 

specialitate cât și de natură socială. 

Dați-le asigurări pentru reușitele și ascensiunea lor în carieră, bazate exclusiv 

pe competențe, muncă asiduă și disciplină. 

Transformarea instituției, începând cu 1 septembrie 2021, din Școala de 

Aplicație în Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale aliniază formarea 

continuă a marinarilor la celelalte categorii de forțe armate, marcând un moment 

important în schimbarea paradigmei de instruire. Acest nou statut a fost pus în fapt 
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prin înființarea Catedrei de arme întrunite și management militar, urmând ca 

pregătirea personalului să urmeze linia cooperării cu instituții similare din țară dar și 

prin atragerea unor instructori din alte specializări. 

În acest context benefic și oportun, se cer intensificate eforturile pentru a 

asigura reuşita procesului de modernizare a bazei materiale a învăţământului militar, 

reconfigurarea și perfecţionarea conţinutului programelor de instruire printr-o mai 

bună sistematizare şi esenţializare a cunoştinţelor, prin aplicarea activă a modelelor 

participative de predare-învăţare și adoptarea unor situaţii de învăţare, care să asigure 

dezvoltarea gândirii creatoare, formarea competenţelor cerute de atribuţiile funcţiilor 

şi instruirea cursanţilor la standarde adecvate cerințelor operaționale.  

Iată de ce sarcina formării soldaților profesioniști și a rezerviștilor voluntari 

trebuie asumată drept misiunea de bază a școlii, la îndeplinirea căreia vor concura 

toate structurile Centrului de perfecționare, celula fundamentală a noii instituții. 

Sub acest ultim aspect, am convingerea că standardele la care vor fi 

concepute și desăvârșite în școală pregătirea militară de bază și pregătirea de 

specialitate vor facilita adaptarea la rigorile vieții pe mare în etapa imediat următoare 

numirii în prima funcție a viitorilor absolvenți, oferindu-le nu numai garanția unor 

cunoștințe viabile și deprinderi temeinic însușite ci și satisfacția unui timp prețios 

petrecut în beneficiul propriu și al Forțelor Navale. 

La acest moment aniversar, transmit sentimentul meu de înaltă apreciere și 

încredere deplină în calitățile și determinarea întregului personal al Școlii de Instruire 

Interarme „Viceamiral Constantin Bălescu” de a face față cu succes acestui nou 

început și vă doresc să fiți pe mai departe la fel de pragmatici, riguroși și eficienți în 

activitatea de mare responsabilitate pe care o desfășurați în folosul Forțelor Navale 

Române. 
 

LA MULŢI ANI şi BUN CART ÎNAINTE! 
 

Contraamiral Mihai PANAIT 

Şeful Statului Major al Forţelor Navale 
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VICEAMIRALUL CONSTANTIN BĂLESCU  

(1864-1929) 

 

 

 

 Fiul Anetei și al funcţionarului vamal Ion Bălescu, Constantin Bălescu s-a 

născut pe 12 ianuarie 1864, la Turnu Severin1. 

 La scurt timp după naştere, familia s-a mutat la Călăraşi. Rămas orfan de 

mamă la numai 11 ani, și-a câştigat existenţa dând meditaţii și ocupând un post de 

pedagog. 

 Atras de meseria de marinar, s-a prezentat la concursul care desemna 

candidaţi pentru Școala Navală din Brest, la 15 septembrie 1881 numărându-se 

printre elevii acesteia. Devenit aspirant în Marina franceză, între 1883-1884 a 

efectuat stagiu la bordul cuirasatului „Redoutable” și o călătorie în jurul lumii la 

 
1 Arhivele Militare Naționale Române (în continuare se va cita A.M.N.R.), Fond Direcţia Cadre şi 

Învăţământ, Registru control 61, fila 14. 
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bordul navei-şcoală franceze „Reine Blanche”2, experienţă care i-a permis 

acumularea unui volum important de cunoştinţe de navigaţie, tactice și tehnice. 

 Vorbea foarte bine limbile franceză și engleză și satisfăcător spaniola, 

italiana și germana. 

 A urcat treptele ierarhiei militare de la gradul de sublocotenent (1 august 

1883), locotenent (1 aprilie 1887), căpitan (10 mai 1891), maior (8 aprilie 1896), 

căpitan-comandor (28 noiembrie 1903), comandor (10 mai 1907), contraamiral (10 

mai 1913)3 la cel de viceamiral (1920). 

 În primii ani de activitate a ocupat o serie de funcţii în cadrul Inspectoratului 

Porturilor (1 august 1886), precum comandant pe o şalupă de grăniceri (20 iulie 

1886-1 ianuarie 1887), ofiţer la bordul bricului „Mircea” (16 aprilie-11 mai 1887), 

comandant al şalupei „Smârdan” (15-20 mai 1887) și comandant al şalupei „Rahova” 

(27 noiembrie-1 decembrie 1887). 

  „Caracter tăcut și posomorât, neglijent, nu are autoritate asupra 

oamenilor, trăieşte retras, arată puţin zel, nu are aptitudine pentru marină, slab cu 

inferiorii, puţin scrupulos, inteligenţă limitată și capacitate în consecinţă, pricepe 

greu. Are dorinţa de a se perfecţiona în arma sa. Este încă tânăr și desigur se va 

îndrepta, este util în serviciu, pe bastimente, fiind ieşit din Școala Navală de la Brest” 

- au fost primele impresii pe care i le-a făcut colonelului Ioan Murgescu, 

comandantul Flotilei, la 1 aprilie 1887. 

 În anul 1887, sub conducerea sa au fost trimise nouă grade inferioare la 

Arsenalul de construcţii navale de la New Castle și şase la Le Hâvre, pentru 

supravegherea construcţiei crucişătorului comandat în Anglia și a torpiloarelor aflate 

în construcţie în Franţa4.  

 
2 V. Firoiu, „ ... Aveţi o ţară frumoasă ca un cântec. Dialoguri despre România şi români”, Bucureşti, 

Editura pentru Turism, 1973. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC), Fond Casa Regală, dosar nr.crt. 

38/1921, f. 38. 
4 „Marea Noastră” nr. 6/iunie 1938, p. 208. 
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 În perioada 1 mai 1889-10 mai 1891 a fost îmbarcat ca ofiţer de calcule și 

tir pe crucişătorul „Elisabeta”. A participat la voiajele de instrucţie ale navei în 

primul an în Marea Mediterană, cu escală la Constantinopol, și în al doilea an cu 

vizite la Smirna, Chios, Alexandria, La Valetta, La Goulette, Villefranche, Toulon, 

Tanger, Cadiz, Brindisi, Ancona, Trieste, Pola, Fiume, Corfu, Suda, Pireu, Salonic, 

Constantinopol, Constanţa5. 

  „Ca ofiţer de calcule și tir s-a condus în mod excelent. Este capabil, 

instruit, inteligent și studios” - îl caracteriza comandantul crucişătorului „Elisabeta”, 

colonelul Vasile Urseanu. 

 La 10 mai 1891 a fost repartizat la Arsenalul Flotilei. La 8 aprilie 1892 a 

revenit la Inspectoratul Porturilor6, unde a îndeplinit funcţia de comandant al 

Companiei I a portului Sulina și al staţionarului „Bistrița” (1 mai 1892-16 aprilie 

1894), navă destinată serviciului de carantină. 

 Întrucât în 1892 pe coastele Rusiei și cele ale Asiei izbucnise o epidemie de 

holeră, la Sulina s-au primit ordine severe privind intrarea în port a navelor provenind 

din ţările contaminate. În această situație s-a produs un incident, provocat de 

pasagerul rus „Olga” care, sfidând regulile regimului de carantină, și-a continuat 

drumul spre intrarea în port, fără a ține cont de avertismentele primite din partea 

şalupei românești „Rahova”. După două lovituri de avertizare, la ordinul său șalupa a 

executat cu tunul de la bord o lovitură în catargul din prova navei, avariindu-i coșul. 

În aceste împrejurări, comandantul navei ruse s-a decis să oprească și să respecte 

măsurile hotărâte de guvernul român. 

  „Căpitanul Bălescu C. s-a condus foarte bine în serviciile sale de la Sulina. 

A supravegheat bine serviciul de carantină de la Sulina. Are conduita morală foarte 

bună. Este un ofiţer de viitor care va aduce însemnate servicii Flotilei, prin instrucția 

și tactul său corect” - aprecia colonelul Ioan Murgescu. 

 
5 Marian Moşneagu, „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie”, Bucureşti, Editura Militară, 2012, pp. 

26-34. 
6 A.M.N.R., Fond Direcţia Cadre şi Învăţământ, Registru Control 61, f. 14. 
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 La 28 aprilie 1894 s-a îmbarcat, ca ofiţer la bord, pe nava-şcoală „Mircea”, 

cu care a efectuat prima parte a campaniei de instrucţie în Marea Neagră. În partea a 

doua a vizitat porturile Taranto, Ancona, Veneţia, Trieste, Pola și Constantinopol. 

 De la 1 martie 1895 a funcţionat timp de un an la Administraţia Centrală a 

Războiului din cadrul Ministerului de Război, iar de la 1 aprilie 1896 a revenit la 

Inspectoratul Navigaţiei și Porturilor, fiind numit căpitan de port clasa I al portului 

Constanţa7. 

 Începând cu 1 aprilie 1897 a preluat funcţia de comandant secund al 

crucişătorului „Elisabeta”, navă cu care a participat la efectuarea unor lucrări 

hidrografice ale portului Constanţa și ale radei acestuia, la trageri de artilerie la ţintă 

și la lansări de torpile8. 

  „Este un bun ofiţer superior de marină. S-a pus în curent cu practica 

serviciului la bord de la care a fost privat prin lunga detaşare la uscat. Va trebui 

ambarcat din nou în calitate de comandant și atunci îşi va completa desigur 

cunoştinţele practice ale serviciului. Conduită foarte bună” – aprecia generalul Ioan 

Murgescu, în calitate de inspector general al Marinei.  

 La 1 aprilie 1898 a fost numit comandant al bricului „Mircea”, cu care a 

navigat numai pe Marea Neagră, în partea a doua a campaniei vizitând porturile 

bulgare Burgas și Varna.  

 Odată cu punerea în aplicare a Legii de organizare a Marinei Militare din 

1898 și cu mutarea Şcolilor Marinei la Constanţa, la 1 octombrie 1898 a devenit 

comandantul acestora. În această calitate, a depus eforturi susţinute pentru aducerea 

şcolilor la Constanţa și instalarea lor într-un imobil adecvat. După vizitarea mai 

multor clădiri, a optat pentru cele situate pe Strada Ceres, respectiv Strada Franceză 

din Constanţa, adresându-se primarului urbei cu cererea de a aproba închirierea 

 
7 „Monitorul Oficial” nr. 287 din 22 martie-3 aprilie 1896, p. 9700.  
8 Marian Moşneagu, „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie”, Bucureşti, Editura Militară, 2012, pp. 

41-43. 
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acestora pentru trei ani Diviziei de Mare9. Ca urmare, începând cu anul 1899, Şcolile 

Marinei au funcţionat la Constanţa. 

  „Locotenent-colonelul Bălescu C. se ocupă cu multă stăruinţă de şcoli și 

aduce reale servicii Marinei. Este un ofiţer studios și cu mult viitor” - consemna 

contraamiralul Ioan Murgescu în octombrie 1899 în foaia sa de apreciere. 

 Aflat la conducerea Şcolilor Marinei, a redactat cursurile „Războiul 

maritim”, „Cursul de navigaţie și hidrografie” și „Morala militară” care, expunând 

principii și metode de acţiune ale Marinei Militare, precum și norme de educaţie 

morală întemeiată pe cultul datoriei și al patriei, au constituit o bază de cunoştinţe 

profesionale și etice pentru ofiţerii care au frecventat aceste şcoli sau Școala de 

Război, unde a fost profesor și director10. 

 De la 1 aprilie 1901 a preluat comanda crucişătorului „Elisabeta”. „Este bine 

cunoscut de toţi şefii săi pentru a mai fi nevoie să fie notat detaliat. Asemenea și 

valoarea sa personală îl plasează între excelenţii ofiţeri superiori ai acestei arme” 

– îl aprecia în octombrie 1901 comandantul Diviziei de Mare, căpitan-comandorul 

Sebastian Eustaţiu. În calitate de comandant al crucişătorului, a executat, împreună 

cu bricul „Mircea”, o recunoaştere a coastei Asiei și a Bosforului. În prezenţa 

ministrului de Război, Dimitrie A. Sturdza, a condus un exerciţiu de lansare a unei 

torpile, pe timp de zi și de noapte, ultima fiind o premieră pentru ofiţerii specializaţi 

în arme sub apă11.  

 Între 1 aprilie 1902-aprilie 1905 a funcţionat la Administraţia Centrală a 

Războiului. 

 La 1 aprilie 1905 a preluat comanda Diviziei de Mare și a crucişătorului 

„Elisabeta”. În luna iunie 1905, când cele trei nave de război ale flotilei ruse din 

Marea Neagră - cuirasatul „Kneaz Potemkin Tavriceschi”, torpilorul „Tsuape” și 

 
9 Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale, Fond Primăria oraşului Constanţa, dosar nr.crt. 

34/1899, f. 41. 
10 „Revista Marinei” nr. 4/1929, pp. 3-5. 
11 Marian Moşneagu, „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie”, Bucureşti, Editura Militară, 2012, pp. 

60-87. 
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torpilorul „Flagg” -, ale căror echipaje s-au răzvrătit, au ancorat în rada portului 

Constanţa, Constantin Bălescu a fost pus într-o situaţie similară celei din 1892 cu 

pasagerul rus „Olga”, fiind obligat să-și asume libertatea de decizie într-o problemă 

delicată privitoare la debarcarea marinarilor în portul Constanţa. În timpul unei 

convorbiri pe care a avut-o cu Matiuşenko, conducătorul marinarilor revoluţionari 

ruşi, consultând „Codul internaţional” potrivit căruia nu exista un tratat de extrădare 

cu Rusia, Bălescu a garantat viaţa și libertatea celor aproape 800 de marinari ruşi, 

membri ai echipajelor răsculate, respingând în modul cel mai categoric orice 

posibilitate juridică de extrădare12. 

 În anul 1906 a fost însărcinat să supravegheze recepţia navelor și 

materialelor comandate în şantierele din Trieste și Londra. Ajuns în Trieste, în 

calitate de preşedinte al Comisiei de supraveghere, la 19 iunie 1906 a înaintat 

locotenent-comandorului Angelo Frunzianescu un raport prin care anunţa ruta pe 

care urma să se deplaseze pentru recepţionarea materialelor necesare Marinei: Viena, 

unde urmau să fie preluate plăcile de cuirasă pentru monitoare, Pilsen, unde se 

construiau tunurile de 47 mm cu care urmau să fie dotate vedetele fluviale, Berlin, 

unde trebuia să studieze un nou proiect de torpilă automobilă fluvială prezentat de 

firma „Schwartzkopff” și Paris, unde fuseseră comandate tunuri la firma „St. 

Chamond” și mine la firma „Sautter Harlé”13. 

 Într-un raport înaintat la 13 iunie 1907 Ministerului de Război se 

menţionează că acesta se afla la Londra, recepţionând, în urma încercărilor efectuate, 

vedetele fluviale construite în şantierul englez14. 

 La 1 ianuarie 1908 a fost numit directorul Arsenalului Marinei din Galaţi, 

funcţie pe care a îndeplinit-o până în 1911, simultan cu cea de comandant al Diviziei 

de Dunăre. Sub comanda sa, navele Diviziei de Dunăre au executat în timpul verii 

 
12 Ibidem, pp. 98-105. 
13 A.M.N.R., Fond Direcţia V Marină, dosar nr.crt. 78/1906-1907, f. 24. 
14 Ibidem, dosar nr.crt. 74/1908-1911, f. 438. 
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trageri de artilerie la Topalu și Mahmudia, au instalat baraje de mine și au participat 

la manevre care au avut drept scop pregătirea de luptă a echipajelor. 

 Începând cu 28 iunie 1911 a fost numit şeful Secţiei Marinei din cadrul 

Ministerului de Război15, funcţie pe care a îndeplinit-o atât în timpul campaniei 

militare din 1913, cât și în primul an de război, 1916-1917. 

  „În calitate de şef de stat-major al Marinei și-a îndeplinit serviciul 

mulţumitor, dar fără tragere de inimă. Orgolios, se apreciază singur prea favorabil, 

se crede neîndreptăţit, nu are simţul realităţii. Orice funcţie în Marină i s-ar da, 

oricât de superioară ar fi o găseşte inferioară înaltelor sale calităţi. În speranţa că 

va simţi realitatea când va avea răspunderea, îl propun la înaintare la gradul de 

contraamiral” - constata contraamiralul Sebastian Eustaţiu, inspectorul general al 

Marinei. 

 Ca director al Serviciului Marinei din Marele Cartier General s-a implicat 

în elaborarea ordinii de bătaie, emiterea ordinelor de acţiune și aprovizionarea 

Marinei. „În această calitate a participat la lucrările privitoare Marinei: pregătirea 

mobilizării pe timpul campaniei din Bulgaria. Un sfătuitor competent și luminat, ca 

auxiliar pentru execuţie de toată nădejdea. În toate lucrările de mobilizare să fie 

consultat în ceea ce priveşte concursul marinei la transporturi, apărarea frontului 

în cooperarea marinei cu trupele de uscat pentru că are judecată dreaptă și idei 

precise. Vede just și departe” - remarca şeful Statului Major General, generalul 

Alexandru Averescu. 

 Prin Î.D.R. nr. 1 909 din 7 mai 1916, în calitate de director superior al 

Marinei în Ministerul de Război, a fost numit preşedinte al Comitetului Consultativ 

al Marinei. 

 Pe 1 iunie 1918, contraamiralul Constantin Bălescu a fost numit director 

superior și inspector general al Marinei16. 

 
15 A.M.N.R., Fond Direcţia Cadre şi Învăţământ, Registru control 61, f. 14 verso. 
16 Î.D. nr. 1240 din 26 mai 1918, „Monitorul Oastei”, nr. 100 din 2 iunie 1918, Partea Oficială, p. 

1689 şi p. 1692. 
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 În timpul Primului Război Mondial a dirijat și îndrumat din Marele Cartier 

General acţiunile Marinei Române pe fronturile Dunării și Mării Negre. Sub 

comanda sa, în vara și toamna anului 1917, când bateriile și artileria monitoarelor au 

bombardat cu multă eficacitate poziţiile inamice de la Tulcea și Galaţi, Marina a 

înregistrat succese notabile. Prin misiunile îndeplinite în acest an de război, Marina 

a facilitat acţiunile operative ale armatei române, împiedicând trecerea Dunării de 

către inamic. În 1918, flota a participat la ocuparea porturilor dunărene și la scoaterea 

barajelor de mine. A fost preşedinte al Comisiei Româno-Ruse și a semnat, la 14 

ianuarie 1918, la Brăila, Convenţia Specială a Comisiei de Armistiţiu a Puterilor 

Centrale (Armistiţiul de la Focşani), condusă de viceamiralul V.A. Hopmann. 

 În condiţiile demobilizării marinarilor din Flota de Operaţiuni pe Dunăre, 

ministrul de Război a aprobat cererea sa în legătură cu întoarcerea în ţară a 

echipajelor navelor comerciale românești, închiriate flotei ruse pe perioada 

războiului, care se aflau la Sevastopol, baza principală a flotei ruse din Marea 

Neagră, ocupată de inamic17. 

 În luna octombrie 1918, fiind decretată a doua mobilizare, la ordinul său 

navele au îndeplinit misiuni de capturare a materialului naval german și de alungare 

a echipajelor inamice. Şeful Marelui Stat Major, generalul de corp de armată 

Constantin Prezan, aprecia: „Contraamiralul Bălescu C. a fost însărcinat cu 

comanda Marinei Militare de la începutul campaniei, cum însă Marina noastră a 

fost pusă, până acum în urmă, sub ordinea rusă, contraamiralul a îndeplinit mai 

mult o funcţie de inspector al Marinei, stând la Marele Cartier General, serviciu de 

care s-a achitat prea bine. 

 A fost delegat de Marele Cartier General în Comisia de Armistiţiu, în ce 

priveşte chestiunile de apă, însărcinare de care s-a achitat în mod cât se poate de 

bine.”18. 

 
17 A.M.N.R., Fond Comandamentul Marinei Militare, dosar nr.crt. 240/1916-1918, f. 68. 
18 Ibidem, dosar nr.crt. 317/1923, f. 39. 
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 În baza Î.D.R. nr. 4733/3.11.1920, la 1 noiembrie 1920 a demisionat, 

predând comanda Marinei la 3 noiembrie 1920. 

 În acelaşi an a funcţionat pentru scurt timp ca preşedinte al Comitetului 

Consultativ al Marinei. 

 A fost membru al Societăţii Geografice Române, preşedinte al Cercului 

Militar și membru al Tribunalului Maritim. Prin D.M. nr. 70 din 31 ianuarie 1924 a 

fost numit în Comisia pentru revederea și punerea în concordanță a Legii și Codului 

de jurisdicţie al prizelor maritime. 

 A publicat numeroase articole în revistele de specialitate și a susţinut 

conferinţe precum „Războiul maritim”, „Navigaţie și hidrografie”, „Morala 

armatei”, „Filosofia armatei”, „Filosofia războiului”, „Fundamentul ştiinţific al 

ierarhiei”, care s-au bucurat de o unanimă apreciere. Împreună cu locotenent-

comandorul Paul Rădulescu, a întocmit capitolele de marină pentru „Enciclopedia 

Română”, publicată de dr. Corneliu Diaconovici din însărcinarea și sub auspiciile 

Asociaţiei pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, în trei volume, la 

Editura W. Krafft din Sibiu, între anii 1898 și 190419. 

 A fost distins cu Ordinul „Medgidie”, în grad de Ofiţer (1890)20, Ordinul 

„Coroana României” în grad de Cavaler (1892)21, Ordinul bulgar „Sf. Alexandru” 

clasa a IV-a (1898), Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer (Î.D. nr. 2 

445/1900), Ordinul rus „Sf. Stanislas”, clasa a II-a (1901), „Semnul onorific de aur 

pentru serviciul de 25 de ani” (28 octombrie 1904), Ordinul „Coroana României” în 

grad de Comandor (1905)22, Ordinul austriac „Coroana de Fier” clasa a II-a (16 

februarie 1909), Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (1912)23, Medalia 

 
19 Comandor Ioan Bălănescu, „Viceamiralul Constantin Bălescu”, în „Revista Marinei”, Anul I, nr. 

1, ianuarie-martie 1929, pp. 3-5. 
20 Locotenent-comandor Constantin Ciuchi, op.cit., pp. 256-257. 
21 Ibidem, pp 265-266. 
22 „Monitorul Oficial” nr. 99/1905. 
23 „Monitorul Oficial” nr. 31 din 10 mai 1912. 
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„Avântul Ţării” (1913)24, Ordinele ruse „Sf. Vladimir” clasa a III-a și „Sf. Ana” clasa 

a II-a cu spade și stea și Ordinul francez „Legiunea de Onoare” în grad de Ofiţer. 

 La 24 octombrie 1889 s-a căsătorit la Galați cu Emilia Cetățanu. 

 În anul 1929, la trecerea sa în nefiinţă, căpitan-comandorul Octav Nedelcu 

sublinia: „Amiralul Bălescu a reprezentat în Marină, în cea mai înaltă accepţiune, 

ideea de muncă, cinste și pricepere și toată lumea în marină ştie că el n-a avut 

partizani, ci numai admiratori ai acestei întreite valori.” 

 La rândul său, comandorul Ioan Bălănescu a precizat: „El a pus jaloanele 

Marinei moderne, el a cules din cărţi principiile și metodele tehnice, care aveau să 

formeze temelia de cunoştinţe profesionale ale unei pleiade de ofiţeri, care astăzi 

ocupă locuri de frunte în conducerea Marinei de război și Marinei comerciale. 

Marele său merit este că a căutat prin toate mijloacele ca pregătirea tehnică a 

ofițerilor să fie însoţită de o solidă instrucţie și educaţie morală, întemeiată pe cultul 

datoriei și al patriei.”25 

 O stradă din Bucureşti și puitorul de mine 274 îi poartă numele26. 

 Pentru erudiția, performanțele și reputația sa profesională și privilegiul de a 

fi fost primul comandant al Școlii de Aplicație a Sublocotenenților de Marină, din 

anul 2007, numele său a fost preluat și purtat cu mândrie pe frontispiciul Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale și, începând de anul acesta, de Școala de Instruire 

Interarme a Forțelor Navale. 

 

 
24 „Monitorul Oastei” nr. 219 din 1 noiembrie 1914. 
25Comandor dr. Marian Moșneagu, „Șefii Statului Major ai Forțelor Navale. Enciclopedie”, 

București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2016, p. 61. 
26 Marian Moșneagu, „Amiralii României. Dicționar enciclopedic”, Editura Ex Ponto, Constanța, 

2017, pp. 60 – 66. 
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ŞCOALA DE APLICAŢIE A 

SUBLOCOTENENŢILOR DE MARINĂ  

(1896-1909) 

Un moment important în activitatea de perfecționare a pregătirii ofițerilor 

de marină l-a constituit înființarea, în baza Înaltului Decret nr. 1093 din 26 februarie 

1896, la Galați, pe lângă Depozitul Flotilei, a Școlii de Aplicație a Sublocotenenților 

de Marină. 

Scopul acesteia era „de a da instrucțiunea specială de marină ofițerilor 

proveniți din absolvenți ai școlilor militare din țară”. Durata studiilor era de doi ani.  

 

Școala de Cadre de la Țiglina 

Anul de învățământ avea o structură echilibrată, constând în două etape:  

a )  pregătirea teoretică, desfășurată între 1 noiembrie și 28 februarie, în 

care se predau disciplinele Navigație, Hidrografie, Manevrele navei, Torpile, 

Electricitate, Construcții navale și Mașini marine; la sfârșitul cursurilor, între 6 și 15 

martie, avea loc susținerea examenelor;  

b )  aplicația practică – pe navele Marinei Militare, de la 16 septembrie la 

10 octombrie, care se finaliza cu o verificare riguroasă printr-un sistem de „inspecții 

generale” (la bordul navelor). Ofițerii-elevi din anul II erau supuși unui examen 
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general privind deprinderile marinărești dobândite pe timpul stagiului ambarcat. 

Comisia de examinare era compusă din comandantul Flotilei, directorul Arsenalului 

Marinei, un ofițer superior delegat din partea Ministerului de Război, comandantul 

navei pe care s-a desfășurat practica și un număr de membri consultanți din rândul 

profesorilor. 

Condițiile de promovare în Anul I și de absolvire a Anului II erau similare 

cu cele din alte școli naționale, respectiv media generală de minimum „12” și nicio 

medie parțială (la partea teoretică) de „8”. Absolvenții cu medii de peste „14” puteau 

să fie avansați „la alegere”, adică înainte de termen, iar „cei dintâi în promoție” 

aveau posibilitatea să fie trimiși la specializare în școlile navale și flotele străine. 

Documentul de înființare prevedea și sancțiuni pentru cursanții care nu 

obțineau rezultate corespunzătoare „din lipsă de asiduitate”, respectiv amânarea 

înaintării la gradul de locotenent cu un an față de ultimul clasat în promoția 

respectivă, iar cei care nu reușeau să asimileze volumul de informații necesare unui 

ofițer de marină erau declarați „inapți pentru Marină” și trimiși la unitățile de uscat. 

Programul zilnic al Școlii de Aplicație a Sublocotenenților de Marină îi 

obliga pe cursanți la eforturi de pregătire individuală intense. Astfel, acesta includea 

4 ore de activitate comună – două ore dimineața și alte două ore după amiaza. Restul 

timpului era afectat studiului individual, participărilor la exercițiile militare 

executate în garnizoană, la marșuri, la încercări sau experimentări de diverse 

materiale, vizitelor pe navele de război, la arsenale, lucrări de fortificații militare, 

etc. 

Din conducerea școlii făceau parte comandantul Flotilei, patru ofițeri 

superiori și un inginer. Dintre ofițeri, unul răspundea, în calitate de director de studii, 

de disciplina și ordinea interioară din școală. 
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Cursurile de specialitate erau predate și de profesori externi, colaboratori 

prin „detașare”. 

Potrivit raportului ministrului de Război nr. 1690/21 martie 1897, prima 

serie de 20 de ofițeri-elevi a început cursurile în toamna anului 1896. 

Până în anul 1900 Școala de Aplicație a Sublocotenenților de Marină a 

funcționat la Galați, pe lângă Depozitul Flotilei, după care a fost mutată în anul 1901 

la Constanța, pe lângă Divizia de Mare, unde existau mai multe bastimente, printre 

care și bricul „Mircea”, intrat în serviciu în anul 1882, precum și o bază materială 

adecvată pregătirii personalului de marină. 

Prin această măsură, s-a realizat concentrarea în aceeași localitate atât a 

învățământului destinat formării ofițerilor de marină, cât și a celui care pregătea 

gradele inferioare necesare Marinei Militare. 

Ofițerii care obțineau rezultate foarte bune la învățătură și la instrucție erau 

propuși, anual, pentru avansare. Primii clasificați primeau burse de studii în escadrele 

străine. Celor care nu depuneau interes li se prelungea stagiul de înaintare în grad. 

Numeroși absolvenți ai Școlii de Aplicație, cu rezultate foarte bune la învățătură, au 

fost îndrumați spre marina comercială, devenind ofițeri de punte, secunzi sau 

căpitani de cursă lungă.  

În anul 1902 a intrat în vigoare Regulamentul de funcționare a școlii, pus 

de acord cu normele cuprinse în Regulamentul Școlii Militare de Artilerie și Geniu27. 

Astfel, pe durata celor doi ani de studii erau aprofundate disciplinele Manevra 

navelor, Tactica și strategia navală, Navigația și calculele de navigație, Artileria de 

marină, Tragerile de la bord, Bateriile de coastă, Apărarea antisubmarin, Torpile, 

 
27 Înaltul Decret nr. 3551, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 47/1907, Partea regulamentară nr. 

31, p. 258. 



 

20 

 

Electricitate, Construcții navale și teoria vasului, Căldări și maşini marine, Desen, 

Drept internațional și Artă militară. 

Cursurile teoretice durau din luna noiembrie până în luna aprilie a anului 

următor. În perioada teoretică se predau următoarele discipline: Drept internațional 

și morală, Manevre, tactică navală, construcţii navale, Artilerie de marină, Apărare 

antisubmarin și electricitate, Navigație și hidrografie și Maşini și Desen28, câte 2-3 

ore pe săptămână. La sfârşitul perioadei teoretice, după examen, ofițerii-elevi se 

ambarcau pe bricul „Mircea” sau pe alte nave ale Marinei Militare. De asemenea, pe 

timpul practicii se efectuau vizite de studiu la diferite instituţii. 

În luna octombrie 1901 sublocotenent Eugen Tăutu a fost mutat de la 

Compania Sulina la Compania Constanța, ca subdirector la Școlile Marinei. 

În luna noiembrie Școala de Marină și Școala de Aplicație și-au desfăşurat 

cursurile regulat, elevii ambelor instituţii ieşind pe mare cu bricul „Mircea” sau cu 

crucișătorul „Elisabeta”. 

Sublocotenenţii Maxim Emil și Ionescu A. s-au ambarcat pentru şase luni 

pe navele Serviciului Maritim Român. 

Școala de Aplicație și-a finalizat anul de pregătire la 28 februarie 1902, 

ofițerii-elevi pregătindu-se pentru examenele care au început în luna martie. 

În anul 1902 Școala de Aplicație și Școlile Marinei erau conduse de 

locotenent-comandorul Constantin Bălescu, director de studii și subdirector al Școlii 

de Marină fiind locotenentul Eugen Tăutu. În luna mai, pe timpul vacanţei, acesta a 

fost mutat la Compania Constanța. 

 
28 Muzeul Marinei Române, Fond Biblioteca arhivistică, „Jurnalul istoric al Diviziei de Mare”, 

p. 23. 
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În iarna anului 1902, din cauza cantităţilor însemnate de zăpadă și a portului 

complet blocat de gheaţă, ofițerii Școlilor au ieşit pe mare numai câte o zi pe 

săptămână. 

În fiecare duminică dimineaţa, în localul Școlii de Marină se ţinea câte o 

conferinţă, la care luau parte toţi ofițerii Diviziei de Mare. 

Anul de învățământ s-a încheiat la 16 aprilie 1903. 

Sub conducerea comandantului și a profesorului de artilerie, ofițerii-elevi 

au întreprins o excursie de instruire prin vizitarea fortificaţiilor stabilimentelor 

militare de la Sulina, Galați, Cernavodă și București.  

La 1 noiembrie 1903, cursurile Școlii de Aplicație au început cu doi 

sublocotenenţi în anul I și unul în anul II. 

Ofiţerii profesori au fost: Locotenent-comandorul Spiropol Ioan – Drept 

internațional, Morală și disciplină; Locotenent-comandorul Negrescu Nicolae – 

Manevre și tactică navală, Construcţii navale; Locotenent-comandorul Ciuchi 

Constantin – Artilerie de marină; Căpitanul Emil Grecescu – Apărări submarine, 

Electricitate; Căpitanul Vasile Scodrea – Navigație, Hidrografie; Mecanicul clasa 1 

Lăpuşneanu – Maşini și Desen. 

Întrucât încă din luna ianuarie 1904 s-a constatat că localul ocupat de Școlile 

Marinei era insalubru, Corpul Flotilei a solicitat Primăriei locale schimbarea 

acestuia. Din cauza imposibilităţii rezilierii contractului, nu s-a putut obţine un 

rezultat mulţumitor, astfel încât la 1 octombrie, în preajma începerii cursurilor, s-au 

executat câteva reparaţii, urmând ca în primăvara anului 1905 Școlile Marinei să se 

mute în localul Spitalului Militar, cedat Primăriei de către Ministerul de Război. 

Cursurile au început la 1 noiembrie 1904, cu trei ofițeri-elevi mecanici clasa 

a 3-a în anul I și doi sublocotenenţi în anul II.  
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La 12 februarie 1905, bricul „Mircea”, având la bord elevii Școlii de 

Aplicație a Sublocotenenților și elevii Școlii de Marină, a ieşit pe mare, manevrând 

cu pânze în faţa portului.  

La 6 martie a început examenul de sfârşit de an la Școala de Aplicație. 

În urma repartizării ofițerilor, la 1 aprilie 1905 locotenent-comandorul 

Vasile Iorgulescu a fost numit comandantul Școlilor Marinei și al bricului „Mircea”. 

La 8 octombrie 1905, candidaţii Școlii de Aplicație au susținut examenul 

practic pentru absolvirea şcolii. 

La 25 iunie 1908 a fost pusă piatra fundamentală a localului Școlilor 

Marinei, de pe strada Traian nr. 53 din Constanța, actualul sediu al Muzeului 

Național al Marinei Române, în prezența generalului Hartel, secretarul general al 

Ministerului de Război, a comandorului Ilie Irimescu din partea Comandamentului 

Marinei, a prefectului judeţului și a tuturor ofițerilor de marină și a ofițerilor superiori 

din garnizoană. După această festivitate, salutată cu 17 lovituri de tun, trase de pe 

crucișătorul „Elisabeta”, a avut loc defilarea trupelor de marină, formate în două 

companii29. 

La 1 noiembrie 1909 Școala de Aplicație a Sublocotenenților și-a reluat 

cursurile, avându-l ca director pe locotenent-comandorul Vasile Scodrea iar ca 

profesori pe căpitan-comandorul Cătuneanu Alexandru (Navigație și Hidrografie), 

locotenent-comandorul Scodrea Vasile (Artă militară maritimă), căpitanul Sion 

Alfons (Torpile, Morală), căpitanul Mihuţ Triandafil (Manevre, Regulamente), 

Buşilă Constantin (Electricitate), locotenentul Theodoru Ilie (Construcția Navală și 

Teoria Vasului), locotenentul Ioan Isbăşescu (Artileria), locotenentul Negreanu 

(Maşini) și Maxinof (Limba bulgară). 

 
29 „Jurnalul istoric al Diviziei de Mare”, p. 87. 
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ŞCOALA NAVALĂ SUPERIOARĂ DE MARINĂ 

(1909 - 1922) 

 

Prin Înaltul Decret Regal nr. 2928 din 29 octombrie 1909, Școala de 

Aplicație a Sublocotenenților de Marină s-a transformat în Școala Navală 

Superioară de Marină. 

În Raportul Ministerului de Război nr. 1511 din 29 octombrie 1909 se 

argumenta: „Învăţământul secţiunii Marină din Școala Militară de Artilerie, Geniu 

și Marină fiind modificat în anul acesta prin introducerea a o mare parte din 

cursurile Școlii de Aplicaţii a Marinei și noua organizare dată acestei secţiuni, spre 

a se putea da tinerilor ce ieşeau din această școală toate cunoştinţele necesare unui 

ofițer de marină, privindu-l la același nivel cu cei proveniţi din străinătate, este 

vorba ca Școala de Aplicație a Sublocotenenților (de marină – n.n.) să fie organizată 

la rândul său pe alte baze, pentru a contribui în mod real la instrucţiunea superioară 

teoretică și practică a ofițerilor de marină”. 

Sediul acestei instituţii a fost stabilit în localul situat pe str. Traian nr. 53 

din Constanța.  

Durata Școlii Navale Superioare era de un an, cursurile acesteia putând fi 

urmate numai de ofițeri de marină cu gradul de locotenent. 

Planul de învățământ cuprindea disciplinele: Arta militară, Războaiele 

navale, Tactică combinată, Serviciul de stat major, Tirul naval și materialul de 

artilerie, Electrotehnică, Apărări sub apă și Drept internațional maritim. 

În anul de învățământ 1910-1911 au fost înscrişi locotenenţii Roşca 

Eugeniu, Păiş Nicolae, Vasilescu I., Hâncu I. și Nicolescu R. 

În aprilie 1911 la comanda Școlilor Marinei se afla locotenent-comandorul 

Scodrea Vasile, comandantul Școlilor Marinei și sublocotenentul Pantele Gheorghe, 

aflat la studii în străinătate. 

La 13 octombrie 1911 Școala Navală Superioară și-a început cursurile cu 

locotenenţii Pogonatu Constantin, Enescu Emilian, Năsturaș Vasile, Koslinski 

Gheorghe, Ene Constantin, Schiffelers Aurel și Măicănescu Gheorghe. 
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Ca profesori, la Școala Navală Superioară au fost numiţi căpitan-

comandorul Negru Nicolae (Apărări sub apă), locotenent-comandorul Scodrea 

Vasile (Arta Militară și Operaţiuni combinate), locotenent-comandorul Oprişan 

Emil (Istoria Războaielor și Drept internațional), maiorul Şeinescu R. (Operaţiuni 

combinate și Serviciul de Stat Major), căpitanul Vasilescu Matei (Tir Naval și 

Material de Artilerie) și căpitanul Dan Zaharia (Electrotehnică). 

În baza Ordinului telegrafic al Comandantului Marinei nr. 1965, în perioada 

14-26 iunie 1912 locotenenţii Koslinski Gheorghe, Enescu Emilian și Măicănescu 

Gheorghe, absolvenți ai Școlii Navale Superioare, s-au ambarcat pe canoniere pentru 

călătoria de stat major. 

 
Canoniera „Locotenent Remus Lepri” 

 

În ziua de 6 septembrie 1912 contraamiralul Sebastian Eustaţiu, 

comandantul inspector general al Marinei, a sosit în garnizoana Constanța. În zilele 

de 7 și 8 septembrie a inspectat vasele de război, bricul „Mircea” și crucișătorul 

„Elisabeta”, iar în ziua de 9 septembrie, Compania Echipajelor și Școlile Marinei. 

La 15 noiembrie 1912 Școala Navală Superioară și-a început cursurile, cu 

următorii profesori, numiţi prin Decizia Ministerială Nr. 533 din 4 octombrie: 

căpitan-comandorul Negru Nicolae, maiorul Şeinescu Radu, locotenent-comandorul 

Oprişan Emil și căpitanii Vasilescu Matei, Dan Zaharia și Popescu Ștefan. 
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În urma plecării crucișătorului „Elisabeta” la Constantinopol, prin ordinul 

comandantului Marinei nr. 5514, căpitan-comandorul Negru Nicolae a fost înlocuit 

de căpitan-comandorul Rădulescu Paul iar căpitanul Popescu Ștefan de locotenent-

comandorul Oprişan Emil. 

În anul şcolar 1912-1913 cursurile Școlii Navale Superioare au fost urmate 

de locotenenţii Gheorghiu Alexandru, Ureche Petre, Frunzescu Ioan, Constantinescu 

Gheorghe și Dumitrescu Constantin. 

Prin art. 6 al Legii de organizare a Marinei Militare, respectiv prin Înaltul 

Decret nr. 4225/3 octombrie 1912, „Şcoalele Marinei constituie o unitate de direcţie 

și cuprind: Școala Navală Superioară; Școala de Marină a Maiştrilor Militari; 

Școala de Tragere a Marinei; Școala de Hidrografie și Pilotagiu; Şcoalele Practice 

la Bord, pentru Ofițeri și Trupă”. Fiecare dintre aceste școli urma să se conducă după 

regulamente proprii, toate subordonându-se Comandamentului Marinei Militare.  

Asemănător şcolilor navale din străinătate, aceasta pregătea ofițerii tineri 

pentru serviciul de la bordul navelor militare30.  

Regulamentul Școlii Navale Superioare preciza că scopul acesteia era de „a 

da instrucţiune superioară, teoretică și practică ofițerilor de marină”. 

Aşa cum se arată în documentul de înfiinţare a şcolii, programul de 

învățământ cuprindea „cursurile și aplicaţiunile superioare ce se predau și în alte 

școli similare din străinătate, însă potrivit nevoilor Marinei noastre”. 

La 23 octombrie 1913 Școala Navală Superioară a început să funcţioneze 

cu căpitan-comandorul Negru Nicolae, locotenent-colonelul Ionescu Mihail, 

locotenent-comandorul Oprişan Emil, căpitanii Vasilescu Matei și Bărbuneanu 

Petre, locotenenţii Roşca Eugeniu și Gheorghiu Alexandru, sublocotenenţii 

Dragalina Virgil, Răşcanu Iosif și Traianescu Constantin și pilotul clasa 1 Antonio 

Camenitti31, ca profesori. 

 
30 Nicolae Bîrdeanu, Dan Nicolaescu, Contribuţii la istoria Marinei Române, Vol. I, Din cele 

mai vechi timpuri până în 1918, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 233. 
31 Antonio Camenitti, fost pilot şef în Marina Militară Română între 1 iunie 1898 şi 1 august 

1920, când a demisionat, înrolându-se în Serviciul Maritim Român. 
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Prin Î.D. nr. 3167 din 1 iulie 1914, au fost înaintaţi în grad și elevii 

Tănăsescu Eugeniu, Malcoci Petrescu și Cosăceanu P. Ştefan, care au urmat cursurile 

Școlii Militare din Germania. 

Prin Î.D. Nr. 2715, la 1 iulie 1914 căpitan-comandorul Toescu Vasile a fost 

numit comandantul Școlilor Marinei și al Depozitului Diviziei de Mare. 

La 15 octombrie 1914 Școala de Marină și-a început cursurile cu 6 elevi în 

anul III, avându-i ca profesori pe locotenent-comandorii Oprişan Emil și Vasilescu 

Matei, căpitanul Roşca Eugeniu, locotenenţii Istrate Constantin, Gonta Nicolae și 

Bratu St. Bucur, ofiţerul mecanic clasa a 2-a Traianescu Constantin, sublocotenentul 

Baicu Ştefan și submaistrul clasa 1 Dicu Alexandru. 

La 1 aprilie 1915 comanda Școlilor Marinei a fost preluată de către căpitan-

comandorul Angelo Frunzianescu. 

Cursurile Școlii au început la 15 octombrie 1915, cu următorii profesori: 

căpitan-comandorul Frunzianescu Angelo, căpitan-comandorul Oprişan Emil, 

locotenent-comandorul Vasilescu Matei, căpitanul mecanic Pişlicaru Marin, director 

de studii, locotenenţii Bărdescu Alexandru și Geles Emil și sublocotenentul Ştiubei 

Alexandru. 

Școala Navală Superioară și-a încetat activitatea o dată cu izbucnirea 

Primului Război Mondial, între anii 1917-1919 de pe băncile şcolilor militare nu a 

mai ieşit nicio promoţie de ofițeri. 

În vederea începerii cursurilor cu ofițerii promoţiei 1916 A, 1916 B și 1917 

și cu sublocotenenţii promoţiei 1920, în anul 1920 următorii ofițeri au fost mutaţi la 

Școlile Marinei: de la distrugătoare – căpitanul Darian Dumitru, locotenentul 

Stănculescu și sublocotenenţii Glaser, Dumitrescu Ştefan și Foca Anton; de la 

canoniere – căpitanul Dobrescu și locotenenţii Ionescu Virgil, Mateescu V., Pelimon 

Aurel și Tomaide Emil; de la torpiloare – locotenenţii Marcu Vasile, Ulic Babel și 

Paraschivescu A. și sublocotenenţii Dimitriu Eugen și Petrovici Mişu și de la maşini 

– căpitanul Diaconescu Marcel și locotenentul Deleanu Eugen. 

În baza Referatului nr. 1052 din 5 mai 1920 al Direcției V Marină din 

Ministerul de Război, s-a dispus separarea Secției de Marină din Școala de Artilerie, 
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Geniu și Marină, creându-se în localul fostelor Şcoli de Marină din Constanța, Școala 

Navală. 

Pe baza Deciziei Ministeriale nr. 372 din 9 iunie 1920, semnată de ministrul 

de Război, generalul de brigadă Ion Răşcanu și în conformitate cu noul Regulament 

din septembrie 1921, întregul sistem de pregătire a ofițerilor de marină a fost 

reorganizat. Astfel, în anul de învățământ 1920-1921 urma să funcţioneze „Școala 

Pregătitoare de Marină, în Constanța, în localul ce va adăposti și Școala Specială 

a Marinei, la Constanța, în același local cu Școala Pregătitoare de Marină”32. 

 

Ultima promoţie de elevi marinari din fosta Școală de Artilerie, Geniu și Marină București (1918-

1920). Sus: Dumbravă Alexandru, Palada Horia, Antonescu Nicolae, locotenent Marcu Vasile, 

Manolescu C., Onceanu R., Foca Anton, Dumitrescu Ştefan, Gherghel Arpad, Voinescu Victor. 

Jos: Paraschivescu V., Petrovici Mişu, Dumitriu E. 

 

Prin urmare, în toamna anului 1920 s-a înființat Școala Navală, care a 

funcționat în Constanța, pe strada Traian nr. 53, în localul construit în anul 1907-

1908. Spre deosebire de Școala de Aplicație a Sublocotenenților de Marină și Școala 

Navală Superioară, care specializau ofițeri promovaţi din alte arme sau absolvenți ai 

Școlii de Artilerie, Geniu și Marină, Școala Navală pregătea în mod independent 

ofițeri de marină. 

Faptul că Școala Navală este prima instituție de învățământ din ţara noastră 

care a pregătit în mod independent ofițeri de marină, rezultă și din registrele cu foi 

personale ale elevilor, care clasifică promoţiile de ofițeri începând cu anul 1921. 

 
32 „Monitorul Oficial” nr. 53 din 10 iunie 1920. 
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Școala Navală a mai scos o promoţie de ofițeri în anul 1921, dar aceasta a 

urmat anul I în cadrul Școlii de Artilerie și Marină din București, după care a fost 

transferată în anul II la Școala Navală Constanța. 

Până în anul şcolar 1923-1924, Școala Navală a fost organizată pe două 

secții:  

a )  Secția (Școala) Pregătitoare, cu durata de doi ani, după care elevii erau 

avansaţi la gradul de sublocotenent de marină; 

b )  Secția (Școala) de Aplicație, care cuprindea toţi sublocotenenţii care 

au urmat Secția Pregătitoare sau alţi ofițeri care nu aveau specializarea în arma 

Marină.  

Prima serie de ofițeri-elevi a Secției de Aplicație a urmat cursurile cu o 

durată de doi ani. Seriile următoare au urmat cursurile Secției de Aplicație timp de 

un an. 

În primul an de învățământ (1920-1921), în Școala Navală, Secția de 

Aplicație, au studiat 22 ofițeri-elevi. Deoarece din cauza războiului Școala Navală 

Superioară se desfiinţase, în anul 1920-1921, în afară de sublocotenenţii promoţiei 

1920, au urmat Secția de Aplicație a Școlii Navale și unii ofițeri mai vechi, cu gradul 

de locotenent și căpitan.33 

Programul de învățământ al Școlii Navale asigura o pregătire temeinică 

elevilor, corespunzătoare nivelului de dezvoltare a armamentului și tehnicii de luptă 

de la bordul navelor. 

În cadrul Secției de Aplicație se studiau cunoștințe generale (Limba engleză, 

Limba italiană, Calcul diferenţial), cunoștințe militare generale (Aerostaţie și 

aviaţie, Legături și comunicaţii, Tactica armatei) și cunoștințe marinăreşti (Istoria 

războaielor maritime, Navigație astronomică, Trageri de artilerie navală, Turbine, 

Mine și torpile, Submarine). 

Pe timpul şcolarizării se manifesta o exigenţă severă. De exemplu, elevul 

Alexandrescu Casiu care a fost clasificat primul în promoţia anului 1923, a avut 

media 7,99 în anul I, 8,66 în anul II și 8,15 în Secția de Aplicație.34 

 
33 „Registrul cu foi personale”, 1920-1924, vol. I. 
34 „Registrul cu foi personale”, 1920-1924, vol. I, fila 78. 
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De asemenea, au existat cazuri de îndepărtare din școală pentru indisciplină. 

Astfel, în anul şcolar 1923-1924, în baza ordinului Inspectoratului Marinei nr. 492 

din 19 noiembrie 1924, au fost eliminaţi din școală, pentru insubordonare, cinci 

ofițeri-elevi: sublocotenenţii Alimănescu Gheorghe, Borcescu Gheorghe, Boroianu 

Alexandru, Cojescu Alexandru și Dumitriu Traian. Toţi aceşti ofițeri au fost 

repartizaţi la nave și au repetat anul în 1924-1925. 

O atenţie deosebită se acorda lucrărilor personale întocmite de ofițerii-elevi 

în cadrul Secției de Aplicație. 

În Regulamentul de funcţionare a Școlii Speciale (de Aplicație) de Marină 

se prevedea că „la orice interogaţiune ofițerii-elevi vor prezenta lucrările, eventuale 

relative cursuri”. De asemenea, regulamentul prevedea că „la examenul de absolvire 

a şcolii, elevii vor prezenta comisiunii examinatoare lucrările de aplicaţie: un 

memoriu asupra tragerilor de artilerie și infanterie la bord; un memoriu asupra 

apărării submarine; un caiet de calcule nautice; un caiet de crochiuri hidrografice; 

un caiet de crochiuri relative la tunuri, torpile, maşini sau planuri de 

bastimente…”35 

În cursul lunii iulie 1920 comanda Școlii Marinei a fost preluată de căpitan-

comandorul Corneliu Bucholtzer. 

 
Contraamiralul Corneliu Bucholtzer 

 
35 „Monitorul Oficial” nr. 95 din 30 iulie 1920. 
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La jumătatea lunii octombrie s-a prezentat la școală locotenent-comandorul 

Alexandru Gheorghiu, numit director al Școlii Speciale și ajutor al comandantului. 

La sfârşitul lunii noiembrie s-a prezentat primul ofițer de administraţie, 

administrator sublocotenent (rezervă) Preda M., detaşat provizoriu și abia la sfârşitul 

lunii decembrie locotenenţii de administraţie Constantinescu Gheorghe și Bâlu 

Mihai, destinaţi definitiv în cadrele Școlilor, la Serviciul Casierie și Îmbrăcăminte. 

Tot în luna decembrie a fost detaşat la Școala Navală căpitanul 

Constantinescu Mihail, ca profesor și comandant al Unităţii elevilor, întors de la 

studii speciale din Franţa. 

În aceste fel, personalul superior cu care a funcționat şcoala în anul de 

învățământ 1920-1921 a fost alcătuit din comandorul Bucholtzer Corneliu 

(comandantul şcolii), locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru (ajutorul 

comandantului și comandantul Școlii Speciale), locotenent-comandorul Georgescu 

I. (directorul Școlii Navale), căpitanul Constantinescu Mihail (comandantul Unităţii 

elevilor), administrator locotenent Constantinescu Gheorghe (casier), administrator 

locotenent Bâlu Mihai (contabil în materii), maistrul militar clasa a 3-a Andronescu 

Dumitru (ofițer cu aprovizionarea), plutonierul major Georgescu Ion (şeful 

plutonului Trupei și al Serviciului Cazarmării), copistul Ene Raclu și litograful 

Dlabatsch Miloş. 

Cursurile au început la 18 noiembrie 1920, cu ambii ani ai Școlii Navale. 

Școala Specială, din care în acest prim an nu a funcționat decât Anul I, a 

fost frecventată de locotenenţii Verbiceanu Ştefan, care s-a retras după scurt timp din 

cauza bolii, Ioan D. Dumitru, Bardescu Nicolae, plecat la 1 ianuarie cu 

contratorpilorul „Mărăşeşti”, Darian Dumitru, plecat la 1 ianuarie cu contratorpilorul 

„Mărăşeşti”, Cristescu Nicolae, Dobrescu R. Constantin, Vasilescu Alexandru, 

Isvoranu I. Teodor, Marcu Vasile, Caraman Ioan, plecat la 1 ianuarie cu 
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contratorpilorul „Mărăşti”, Ioaniţiu V. Cezar, Paraschivescu Alexandru, Ionescu St. 

Virgil, Diaconescu Paul, Deleanu Eugen, Niculescu Dumitru, Pelimon R. Aurel, 

Stănculescu P. Ion, plecat la 1 ianuarie cu contratorpilorul „Mărăşti”, Ulic Babel, 

Vasilescu I. Mihai, Tomaide Gh. Emil și Mateescu Victor. 

La Școala Specială s-au predat următoarele cursuri: Cunoştinţe generale – 

Limba engleză și Calcul diferenţial și integral, la început sub formă de conferințe, 

apoi ca materie de program. Limba italiană și Limba rusă – nu s-au putut urma din 

lipsă de profesor. De asemenea, nu s-au făcut decât la început câteva şedinţe, 

Cunoştinţe generale militare (Aeronautică, Transporturi fluviale), profesorul 

plecând cu vasul din Constanța. Comunicaţii și legături, Cunoştinţe generale asupra 

războiului (cursul nu s-a terminat din cauza indisponibilităţii ofiţerului profesor). 

Psihologie și educație militară, Istoria războaielor maritime, Navigaţia, Manevra 

vaselor cu vele, Artilerie, Căldări marine (cursul a fost întrerupt din cauza plecării 

din Constanța a ofiţerului profesor), Drept internațional maritim, Mine submarine 

(conferințe), Navigație submarină, Electricitate. 

Profesorii Școlii Speciale erau atât ofițeri activi, precum comandorul 

Bucholtzer Corneliu (Teoria navei, Mine, Drept internațional), căpitan-comandorul 

Negulescu Aurel (Psihologie și Educaţie militară, Electricitate, după demiterea de 

la această catedră a căpitan-comandorului Victor Schmidt), locotenent-comandorul 

Gheorghiu Alexandru (Navigație, Istoria războaielor navale), căpitanul 

Constantinescu Mihail (Artilerie, după întoarcerea sa din Franţa de la cursul de 

specializare în artilerie, înlocuindu-l pe comandorul Vasilescu Matei, plecat cu 

nava), cât și ofițeri afară din cadre: comandorul Vasilescu Matei (Artileria, până la 

plecarea contratorpilorului „Mărăşeşti” la Pireu), locotenent-colonelul Butunoiu 

A. (Cunoştinţe generale asupra războiului), locotenentul Grigorescu T. 

(Comunicaţii și legături), locotenent-comandorul Schmidt Victor (Electricitate, 
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până la începutul lunii decembrie, când a demisionat), locotenent-comandorul 

Koslinski Gheorghe (Navigație submarină), locotenent-comandorul Racoveanu 

Gheorghe (Aeronautică), ofițer mecanic şef Gheorghiu Ioan (Căldări marine), 

intendent căpitan Predescu Marin (Administraţie militară), ofițerul mecanic clasa 1 

Mârza Simion (Limba rusă). 

Printre civili afară din cadre se aflau ing. Benzi Pio (Limba italiană, numai 

două şedinţe), ing. Cotovu Virgil (Calcul diferenţial și integral) și ing. Stoenescu 

Ioan (Limba engleză). 

Plecați în vacanță de Crăciun pentru 10 zile, ofițerii-elevi au revenit la 15 

ianuarie 1921, când au fost salutați de directorul Școlii Speciale, locotenent-

comandorul Alexandru Gheorghiu: «Domnilor, Îmi face plăcuta datorie de a vă 

chema bine sosiți și a vă exprima urările mele de noul an, pe care nu le-am putut 

trimite fiecăruia din dumneavoastră în parte. 

Ați avut un scurt termen de recreere, ați avut posibilitatea ca la căminele 

dumneavoastră să petreceți cele câteva zile de sărbători, cu toate frumoasele lor 

tradiții strămoșești și să ne regăsim azi din nou la datoria noastră, datorie 

necontestat de grea, însă de a cărei cât mai deplină îndeplinire depinde viitorul 

nostru și al instituţiei noastre. 

Avem trecute numai şase săptămâni de școală efectivă - a fost până acum 

numai un început -, de acum vine partea poate cea mai grea, vine perioada de muncă 

mai întinsă și mai pretenţioasă decât cele şase săptămâni absolute. 

Eu vă urez acel dor și continuă voinţa de muncă, de care aveţi neapărată 

nevoie în urmarea cursurilor unei școli care în mod natural se loveşte de unele 

greutăţi organice ale unei început în timpuri anormale, greutăţi pe care, însă, voind 

cu toţii laolaltă, le vom învinge. 

Întreaga Marină se uită cu grijă și cu atenţie toată în primul rând la 

dumneavoastră, ca la cei chemaţi ca mâine să-i făurească viitorul, ca cei de care în 

primul rând depinde ca mâine, ca să fie ridicată sau poate distrusă, căci din această 

clasă modestă aproape săracă, cu profesori plini de abnegaţie, dar începători în 
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această nobilă meserie, din această clasă, Domnilor, vor ieşi cei care pe umerii 

tineri să ridice și în ţărişoara noastră Marina la înălţimea ce i se cuvine și pe care 

întregul şir al veacurilor trecute a consfinţit-o ca indispensabilă, pentru ca o ţară să 

propăşească. 

Pentru că dumneavoastră, această fericită primă promoţie a unei școli 

reînfiinţate să fiţi copţi pentru munca de mâine, trebuie ca mai întâi dumneavoastră 

înşivă să fiţi convinşi de ceea ce dumneavoastră însemnaţi și de misiunea ce o aveţi 

de îndeplinit. 

Conştienţi de această nobilă menire a dumneavoastră – și ce menire poate 

fi mai nobilă decât aceea de a asigura propăşirea și înălţarea patriei? – 

reconfortaţi-vă mai întâi moralul scăzut din cauza unei neactivităţi, care în niciun 

caz nu cadrează cu voinţa dumneavoastră plină de vigoare și de ardoare de muncă, 

munciţi și acest moral se va reconforta și apoi cu fruntea sus, cu pas deschis, păşiţi 

către măreaţa ţintă. 

Nu vă uitaţi înapoi, uitaţi-vă numai înainte și al dumneavoastră va fi 

viitorul, aşa cum dumneavoastră chiar îl veţi plămădi. 

Nu vă întrebaţi nimic altceva decât cum să facem ca să ne îndeplinim mai 

bine datoria. 

Nu vă uitaţi nici ce face dreapta, nici ce face stânga, urmaţi calea 

dumneavoastră dreaptă, căci este loc și drum larg pentru fiecare când tânărul vrea 

să-și valorifice ardoarea. 

Munciţi, munciţi mult, munciţi fără preget și faceţi-vă mai mult decât 

datoria, căci numai stricta datorie ar fi chiar insuficient pentru punerea temeliei 

unei instituţii, care de acum începe o nouă viaţă. 

Şi atunci când între dumneavoastră, cei de aici, va începe această 

înviorare, Marina va fi sigură că multele grele clipe prin care a trecut nu vor mai 

reveni și toţi cei ce privesc către dumneavoastră și vă sprijină din răsputeri, vor 

vedea că dumneavoastră meritaţi sacrificiile lor, căci ştiţi să le apreciaţi și să le 

răsplătiţi. 
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De aceea, Domnilor, de acum în noul an, pe drumul deschis să mergem 

înainte – repet, cu fruntea sus, cu paşi deschişi să plecăm pe calea muncii și să 

arătăm că decizia noastră, ca și a tuturor acelor care voiesc propăşirea Marinei și 

prin ea a întregii noastre ţări, este că „Cine nu munceşte trebuie să dispară”». 

La 5 aprilie s-au încheiat cursurile Anului I al Școlii Speciale, urmând ca, 

din cauza lipsei de ofițeri la nave și pentru ca examenul să poată fi cât mai real, acesta 

să fie replanificat la 15 septembrie. 

Ofiţerii-elevi au plecat în concediu de 10 zile, după care s-au prezentat la 

navele pe care fuseseră repartizaţi. 

La 10 aprilie 1921 a avut loc solemnitatea depunerii Jurământului militar de 

către elevii Anului I, în prezenta comandantului Corpului 5 Armată, a autorităţilor 

militare și civile, a profesorilor și ofițerilor Diviziei de Mare. Cu această ocazie, 

comandantul Școlilor Marinei a evocat evoluţia formării ofițerilor de marină în 

cursul ultimilor 20 ani și însemnătatea primului jurământ depus de viitorii ofițeri de 

marină pe un vas la mare: «Domnule General, Domnilor, Acum 20 de ani când eram 

sublocotenent, elev al Școlilor de Aplicație a Marinei, şcoala se afla într-un local 

mic, o casă particulară a cărei chirie o plătea Primăria oraşului Constanța, ca și 

chiria Școlii de Marină pentru Maiștri Militari. 

Constanța era mult mai mică ca acum. 

Marina avea aici cele două vase ce formează acum tradiţia, crucișătorul 

„Elisabeta” și bricul „Mircea”, iar ofițerii de marină ieşeau din Școala de Artilerie 

din București.  

Astăzi, după 20 de ani, Marina noastră are un număr de vase armate și un 

proiect de realizare sigură, care va fi o forţă. Nevoia nu cunoaşte piedici.  

Școlile militare se răspândesc acum în toate unghiurile României Mari. 

Aici, la Constanța, se înființează Școala Navală. 

În noiembrie 1920 s-a început primul an de funcţionare cu lipsuri, din cauza 

situaţiei generale, fără local propriu unei asemenea școli, fără tradiţie. 

Scopul Școlii noastre este dezvoltarea culturii profesionale și să dăm ţării 

ofițeri cu suflet mare, cu dor și putere de muncă. 
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Școlile înfiinţate în Constanța sunt:  

- Școala Navală cu Secţiile: Pregătitoare, de unde după doi ani se 

înaintează sublocotenent de marină; Aplicație, urmată de sublocotenenţii de marină, 

la terminarea căreia ofițerii se trimit la servicii la vase; Cursurile de Informaţiuni 

pentru căpitanii de marină. 

- Institutul Maritim, cu: Școala Copiilor de Marină; Școlile de Maiștri 

Militari. 

Pentru punerea pe cale a acestor școli, cerem ajutorul tuturor, al 

dumneavoastră, cei de aici, invitaţii noştri de azi, autorităţile militare și civile ale 

oraşului, iar noi, cei de la Şcoli, ne vom da silinţa să legăm cât de strâns viaţa 

militară de cea civilă, strâns cât se cere fiilor unei aceleiaşi ţări, în unitate de 

gândire și într-un singur scop comun, dezvoltarea acestei ţări. 

Elevi, 

Mă adresez vouă acum: 

Jurământul ce-l veţi depune azi aici, la crucișătorul „Elisabeta”, are o 

însemnătate mai mare decât jurământul promoţiilor precedente de elevi. 

Este primul jurământ depus la Școala Navală a Marinei - Școala noastră, 

fără a mai fi o secţie a altor arme. 

E primul jurământ pe mare, pe un vas al Marinei și prin el vă legaţi de 

armată, de Marină și de orașul acesta în care veţi trece o bună parte a vieţii voastre. 

Aici se vor instala familiile viitoare și copiii voştri vor deveni constănţeni. 

Prin jurământul de azi vă legaţi să vă daţi viaţa pe mare, pentru apărarea 

uscatului, pentru libertatea mării, necesară ţării și acestui oraş în special. 

Jurământul vostru de azi este jurământul în răsăritul de soare pentru 

Marină, căci Marina va lua dezvoltarea necesară ţării. 

Şi dacă acesta este rostul jurământului vostru de azi depus aici, la 

crucișătorul „Elisabeta”, cum să nu vă simţiţi mai mândri decât noi, mai bătrânii 

voştri de azi? 

Noi însă vă deschidem calea, iar voi să duceţi drumul mai departe, să lărgiţi 

potecile și să tăiaţi drumuri noi. 
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Domnule General, Domnilor invitaţi și elevi, 

Mă adresez tuturor.  

Nu e locul aici să schiţăm măcar rolul Marinei. 

Pot spune însă concluziile la care se ajunge oricare ar fi judecata. 

Nu se va putea trăi liber pe litoralul mării fără Marină. Cine nu a înţeles 

aceasta în trecut a pierit ca popor liber sau a pierdut drumul larg deschis al mării. 

Viaţa înseamnă acțiune. Acţiunea duce lupta.  

Lupta e paşnică sau e violentă. 

Pentru lupta paşnică sunt toţi cetăţenii ţării.  

Pentru lupta violentă sunt toţi militarii ţării, care trebuie să ştie să 

lovească. 

Cu jurământul de azi depus aici, la vas, vă legaţi de asta, vă legaţi de mare 

și de școală, unde veţi învăţa să loviţi și să puteţi lovi pentru apărarea ţării. 

Vă urez ca peste alţi 20 de ani din viaţa Marinei, unul din voi, din elevii de 

aici, de aici din locul meu, cu mai puţin păr alb, cu mai multă încredere în el, de pe 

puntea unui vas mai mare să înceapă cum am început eu azi. 

Acum 20 de ani, când abia răsărise soarele pentru Marină… 

Şi aici, în locul vostru, ca elevi vor fi copiii invitaţilor noştri de azi. Multe 

se vor schimba până atunci, afară de două lucruri, Marea și România Mare. 

Ambele strâns legate și sub domnia tot a Măriei Sale Regele Ferdinand I, 

primul rege ce poartă uniforma noastră marinărească, căruia îi este dragă ţara și 

armata noastră. 

Rege care a mărit pe una și o va mări și pe cealaltă, în profitul ţării și al 

acestui oraş. 

Oraş care trăieşte numai prin mare și care trăi cât va fi și o Marină. Şi 

atunci poate, arma noastră va fi și ea o armată pe mare. 

Închei, urându-vă vouă, elevi, să vă ţineţi jurământul, să nu aveţi nici un 

regret când vă veţi da viaţa, decât acela că nu v-ați dat-o pe mare, pentru cei care 

nu veţi avea norocul acesta. 

Să vă ţineţi jurământul, cu deviza „Tot pentru ţară și nimic pentru voi”. 
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Tot pentru cel mai mare slujbaş al ţării, pentru M.S. Regele Ferdinand I, 

căruia să-i urăm viaţă lungă împreună cu M.S. Regina și întreaga Familie regală. 

Să trăiască conducătorii armatei și Marinei! 

Trăiască orașul acesta, cu toţi invitaţii de azi! 

Să trăiţi, elevi!» 

Cursurile teoretice au luat sfârşit în mod oficial la 15 mai, fiind urmate de 

ieşiri pe mare cu aplicaţii practice marinăreşti, care din lipsă de material flotant ataşat 

Școlilor (cu bărci, şalupe), în școală nu s-au putut executa în măsura în care ar fi 

trebuit. 

Şi în această perioadă, aplicaţiile au alternat cu cursuri teoretice, rămase în 

urmă din cauza întârzierii începerii şcolii. 

Cursurile au fost urmate cu un real folos de ofițerii-elevi. Faptul că un 

procent destul de ridicat nu a obţinut media de promovare, s-a datorat duratei prea 

scurte a cursului, ofițerii mai slabi nereuşind să asimileze complet program de 

predare destul de complex. 

Au promovat examenul locotenenţii Prossinagg Carol și Nedelcu Virgil și 

sublocotenenţii Dumbravă Alexandru, Antonescu Nicolae, Voinescu Victor, 

Petrovici Mişu, Palada Horia, Foca Anton și Gherghel Arpad. Nu au promovat 

locotenentul Paraipan Ştefan și sublocotenenţii Paraschivescu V., Dumitriu Eugen, 

Onceanu Remus și Linchner Carol. 

Pentru judecarea abaterilor grave disciplinare cât și pentru discutarea 

chestiunilor importante de învățământ și organizare s-a instituit Consiliul Școlilor, 

compus din comandantul Școlilor Marinei, comandantul Institutului Maritim, 

directorul Școlii Speciale, directorul Școlii Pregătitoare și comandorul Ion Isbăşescu, 

în calitate de profesor afară din cadre. 
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Acest consiliu se întrunea în mod obligatoriu o dată pe săptămână; prin 

soluţiile propuse la diferitele chestiuni importante ce s-au luat în discuţie, consiliul a 

adus reale foloase conducerii Școlilor.  

 

Cursul de Informaţii al căpitanilor 

 

Pe baza încheierii Consiliului Suprem al Armatei, ministerul a decis cu nr. 

434/16 mai 1921 organizarea unui curs pregătitor pentru căpitanii combatanţi de 

toate armele și pentru cei aspiranţi din promoţiile admise pentru gradul de maior. 

Acest curs, instituit prin Ordinul M.St.M. nr. 81 din 13 aprilie 1921, a luat 

ființă la 1 iunie, sub direcţia comandorului Corneliu Bucholtzer, cu căpitanii 

Dumitrescu Alexandru, Răşcanu Iosif, Zlatian Paul, Ion S. Tănase, Bardescu 

Alexandru, Fundăţeanu Preda și Drăghicescu Ferdinand. Dintre aceştia, la 

deschiderea cursului căpitanii Răşcanu Iosif și Bardescu Alexandru se aflau în Italia, 

însărcinaţi cu aducerea torpiloarelor care se reparau la Veneţia. Cei doi ofițeri s-au 

prezentat la curs la 29 august, când au sosit cu navele în ţară. 

Conferenţiarii destinaţi de minister pentru căpitanii-elevi au fost: 

comandorul Isbăşescu Ioan (Artilerie), care, fiind nevoit să lipsească de la câteva 

şedinţe, a fost înlocuit de căpitanul Constantinescu Mihail, ofițer mai nou ca 

promoţie ofițerilor-elevi cu un an; locotenent-comandorul Schmidt Victor (Torpile-

mine baraj), care, fiind împiedicat să ţină cursul, a fost înlocuit de comandorul 

Bucholtzer Corneliu; locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru (Navigație 

Manevre); locotenent-comandorul Gheorghiu I. (Maşini-Căldări-Motoare); 

comandorul ing. Lupu Alexandru (Teoria navei); căpitan-comandorul Roşca Eugen 

(Electricitate și T.F.S.); locotenent-comandorul Păiş Nicolae (Tactică, strategie cu 

exemple din istoria războaielor); căpitan-comandorul Roşca Eugeniu (Curs de Stat 

Major); locotenent-comandorul Păiş Nicolae (Teme și exerciţii pe hartă); locotenent-
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comandorul Koslinski Gheorghe (Submarine) și comandorul Bucholtzer Corneliu 

(Drept internațional).  

Ulterior au mai predat în cadrul Cursului de Informaţii comandorul Corneliu 

Bucholtzer (Drept internațional), căpitan-comandorul Negulescu Aurel (Teoria 

navei), locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru (Istoria războaielor navale), 

căpitanul Constantinescu M. (Artilerie), ofițerul mecanic Andronescu Gheorghe 

(Maşini), locotenent-comandorul Zopa Oreste (Manevre), căpitanul Dumitrescu 

Alexandru (Mine și torpile), locotenent-comandorul Zopa Oreste (Submarine) și 

comandorul Corneliu Bucholtzer (Electricitate și T.F.S.). 

În acest fel, ofițerii au avut ocazia să revadă toate cunoştinţele generale și 

speciale necesare gradului superior, dându-li-se în acest timp și ocazia ca, prin 

concentrări la Centrele de Instrucție ale armatei (11-19 iulie, Braşov și Cristian, 6-

15 septembrie Braşov și Cincu Mare) și prin manevre împreună cu armata, să obţină 

și cunoştinţele necesare unei cooperări cu armata de uscat. 

 

 
Distrugătorul „Mărăşeşti” 
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Cursul s-a încheiat la 1 octombrie, când ofițerii-elevi însoţiţi de directorul 

cursului, comandorul Bucholtzer Corneliu și împreună cu comandorul Isbăşescu 

Ioan și locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru, au făcut un voiaj aplicativ la 

bordul contratorpilorului „Mărăşeşti”, cu care s-au deplasat la Sulina. 

Aici s-au ambarcat pe un monitor, comandat de locotenent-comandorul Păiş 

Nicolae și după o serie de aplicaţii la Sulina, au plecat la Galați, făcând pe drum 

exerciţii de artilerie și manevre. 

Prima serie a Cursului de Informaţii s-a încheiat la 10 octombrie. Între 17 

octombrie și 21 octombrie s-a desfăşurat o serie de teme din navigație, artilerie, 

tactică și organizare. 

Lucrările au fost apreciate de către un juriu, alcătuit din contraamiralul 

Constantin Niculescu-Rizea, inspector tehnic al Marinei, comandorul Corneliu 

Bucholtzer, comandorul Isbăşescu Ioan și locotenent-comandorul Gheorghiu 

Alexandru. 

În urma realizării acestor lucrări și a unei ieşiri cu canoniera, prilej cu care s-

au făcut câteva manevre și aplicaţii de navigație, toţi ofițerii absolvenți ai Cursului 

de Informaţii au fost declaraţi admişi la gradul de locotenent-comandor. 
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ŞCOALA DE APLICAŢIE A MARINEI 

(1920-1950) 
 

Școala de Aplicație a Marinei a început să funcţioneze în anul 1920, 

corelându-şi activitatea cu cea a Școlii Navale.36 

Școala de Aplicație pentru specializarea ofițerilor cu gradul de locotenent și 

sublocotenent, constituită ca secţie a Școlii Navale, urma să aibă durata de doi ani. 

După primii doi ani pregătitori și avansarea la gradul de locotenent, ofiţerul urma să 

continue pregătirea în cadrul Secției de Aplicație cu durata de un an, astfel încât să 

nu fie repartizat la unitatea de nave decât cu instrucţia de bază definitivată. De 

asemenea, după primul an de studiu s-a decis accentuarea laturii formative, prin 

prelungirea stagiului de practică la nave. În cadrul acestei Secţii intrau și ofițeri care 

făceau serviciul în flotă dar nu aveau calificarea în arma Marină, până la gradul de 

căpitan. 

Școala de Aplicație perfecţiona cunoştinţele tehnice și tactice ale ofițerilor-

elevi. În perioada teoretică se efectuau zilnic, conform programului orar, 6 ore de 

cursuri și activităţi, 3-4 ore de studiu individual, 8 ore de somn, restul timpului fiind 

afectat servitului mesei, activităţilor cultural-sportive și repaosului. Orele de curs se 

desfăşurau între 8.10-12.00 și 15.00-17.00, cu excepţia a trei zile pe săptămână, când 

programul de după-amiază includea o şedinţă de instrucție de infanterie și două ieşiri 

pe mare. 

După-amiaza zilei de sâmbătă era rezervată programului la dispoziţia unităţii. 

În timpul sărbătorilor Crăciunului, până la 15 ianuarie și de Paşti, din Joia 

Mare până în Duminica Tomii, toţii cursanţii beneficiau de vacanţe. Cursurile 

teoretice luau sfârşit, de regulă, la 15 mai, fiind urmate de ieşirile compacte pe mare, 

cu aplicaţii practice marinăreşti. 

În cadrul Școlii de Aplicație se studiau cunoștințe generale (Mecanică și 

Calcul diferenţial), limbi străine (engleză și franceză), cunoștințe militare generale 

 
36 „România Militară”, nr. 7/1923, p. 685. 
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(Aerostaţie și aviaţie, Legături și comunicaţii, Tactica armatei) și cunoștințe 

marinăreşti (Istoria războaielor maritime, Navigație astronomică, Trageri de 

artilerie navală, Electricitate aplicată, Submarine, Teoria navei, T.F.S., Manevre, 

Drept internațional public). 

În anul 1928, când a fost elaborată o nouă programă şcolară, au fost stabilite 

și cursurile pentru Secția ofițeri mecanici: Matematică (Algebră, Geometrie, 

Trigonometrie, Analiză infinitezimală), Mecanică, Geografie maritimă și 

oceanografie, Navigație și cosmogonie, Maşini marine, Arme sub apă, Construcţii 

navale și teoria navei, Electricitate, Electrotehnică și radio-gonio, Hidrografie și 

meteorologie, Manevra navei, Topografie, Manevra aparatelor navale, Bărci, şalupe, 

Manualul gabierului și timonierului, Coduri și semnale, Serviciul de bord, Limbi 

străine, Regulamente militare, Muzică, Gimnastică, Scrimă, etc. 

În planul de învățământ al Școlii de Aplicație figurau Calcul diferenţial și 

integral, Limba engleză, italiană și rusă, Aeronautică, Transporturi fluviale, 

Comunicaţii și legături, Cunoştinţe generale asupra războiului, Legislaţie și 

administraţie, Psihologie și educație militară, Istoria războaielor maritime, 

Navigație, Manevra vaselor cu vele, Artilerie navală, Teoria navei, Căldări marine, 

Mine submarine, Navigație submarină, Electricitate, Drept internațional maritim. 

Principalele acte normative care au reglementat rolul și structura 

învăţământului în Școlile de Aplicație au fost „Legea asupra înaintărilor în armată” 

(1924), Regulamentul acestei legi (elaborat în anul 1928)37 și „Legea privind 

stabilirea cadrelor și efectivelor armatei” (1932)38. 

Iniţial, Școala a funcționat pe baza unor instrucţiuni provizorii, elaborate 

anual de Inspectoratul General al Marinei. Astfel, prin Jurnalul Consiliului de 

Miniştri nr. 3468 din 18 septembrie 1921, s-a aprobat în mod provizoriu și sub 

rezerva sancţiunilor ulterioare a M.S. Regelui, Regulamentul Provizoriu al Școlii 

Navale, regulament propus de Comitetul consultativ al Școlilor, după practica făcută 

 
37 Monitorul Oficial nr. 219-1928, p. 8138. 
38 Idem, nr. 106/1932, p. 3084-3086. 
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în cursul anului 1921. În anul 1928 a fost elaborat primul Regulament de 

funcţionare39, cu modificările sale din 1935, apoi „Regulamentul pentru organizarea 

și funcţionarea Școlii Navale” din 1938, precum și Instrucţiunile și planurile de 

învățământ elaborate de Inspectoratul Marinei. 

Programul de învățământ al Școlii de Aplicație cuprindea cursuri pentru 

aprofundarea cunoştinţelor de specialitate însuşite pe treapta anterioară și pentru 

perfecţionarea aplicării lor. Accentul era pus pe însuşirea de noi cunoștințe 

referitoare la Arta militară navală, Calcule nautice și Manevra navei, Artileria navală, 

Teoria navei, Submarine, Căldări și maşini marine, etc. Structura anului de studii 

era: octombrie-februarie anul următor – cursuri; martie-aprilie – vizite de instrucție 

la diferite unităţi sau stabilimente ale Marinei; mai-septembrie – instrucție practică 

și serviciu la bordul navelor.  

Întrucât după înfiinţarea Școlilor Marinei la Constanța trecuseră prin diverse 

cursuri, sub o formă sau alta, toate promoţiile de ofițeri, începând de la promoţia de 

ofițeri 1920 s-a hotărât ca și aceştia să fie chemaţi la examenul de absolvire a Școlii 

de Aplicație, examen pe care să-l depună după ce singuri și-ar fi apropiat cunoştinţele 

după cursurile predate în Școală. 

Spre a le uşura această sarcină în parte, căpitanii din promoţia de ofițeri 1920 

au fost chemaţi la un curs de două săptămâni, unde li s-a expus materia la Navigație, 

Artilerie, Electricitate, Mine și torpile, Drept internațional. 

Predarea acestor cursuri s-a făcut de către profesorii Școlii de Aplicație. Într-

un timp extrem de redus, ofițerii au avut ocazia să revadă principiile de bază ale 

materiilor pe care ulterior aveau să le studieze în detaliu. 

Cursurile Anului II au început la 2 decembrie 1920 și s-au încheiat la 9 aprilie 

1921, când în faţa unui juriu examinator compus din contraamiralul Scondrea Vasile, 

președinte, comandorul Bucholtzer Corneliu, locotenent-comandorul Gheorghiu 

Alexandru, ca membri, au fost declaraţi admişi locotenenţii Marcu Vasile (care a 

 
39 „Monitorul Oficial” nr. 285/1928, p. 1078. 
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sosit în preajma absolvirii cursului, susţinând și examenul de Anul II), Paraschivescu 

A., Ioan Dumitru, Caraman I., Pelimon Aurel, Diaconescu P., Ioaniţiu Cezar și 

Deleanu Eugen și căpitanii Darian Dumitru, Bardescu Nicolae, Dobrescu Constantin 

și Cristescu Nicolae. Căpitanul Isvoranu Teodor și locotenentul Tomaide Emil au 

obţinut media insuficientă, însă fiind prea mică diferenţa, s-a admis să repete 

examenul. În schimb, locotenenţii Ionescu Virgil și Niculescu Dumitru au fost 

declaraţi repetenţi. Aceşti ofițeri au format prima promoţie de absolvenți ai Școlii de 

Aplicație. 

În ziua de 15 octombrie 1921 s-a prezentat pentru a urma Școlii de Aplicație 

o nouă serie de ofițeri. Conform noului regulament, aceasta urma cursul un singur 

an, respectiv în perioada octombrie 1921 - mai 1922. Din această serie au făcut parte 

locotenenţii Nedelcu Virgil, Prossinagg Carol, Paraipan Ştefan, chemat temporar în 

activitate, Lindner C., Antonescu Nicolae, Petrovici Mişu, Palada Horia, Dumbravă 

Alexandru, Manolescu C. și sublocotenenţii Foca Anton, Voinescu Victor, 

Dumitrescu Ştefan, Gherghel Arpad, Paraschivescu V., Onceanu Remus și Dumitriu 

Eugen. Locotenenţii Volovoi și Glaser nu s-au prezentat. 

Cursurile au fost susținute de profesorii: Ioan Stoenescu (Limba engleză), 

inginer şef Pio Benzi (Limba italiană), colonelul Butunoiu A. din Divizia a XV-a 

(Tactica Armatei), locotenent-comandorul aviator Racoveanu Gheorghe (Aviaţie), 

maiorul Ghica din Divizia a XV-a (Legături și comunicaţii) și inginerul Cotovu 

Virgil (Analiza infinitezimală și Mecanică raţională). 

Avându-se în vedere prescripţiile regulamentare, Anul I al Secției Aplicație 

din anul precedent trebuia încă din aprilie 1921 să depună un examen teoretic asupra 

tuturor materiilor învăţate în cursul acelui an. 

Din cauza lipsei acute de ofițeri la bordul navelor, care trebuiau să fie armate 

și pentru a putea trimite foştii ofițeri-elevi cât mai repede la bordul navelor lor, 

examenul de absolvire a Anului I a fost amânat pentru toamna anului 1921, înainte 

de începerea anului al doilea de curs. 
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În același timp, pentru a uşura pregătirea ofițerilor, obiectele de examen au 

fost reduse numai la materiile de ordin pur militar marinăresc și cele indispensabile 

urmării cursului Anului II. Astfel, s-a hotărât să se dea examen numai la Artilerie, 

Navigație, Analiza infinitezimală, Teoria navei și Mine submarine. 

Întrucât ofițerii prezentaţi la 17 octombrie 1921 au invocat faptul că în timpul 

campaniei de vară nu au avut timpul necesar preparării examenului, solicitând să li 

se aprobe un concediu de studiu de 30 zile, inspectorul tehnic al Marinei, sosit de la 

București, a fost de acord. În aceste condiţii, examenul de absolvire a Anului I a 

început la 24 noiembrie, în faţa unui juriu compus din comandorii Corneliu 

Bucholtzer și Ioan Isbăşescu și locotenent-comandorul Alexandru Gheorghiu.  

În anul 1921 examenul de absolvire a cuprins numai discipline de ordin pur 

teoretic: Artilerie, Navigație, Teoria navei, Mine submarine, fără probe aplicative.  

Din 22 ofițeri intraţi în școală în anul 1921, au trecut Anul al II-lea la acest 

examen numai 15, respectiv căpitanii Bardescu Nicolae, Darian Dumitru, Cristescu 

Nicolae, Dobrescu Constantin, Isvoranu Teodor și locotenenţii Ioan Dumitru, 

Caraman Ion, Ioaniţiu Cezar, Paraschivescu Al., Ionescu Virgiliu, Diaconescu Paul, 

Deleanu Eugen, Niculescu Dumitru, Pelimon Aurel și Tomaide Emil. 

În cursul anului s-au retras locotenenţii Verbiceanu Ştefan (din motive 

medicale), Vasilescu Alexandru (repetent, i s-a aprobat disponibilitatea pe 6 luni), 

Stănculescu I. (repetent, neprezentat la examen, lipsă la apel, plecat în Grecia), 

Vasilescu M. (mort prin înec în campania de vară), Mateescu Victor (repetent) și 

Ulic Babel (în misiune în Italia pentru aducerea navelor aflate la reparat). 

Dintre ofițerii trecuţi în Anul II, locotenenţii Ioaniţiu Cezar, Ionescu Virgil și 

Niculescu Dumitru nu au obţinut media de promovare, dar fiind mică diferenţa, li s-

a aprobat să urmeze cursurile Anului II, cu condiţia ca la terminarea şcolii să-și 

corijeze media insuficientă. 

În anul şcolar 1921-1922, Școala Navală a avut următorul personal: 

comandorul Bucholtzer Corneliu, comandantul Școlilor Marinei, locotenent-

comandorul Gheorghiu Alexandru, director de studii pentru ambele secţiuni ale 
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Școlii Navale, Pregătitoare și Aplicație, căpitan-comandorul Negulescu Aurel, 

căpitanul Bardescu Alexandru, ca ajutor la Direcţia de Studii și inspector de Studii, 

căpitanul Constantinescu M., comandantul Unităţii elevilor, căpitanul Cucinchi 

Atanase cu instrucţia de infanterie a elevilor și cu tragerile și Bărsănescu I., instructor 

Educaţie fizică. 

Promoţia 1922 a rămas numai cu 19 elevi. Școala s-a redeschis la 15 

octombrie 1922.  

Datorită încoronării M.S. Regelui Ferdinand I la Alba Iulia, la 15 octombrie 

1922, deschiderea cursurilor Școlii a fost amânată pentru 1 noiembrie 1922, când 

cursurile Secției Aplicație au început regulat cu sublocotenenţii Manolescu 

Constantin, Dumitriu Eugen, Dumitrescu Ştefan, Oniceanu Remus, Linder Carol, 

Săvulescu Eugen, Niculescu Constantin, Ştiubei Dumitru, Economu Ioan, Bercea 

Ioan, Tobescu Ioan, Popescu Florian, Teodoru Aurel, Săndulescu Vasile, 

Mărgineanu Ovidiu, Săvulescu Alexandru și locotenent Mateescu Victor. 

Școala Navală a început anul şcolar 1922-1923 cu următorul personal: 

comandorul Bucholtzer Corneliu, comandant; locotenent-comandorul 

Constantinescu Alexandru, director de studii la ambele secții; locotenent-

comandorul Bardescu Alexandru, ajutor; căpitanul Cucinchi Atanase, ofițer cu 

Infanteria; locotenentul Marcu Vasile, comandantul Unităţii elevi; locotenentul 

Prossinagg Carol, sublocotenentul Petrovici Mişu și sublocotenentul Dumbravă 

Alexandru. 

După numeroase rapoarte, la 10 septembrie s-a prezentat medicul căpitan 

Brezeanu Gheorghe. 

Disciplinele au fost predate ambelor secții în conformitate cu programele 

analitice ale şcolii, de către profesorii militari: comandorul Bucholtzer Corneliu, 

locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru, căpitanul Cucinchi Atanase, 

locotenentul Marcu Vasile, locotenentul Prossinagg Carol, sublocotenentul Petrovici 

Mişu, profesorii: generalul Butunoiu A., căpitan-comandorul Schmidt Victor, 

locotenent-comandorul Păiş Nicolae, locotenent-comandorul Eseinbeisser Camilo, 
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locotenent-comandorul Gheorghiu Alexandru, locotenent-comandorul Dumitrescu 

Alexandru, maiorul Dobrescu Nicolae, maiorul Ghica, maiorul Eftimescu 

Alexandru, maiorul Georgescu, căpitanul Constantinescu Mihail, căpitanul Negru 

Anton, căpitanul mecanic Andronescu Gheorghe și profesorii civili căpitan Predescu 

Marin, inginer şef Erbiceanu Laurenţiu, inginer şef Cotovu Virgil și profesorii Vasile 

Pop și Zăgaicea N. 

La 18 decembrie s-au prezentat căpitanii promoţiei 1913-1914, cărora li s-au 

expus conferințe timp de 15 zile la Electricitate, Torpile, Drept internațional, 

Artilerie, Teoria navei, Submarine. 

La 15 octombrie 1922 a absolvit Școala de Aplicație a doua serie de 16 ofițeri, 

care, conform noului regulament, încheiau cursul într-un singur an. 

În primii patru ani de activitate, din Școala de Aplicație și Cursul de 

perfecționare, Marina Militară a beneficiat de 83 de ofițeri. 

În perioada 18-28 martie 1923 s-au desfăşurat examenele de Aplicație al 

căpitanilor promoţie 1914-1915. Din 14 căpitani înscrişi, au promovat 13, căpitanul 

Butaş Octavian neprezentându-se la examen. 

În cursul anului au fost eliminaţi locotenentul Mateescu Victor și 

sublocotenentul Niculescu Constantin, pentru încălcare de consemn. 

La 16 aprilie ofițerii-elevi au început examenul teoretic al Cursului de 

Aplicație, în faţa comisiei compuse din contraamiralul Scodrea Vasile - președinte, 

comandorul Păiş Nicolae - delegat al Marinei Regale, a comandantului Școlilor, 

directorului de studii și a profesorilor respectivi. 

La 27 aprilie Școala Navală, cu elevii Secţiilor Pregătitoare și de Aplicație și 

Școala Copiilor de Marină Constanța, s-a ambarcat pe vasul „Principesa Maria” 

pentru voiajul de instrucție pe itinerariul Constanța (29 aprilie), Balcic (30 aprilie-1 

mai), Sulina (1-3 mai), Constanța (4-5 mai), Constantinopol (6 mai), Ceanac (6-7 

mai), Muntele Athos (7-8 mai), Salonic (8-10 mai), Pireu (12-17 mai), Suda (18 mai), 

Sira (19 mai), Kios (20-21 mai), Constantinopol (22-25 mai) și Constanța (26 mai). 
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Pasagerul „Principesa Maria” 

 

În timpul voiajului s-au executat exerciţiile permise de un vas-școală 

improvizat, insistându-se în special asupra serviciului la bord. De asemenea, s-au 

continuat parte din cursurile întârziate de călătorie. 

Încă o dată s-a demonstrat necesitatea completării cunoştinţelor teoretice din 

școală prin aplicaţii, exerciţii și prin serviciu intens la bord, pe timp mai îndelungat, 

pentru formarea deplină a ofițerilor. 

La 5 octombrie 1923 a început examenul de practică al ofițerilor-elevi din 

Școala de Aplicație, comisia de examinare a fiind compusă din contraamiralul 

Scodrea Vasile, președinte, comandorul Bucholtzer Corneliu, comandantul Școlii 

Navale, căpitan-comandorul Schmidt Victor, profesor, căpitan-comandorul Păiş 

Nicolae, delegatul ministerului, locotenent-comandorul Constantinescu Alexandru, 

director de studii, locotenent-comandorul Dumitrescu Alexandru, profesor, căpitanul 

Constantinescu Mihail, profesor și locotenentul Prossinagg Carol. 

Au fost declaraţi absolvenți ai Școlii de Aplicație sublocotenenţii Manolescu 

Constantin, Oniceanu Remus, Dumitrescu Ştefan și Dumitriu Eugen, din promoţia 

1920 și sublocotenenţii Teodoru Aurel, Săndulescu Vasile, Economu Ioan, Borcea 
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Ioan, Săvulescu Eugen și Popescu Florian, din promoţia 1921. Au fost declaraţi 

respinşi sublocotenenţii Ştiubei Dumitru, Tobescu Ioan, Săvulescu Alexandru și 

Mărgineanu Ovidiu. În prezența aceleeaşi comisii au trecut examenul de aplicaţie 

căpitanul Butaş Octavian și locotenentul Niculescu Dumitru. 

La 16 octombrie 1923 Școala și-a deschis cursurile cu următorii ofițeri-elevi 

de anul III: sublocotenenţii Alexandru Casiu, Alimănescu Gheorghe, Borcescu 

Gheorghe, Boroianu Alexandru, Bujoreanu Florea, Cojescu Alexandru, Condeescu 

Dumitru, Dumitrescu Ioan, Dumitriu Traian, Frumosu Mihail, Gealep Virgil, Ioan 

Andrei, Lăzărescu Gheorghe, Lăzărescu Petre, Mărgineanu Ovidiu, Mihăilescu 

Florea, Niculescu Constantin, Petcu Al. Damian, Popescu Roman, Reţeanu Eugen, 

Roşescu Gheorghe, Săvulescu Alexandru, Ştefănescu Gheorghe, Ştiubei Dumitru, 

Tobescu Ioan, Toma Matei și Popescu Nicolae. 

La 22 octombrie 1923 Secția Aplicație a început cursurile cu 26 elevi, lipsă 

fiind sublocotenentul Popescu Nicolae. 

La începutul cursului, 2-3 săptămâni profesorii din afară de cadre au venit 

neregulat, din care cauză cursurile au avut de suferit. 

Cursul de Informaţii a început regulat la 1 decembrie 1923, cu căpitanii 

Stoianovici Alexandru, Bălan Iacob, Macellariu Horia, Roman August, Butaş 

Octavian, Vlădescu Constantin și Negru A. Constantin. 

Ofiţerii-elevi sublocotenent Dumitriu Traian, Alimănescu Gheorghe, 

Boroianu Alexandru, Boicescu Gheorghe și Cojescu Alexandru au fost eliminaţi din 

școală pentru insubordonare. 

La 8 iulie 1923 a început Cursul de Informaţii cu căpitanii avansaţi la 1 

septembrie 1917. 

Căpitanul Constantinescu Mihai, de pe canoniera „Dumitrescu”, căpitanul 

Baicu Ştefan de pe canoniera „Lepri”, căpitanul Ştiubei de pe „Năluca” și căpitanul 
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Georgescu Vladimir de la Grupul Vedetelor Antisubmarin s-au debarcat pentru a 

urma Cursul de Informaţii.  

La 5 octombrie 1923 au început examenele pentru partea practică a 

sublocotenenţilor din Școala de Aplicație. 

La 6 octombrie canoniera „Dumitrescu”, având la bord comisia de examinare 

sub preşedinţia contraamiralului Vasile Scodrea și sublocotenenţii din Școala de 

Aplicaţii, a ieşit pe mare pentru manevre și teme. 

 

 

Canoniera „Dumitrescu” 

 

La 26 ianuarie 1924, din iniţiativa ajutorului comandantului, locotenent-

comandorul Alexandru Bardescu, cu bani strânşi prin subscripţie, a fost realizată o 

placă de marmură în onoarea ofițerilor de marină morţi pentru patrie în Războiul de 

Întregire, care a fost aşezată la intrarea principală din dreapta a comandamentului 

Școlii Navale ( „Această placă a fost recuperată de subsemnatul de la 

Comandamentul Teritorial de Jandarmi Constanța de pe str. Mircea cel Bătrân, la 

demolarea imobilului respectiv, fiind restaurată și expusă în expoziţia permanentă 

a Muzeului Marinei Române” – nota: comandor dr. Marian Moșneagu). 
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De asemenea, în stânga a fost aşezată simetric o altă placă de marmură, cu 

numele comandanţilor de la înfiinţarea Școlii, 1 iulie 1920, precum și un tablou mare 

în ulei, reprezentând un distrugător și torpilor, în luptă navală. 

La 1 aprilie 1924, la comanda Școlii Navale se afla comandorul Bărbuneanu 

Petre, secondat de locotenent-comandorul Bardescu Alexandru, ajutor și director de 

studii. 
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Locotenent-comandorul Alexandru Bardescu 

 

La 15 octombrie, Școala Navală a fost inspectată de generalul Constantin 

Jiteanu, comandantul Corpului II Teritorial.  

La 20 octombrie 1924 s-au prezentat ofițerii-elevi ai anului III. Școala Navală 

și-a început cursurile cu următorul personal: comandorul Bărbuneanu Petre, 

comandant; locotenent-comandorul Georgescu Ion, director de studii; locotenent-

comandorul Bardescu Alexandru, ajutor de şef de corp; căpitanul Marcu Vasile, 

comandantul Unităţii elevilor; sublocotenenţii Economu Ioan și Martac Alexandru, 

ofițeri de clasă Secția Pregătitoare; administrator locotenent Petrescu Ştefan, ofițer 

cu îmbrăcămintea; administrator locotenent Popescu Marian, casier; căpitanul 

Cucinchi Atanase, comandantul Companiei Trupei; medic căpitan Rezeanu 

Gheorghe, medicul Școlii; administrator locotenent Mogoşanu Ştefan, ofițer cu 

cazarmarea; maistrul clasa a 2-a Andronescu D., şeful bibliotecii; plutonierul major 

Oprea Cristea, Compania Trupei; plutonierul major Pavel Mihai, sanitar; subofiţerul 

de administraţie Muşat Mihai, ofițer cu aprovizionarea; registrator Ene Radu, şeful 

Registraturii; copistă clasa a 2-a Liteanu Elena, dactilografă. 

Ofițeri-elevi: sublocotenenţii Zapolski Sergiu B., Bujoreanu Florea, Popescu 

Nicolae, Bercea Alexandru, Năstase Constantin, Lungu Corneliu, Harting Gheorghe, 

Samson Titus, Ionescu Paul, Eftimescu Ioan, Tradafirescu Eugen, Petrulian M., 
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Dragoş Alexandru, Cristodulo C., Popescu Petre, Niculescu Emilian, Niculescu 

Dumitru, Ghenădescu Paul, Stănescu Ioan, Budescu Radu și Petrescu Tocineanu 

Gheorghe. 

La 20 octombrie în una din camerele unei aripi a fost organizată o popotă a 

ofițerilor de marină, dotată cu 40 scaune, două bufete, veselă pentru 50 persoane și 

altele pentru buna funcţionare.  

Conform ordinului Inspectoratului Marinei, la 20 noiembrie, sublocotenenţii 

Dumitru Traian, Alimănescu Gheorghe și Boroianu Alexandru, care fuseseră 

eliminaţi din Școală în anul şcolar 1923-1924, s-au prezentat pentru a urma cursurile 

Secției de Aplicație ca auditori. 

În anul de învățământ 1924-1925 Școala Navală a fost structurată pe trei ani 

de studii, cu următoarele profiluri: Anul I - Curs pregătitor, Anul II - Curs normal și 

Anul III - Curs de Aplicație40. După absolvirea cursului normal, elevii erau avansaţi 

la gradul de sublocotenent (aspirant) și urmau, în continuare, Cursul de Aplicație. La 

acest sistem s-a renunțat în anul 1927, când Școala Pregătitoare s-a despărţit de 

Școala de Aplicație. 

Din lipsă de profesori, la începutul anului 1924 Cursul de Informaţii a suferit 

modificări în program, reducându-se parte din ore la unele cursuri. 

În urma propunerii comandorului Isbăşescu Ioan, profesor de Artilerie, în 

perioada 9-20 aprilie 1924, Cursul de Informaţii, căpitanii și ofițerii-elevi ai Secției 

de Aplicație au efectuat o vizită de documentare la Uzinele Reşiţa, Arsenalul 

Armatei, Pulberăria și Pirotehnia Armatei. 

La 24 mai 1924 a început examenul pentru absolvirea anului III, în faţa 

comisiei prezidată de contraamiralul Vasile Scodrea, iar delegat al ministrului, 

căpitan-comandorul Schmidt Victor. 

Au fost declaraţi absolvenți ai Secției de Aplicație sublocotenenţii Casian 

Alexandru, Popescu Roman, Roşescu Gheorghe, Frumosu Mihail, Ioan Andrei, 

Dumitrescu Ioan, Lăzărescu Gheorghe, Lăzărescu Petre, Gealep Virgil, Reţeanu 

 
40 „Anuarul Marinei”, II/1925, p. 59. 

 



 

54 

 

Eugen, Mihăilescu F., Niculescu Constantin, Toma Matei, Ştiubei Dumitru, 

Ştefănescu Gheorghe, Petcu D. Alexandru, Condeescu Dumitru și Mărgineanu 

Ovidiu. 

Sublocotenentul Tobescu Ioan a rămas pentru a doua oară repetent.  

La 1 iunie 1924 toţi ofițerii-elevi au plecat la noile unităţi, unde au fost 

repartizaţi conform ordinelor de bătaie. 

La 1 aprilie 1925 comandantul Școlii Navale era comandorul Petre 

Bărbuneanu, ajutat de locotenent-comandorul Gheorghe Niculescu și directorul de 

studii, locotenent-comandorul Ioan Georgescu. 

Conform D.M. nr. 274 din 27 martie 1925, canoniera „Căpitan Dumitrescu” 

a fost repartizată Școlii Navale ca navă-școală. În vederea plecării în voiaj de 

instrucție în apele internaţionale, nava a fost amenajată de către Arsenalul Marinei, 

făcându-se unele modificări necesare cazării ofițerilor și elevilor. 

La 1 mai 1925 a început examenul ofițerilor-elevi care au urmat cursurile 

Secției de Aplicație, în faţa comisiei compusă din contraamiralul Scodrea Vasile, 

președinte, comandorul Bărbuneanu Petre, comandantul Școlii Navale, comandorul 

Schmidt Victor, delegat al Ministrului de Război, locotenent-comandorul Georgescu 

Ioan, director de studii, membri. 

Au fost declaraţi reuşiţi următorii ofițeri-elevi: Promoţia 1923 – 

sublocotenenţii Harting Gheorghe, Năstase Constantin, Bercea Alexandru, Lungu 

Corneliu, Tradafirescu Eugen, Samson Titus, Zapolski Sergiu, Ionescu Paul, 

Eftimescu Ion, Cristodulo Constantin, Popescu Petre, Petrulian Mihai și Niculescu 

Dumitru; Promoţia 1922 – sublocotenenţii Bujoreanu Florea, Dumitriu Traian și 

Alimănescu Gheorghe. Sublocotenenţii Niculescu Emilian și Boroiceanu Alexandru 

s-au retras de la examen, comisia declarându-i repetenţi. 

În acest an şcolar, cursurile au fost predate de locotenent-comandorul 

Georgescu Ioan (Navigație-Anul III), căpitanul Roman August (Istoria războaielor, 

Submarine), căpitanul Marcu Vasile (Trigonometrie, Construcţii navale), căpitanul 

Cucinchi Atanase (Regulamente pentru toate armele, Arme portative), căpitan-

comandorul Schmidt Victor (Manevre, Submarine), locotenent-comandorul 
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Eisenbasser Camilo (Geografie maritimă, Oceanografie, Meteorologie, Hidrografie, 

Topografie, Mine și Torpile), locotenent-comandorul Dumitrescu Alexandru 

(Electricitate-Anul II și III, Arme sub apă, Limba engleză, Drept internațional), 

căpitanul Constantinescu Mihail (Artilerie), căpitanul Prossinagg Carol (Navigație 

Anul I și II), sublocotenentul Lăzărescu Petre (Desen), ofițerul mecanic şef clasa a 

2-a Gheorghiu Ioan (Maşini marine) și căpitanul Negru A. Constantin (Aeronautică). 

În perioada 24 iulie-25 august 1925, canoniera „Dumitrescu” a efectuat 

voiajul de instrucție pe coasta românească, vizitând porturile Sulina, Insula Şerpilor, 

Mangalia și Balcic. Alături de elevi s-au aflat la bord comandantul Școlii, în calitate 

de comandant superior, directorul de studii și comandantul canonierei, comandantul 

Unităţii elevilor și ofițerii de clasă ai elevilor și ofițerilor-elevi. La comanda Școlii a 

rămas locotenent-comandorul Niculescu Gheorghe. 

Nava-școală, armată, amenajată și aprovizionată cu proviziile necesare 

pentru 30 de zile, a ieşit în mare pentru instrucţia elevilor și ofițerilor. În Darea de 

seamă înaintată Inspectoratului Marinei s-a menţionat: „Instrucţia și aplicaţiile 

practice la diferite specialităţi executate de ofițerii-elevi și elevi la bordul navei-

școală s-au executat după programul general de aplicaţii, întocmit la începerea 

campaniei de instrucție și aprobat de Inspectorat. 

Noii sublocotenenţi prezentaţi din concediu la 22 iulie au fost repartizaţi la 

fiecare din serviciul bordului: Navigație, Artilerie, Timonerie, Dinam și Proiectoare, 

Manevre, Mitraliere, Infanterie, precum și la serviciul detaliului ca ajutori ai 

ofițerilor titulari. 

Serviciul de specialitate se execută săptămânal, după care prin rotaţie 

stabilită printr-un registru special, ofițerii se schimbau între ei, aşa încât au trecut 

prin toate specialitățile. 

Elevii au fost de asemenea repartizaţi la specialitățile importante, făcând 

serviciul de şef tunar, şef timonier, armament la tunuri, timonier la diferite posturi, 

rotaţia făcându-se tot săptămânal. 



 

56 

 

Noii sublocotenenţi au executat în tot timpul serviciul de cart atât în marş 

cât și în staţionare, câte doi ofițeri simultan, unul pe punte și altul pe comandă, sub 

conducerea și controlul ofiţerului de cart sau de gardă. 

Elevii au executat serviciul de şef de cart și timonier. Aplicaţiile practice 

executate de elevi și ofițerii-elevi în timpul călătoriei de instrucție au fost cele 

indicate de programul general la capitolul Perioada I, și anume: 

A. La navigație. În marş, ofițerii-elevi și elevii au executat, sub controlul 

ofiţerului şef de cart, calcule de estimă, calcule de navigație costieră, regiunea plină 

de insule pe unde au navigat fiind foarte favorabilă acestor calcule, calcule de 

determinarea deviaţiilor și controlul lor cu aştri și relevmente terestre, comparaţii 

la cronometre și ţinerea jurnalelor de cronometre. 

Ofiţerii-elevi au executat, în afară de acestea, calcule de navigație 

astronomică, determinarea punctului prin drepte de înălţime prin latitudine 

meridiană și o dreaptă de înălţime, determinarea latitudinii cu polara, etc. 

Atât elevii cât și ofițerii-elevi au ţinut un caiet de calcule de navigație, 

controlat de ofiţerul însărcinat cu instrucţia lor. 

B. Manevre. Serviciul la bord. Timonerie. Ofiţerii-elevi și elevii s-au pus 

la curent cu toate amănuntele cunoaşterii navei și tuturor materialelor aflate la 

bord, executând un caiet special schiţe ale diverselor compartimente sau aparate ale 

specialităţilor respective. 

Au luat parte la toate manevrele navei la posturi stabilite prin registru de 

roluri, iar în porturi și rade s-au executat exerciţii de bărci cu rame și vele, manevre 

de plecări, acostări, etc. Sublocotenenţii de corvoadă executau în afară de aceasta 

serviciul de şef de barcă în orice ocazie. 

S-au executat exerciţii de semnale Morse de zi și de noapte, precum și 

semnale cu codul internațional cu două nave străine întâlnite în port. Elevii au făcut 

serviciul curent de timonier la cârmă și timonier de veghe în gabie. 

Elevii și ofițerii-elevi au ţinut la zi un jurnal de bord, în care treceau toate 

evenimentele și datele privitoare la navigație, vizite executate în porturi, impresii 
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asupra localităţilor văzute, etc. Jurnalele erau periodic văzute de ofiţerul însărcinat 

cu instrucţia. 

C. Artilerie. S-au executat teorii asupra materialului de artilerie aflat la 

bord, exerciţii de ochire la „Percutor – Harqueur”, exerciţii de armarea pieselor, 

precum și exerciţii la posturile de luptă. De asemenea, exerciţii de întrebuinţarea 

telemetrului și a transmisiunii ordinelor. 

D. Maşini. Ofiţerii-elevi au făcut descrierea aparatelor motoare, au fost 

însă repartizaţi în mod special la acest serviciu deoarece călătoria de instrucție 

prezenta un mai mare interes în primul rând din punct de vedere al navigaţiei și atât 

ofițerii cât și elevii erau ţinuţi a sta mai mult pe punte, în exerciţii de navigație 

costieră, schiţe de porturi, rade sau perspective ale coastei, etc. A rămas astfel a se 

executa mai intens serviciul la motoare în perioada III, când vom naviga iar pe 

coastele româneşti cunoscute deja de elevi și ofițeri. 

E. Vizite. Un capitol al instrucţiei ofițerilor și elevilor în timpul călătoriei 

este constituit de numeroasele vizite executate prin porturi, atât la nave și 

stabilimente tehnice, cât și la muzee, localităţi istorice, etc., vizite ce au contribuit 

în mare măsură a înmulţi și desăvârşi atât cunoştinţele de specialitate marinărească, 

cât și cele de cultură generală ale ofițerilor și elevilor. 

S-au vizitat la Pireu cuirasatele „Kilkis”, „Lemnos” și „Averoff”, instalaţii 

de artilerie, torpile, aparate motoare, precum și Arsenalul din Salamina, dându-se 

elevilor și ofițerilor explicaţii asupra numeroaselor chestiuni ce nu le ştiau până 

atunci. 

La Samos, Tigani, Rodos, Atena și Salonic s-au vizitat numeroase muzee, 

localităţi istorice cu renume mondial, dându-se ofițerilor și elevilor putinţa de 

cunoaştere caracterele istoriei și artei antice (și uneori a perioadelor istorice), fapt 

ce constituie o preţioasă contribuţie la cultura generală oricui.  

Pretutindeni, explicaţiile au fost date de persoanele cele mai competente 

indicate, arătându-ne cea mai largă și desăvârşită curtoazie. Călătoria în 

străinătate a fost mare folos pentru completarea instrucţiei practice a elevilor și 

ofițerilor și dezvoltarea cunoştinţelor generale. 



 

58 

 

Li s-a dat să constate necesitatea cunoaşterii limbilor străine și să se 

utilizeze cunoştinţele ce le posedau în această privinţă; timizi la început în relaţiile 

lor sociale, atât elevii cât și ofițerii-elevi au fost nevoiţi apoi să se acomodeze 

obligaţiilor sociale faţă de persoanele străine cu care au venit în contact. 

Rezultatele ar fi fost cu mul mai bune dacă numărul elevilor și al ofițerilor 

nu ar fi fost atât de mare la bord. Resursele unei canoniere în material de bărci, 

armament și loc disponibil la bord sunt prea restrânse și nu permit instruirea unui 

număr atât de considerabil și într-un timp atât de scurt. 

Pentru ca instrucţia elevilor și ofițerilor-elevi să fie desăvârşită, trebuie ca 

fiecare să execute aceeaşi aplicaţie practică de repetate ori; numărul mare și timpul 

nu a permis aceasta. 

Va trebui ca în viitor nava-școală să stea mai mult în fiecare port pentru a 

se putea vizita localităţile și să mai rămână și zile disponibile pentru executarea 

programului de instrucție. Aglomeraţia prea mare la bord are repercusiuni asupra 

stării de spirit și influenţează în mod defavorabil bunului mers al personalului și al 

instrucţiei. 

Numărul prea restrâns al oamenilor din echipaj, îngreunează întreţinerea 

materialului și curăţeniei și împiedică executarea unui program intensiv de 

instrucție cu elevii, care trebuie să îndeplinească prea multe din atribuţiile 

echipajului. 

Din constatările făcute cu prilejul primei călătorii în străinătate a navei-

școală, rezultă necesitatea micşorării numărului elevilor și ofițerilor-elevi 

ambarcaţi pe o canonieră, prin ataşarea la nava-școală a două canoniere pentru 

executarea călătoriei de instrucție. 

În acest mod s-ar da tinerilor ofițeri și prilejul de a se forma pentru serviciul 

în grup. 

Se resimte mult lipsa unui regulament al serviciului interior la bord. Atâta 

timp cât nu se va completa acest gol, nu se va putea conta pe o bună instruire a 

viitorilor ofițeri pentru executarea serviciului la bord”.  
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Între 22-28 septembrie, canoniera „Dumitrescu” a plecat cu elevii Anului II 

și cu ofițerii-elevi în călătorie de instrucție în Deltă.  

La 31 octombrie s-au prezentat sublocotenenţii pentru a urma cursurile 

Școlii de Aplicație.  

La 1 noiembrie 1925 Școala Navală și-a început cursurile cu următorul 

personal din cadrele şcolii: comandorul Bărbuneanu Petre, comandantul şcolii, 

locotenent-comandorul Georgescu Ioan, director de studii, locotenent-comandorul 

Niculescu Gheorghe, ajutorul comandantului, căpitanul Stoianovici Alexandru, 

director al Școlii de Aplicație, căpitanul Cucinchi Atanase, comandantul Companiei 

Trupei, medic căpitan Rescanu Gheorghe, medicul şcolii, locotenentul Mărgineanu 

Ovidiu, comandantul Unităţii elevilor, locotenentul Voinescu Victor, administrator 

locotenent Petrescu Ştefan, ofițer cu aprovizionarea și cazarmarea, sublocotenentul 

Năstase Constantin, ofițer de clasă Anul I și II, sublocotenent Harting Gheorghe, 

ofițer de clasă Anul I și II, administrator sublocotenent Stanciu Ovidiu, casier și 

ofițer cu îmbrăcămintea, plutonierul major Oprea Cristea, Compania Trupei, 

plutonierul sanitar Pavel Mihai, sanitar, plutonierul adjutant Muşat Mihai, cu 

materialul de studii și biblioteca, subşef de birou Ene Radu, Biroul Adjutanturii și 

şeful Registraturii și impiegat clasa a 3-a Liteanu Elena, dactilografă. 

Cursul de Informaţii a fost urmat de căpitanii Dobrescu, Isvoranu Teodor, 

Cristescu Nicolae, Darian Dumitru și Verbiceanu Marius. 

Secția de Aplicație a fost urmată de sublocotenenţii Dragoş Alexandru, 

Budescu Radu, Petrescu Tocineanu Gheorghe, Ghenădescu Paul, Stănescu Ioan, 

Bănică Ioan, Călăraşu Petre, Teohari Mircea, Stanciu Dumitru, Grecescu Emil, 

Vasilescu Nicolae, Cristescu Ioan, Mircescu Ioan, Popovici Horia, Pârâianu Nicolae, 

Mocanu Gheorghe, Popescu Teodor, Petrescu Tocineanu Ion, Marinescu Vasile, 

Popescu Ioan, Orănescu Cicerone, Gheorghiu Romulus, Ringhiopol Haralambie, 

Crăciuneanu Constantin, Ionescu Mircea, Borş Constantin, Popovici Eneea, 

Drinceanu Gabriel, Nedelescu Corneliu, Belu Pompiliu și Dumitrescu Armand. 

În anul şcolar 1925-1926 cursurile au fost predate de comandorul 

Bărbuneanu Petre (Geografie maritimă, Meteorologie, Hidrografie și 
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Oceanografie), locotenent-comandorul Popovici Grigore (Limba franceză), 

căpitanul Stoianovici Alexandru (Drept internațional), căpitanul Cucinchi Atanase 

(Topografie, Arme), locotenentul Voinescu Victor (Trigonometrie, Construcţii 

navale), comandorul (r) Negulescu Aurel (Navigație Anul II și III), căpitan-

comandorul Schmidt Victor (Manevre, Submarine), locotenent-comandorul 

Dumitrescu Gheorghe (Limba engleză, Regulamente), locotenent-comandorul 

Dumitrescu Alexandru (Arme sub apă, Electricitate și T.F.S.), locotenent-

comandorul Măicănescu Gheorghe (Aeronautică), căpitanul Constantinescu Mihail 

(Artilerie Anul II și III), sublocotenentul Năstase Constantin (Navigație Anul I), 

sublocotenentul Harting Gheorghe (Artilerie Anul I), locotenent-colonelul Zavela 

Ion (Legislaţie), ofițerul mecanic şef clasa a 2-a Brânză Teodor (Maşini marine), 

căpitanul Georgescu Vladimir (Istoria războaielor navale), inginerul Cotovu Virgil 

(Mecanică și Analitică), inginerul Rizescu Cristea (Algebră superioară, analiză 

infinitezimală), inginerul Bodreag Cristea (Geometrie analitică, Electricitate), 

inginerul Dumitrescu Ioan (Educaţie fizică), pilotul Antonio Rotta (Matelotaj), 

profesorul Rigo Constantinescu (Desen) și profesorul Moruzof (Muzică). 

În urma ordinelor și instrucţiunilor, s-a introdus în programul Școlii Navale 

și predarea Cursului de Gaze. 

Cu D.M. nr. 357/1920, a fost completată decizia anterioară cu următorii 

profesori: generalul Schmidt Ion (Tactica gazelor), medicul colonel Bălănescu Ion 

(Terapeutica), maiorul Popescu Nicolae (Organizarea serviciilor gazelor) și 

profesorul Zaharescu Vasile (Tehnica gazelor). Tot prin această decizie, ofiţerul 

mecanic Sterian Teodor a fost numit profesor la cursul Maşini marine, în locul 

ofiţerului şef Gheorghiu Ioan, plecat în Italia cu canonierele. 

La 24 noiembrie locotenent-comandorul Popovici Grigore, numit director 

de studii în locul comandorului Georgescu Ioan, mutat la Inspectoratul Marinei, a 

luat serviciul în primire. La aceeaşi dată, locotenent-comandorul Niculescu 

Gheorghe a fost detaşat ca şef de stat major la Divizia de Mare, funcția de ajutor de 

şef de corp fiind preluată tot de locotenent-comandorul Popovici Grigore. 
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La începutul anului şcolar programul a suferit multe modificări din cauza 

lipsei profesorilor, în special a celor militari. 

La 1 februarie 1926, sublocotenentul Stănescu Ioan din Secția de Aplicație 

a fost trecut în retragere din cauză de boală. 

La 1 aprilie s-a încheiat Cursul de Informaţii al căpitanilor. Locotenent-

comandorul Popovici Grigore, plecat într-un serviciu ordonat, a fost înlocuit la 20 

aprilie cu căpitanul Stoianovici Alexandru. 

La 1 mai 1926 a început examenul de absolvire a Școlii de Aplicație în faţa 

comisiei compusă din contraamiralul Gavrilescu Mihail, președinte, comandorul 

Bucholtzer Corneliu, delegatul Inspectoratului General al Marinei, comandorul 

Bărbuneanu Petre, comandantul Școlii Navale, căpitanul Stoianovici Alexandru, 

director de studii și profesorii cursurilor respective. 

Din cei 30 de ofițeri-elevi care au urmat regulat Anul III, sublocotenentul 

Orănescu Cicerone a rămas repetent, ceilalţi fiind clasificaţi pe promoţii. 

Promoţia 1923: sublocotenenţii Dragoş Alexandru, Ghenădescu Paul, 

Petrescu Tocineanu Gheorghe și Budescu Radu. 

Promoţia 1924: sublocotenenţii Bănică Ioan, Cristescu Ion, Grecescu Emil, 

Teohari Mircea, Popovici Horia, Călăraşu Petre, Pârâianu Nicolae, Vasilescu 

Nicolae, Mircescu Ion, Stanciu Dumitru, Marinescu Vasile, Popescu Ion, Mocanu 

Gheorghe, Petrescu Tocineanu Ion, Popescu Tudor și Gheorghiu Romulus. 

Promoţia 1925: sublocotenenţii Ringhiopol Haralambie, Crăciuneanu 

Constantin, Ionescu Mircea, Borş Constantin, Nedelescu Corneliu, Drinceanu 

Gheorghe, Belu Pompiliu, Popovici Eneea și Dumitrescu Armand. 

Anul şcolar 1926-1927 a început cu următorul personal: comandorul 

Buchholtzer Corneliu, comandant, căpitan-comandorul Pogonat Constantin, ajutor, 

locotenent-comandorul Zlatian Paul, director de studii, căpitanul Bălan Iacob, 

comandantul Unităţii elevilor, căpitanul Dobrescu Constantin, ofițer de clasă la Anul 

III, locotenentul Voinescu Victor, ofițer de clasă la Anul II, locotenentul Săndulescu 

Vasile, ofițer de clasă la Anul I, locotenentul Săvulescu Eugen, ofițer de clasă la anul 

T.R., medicul căpitan Prezeanu Gheorghe, medicul Școlii, locotenentul Mărgineanu 
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Ovidiu, locotenentul Dumitrescu Ioan, comandantul Companiei Trupei, 

administrator locotenent Stanciu Ovidiu, casier și ofițer cu îmbrăcămintea, 

administrator locotenent Gabrilescu Nicolae, ofițer cu cazarmarea, medicul 

locotenent stagiar Tastlich Gustav, Infirmeria Școlii, maistrul militar clasa a 3-a 

Dumitrescu Marin – Bateria de 75 mm, plutonierul major Oprea Cristea, Compania 

trupei, plutonierul major Muşat Mihai – Biblioteca și aprovizionarea, plutonierul 

sanitar Pavel Mihai, Infirmeria Școlii, subşef de birou Ene Radu, comandamentul 

Școlii, impiegat clasa a 3-a Liteanu Elena, comandamentul Școlii și bucătar 

Niculescu Anton, bucătarul Școlii.  

Ofiţerii Anului III: sublocotenenţii Orănescu Cicerone, Constantinescu 

Constantin, Constantinescu Ioan, Giurgiuc Mihail, Ghezzo Eduard, Horodincă Titus, 

Hristu Gheorghe, Mosor Nicolae, Sandu Constantin, Scorţescu Gheorghe și Stănescu 

Gheorghe. 

Profesori: inginerul Rizescu Gheorghe (Algebră superioară, Analiză 

infinitezimală), locotenentul Dumbravă Alexandru (Descriptura, Trigonometrie), 

Săndulescu Vasile, Voinescu Victor (suplinitori), inginerul Cotovu Virgil 

(Mecanică), căpitan-comandorul Dumitrescu Gheorghe (Limba engleză), căpitanul 

Verbiceanu Marius (Limba franceză), sublocotenentul Drinceanu Gheorghe (ajutor), 

căpitan-comandorul Dumitrescu Gheorghe (Regulamentul serviciului la bord și 

Regulamente), locotenentul Mărgineanu Ovidiu (ajutor), căpitanul Cucinchi Atanase 

(Regulamente pentru toate armele), locotenentul Mărgineanu (ajutor), căpitanul 

Budiş Alexandru (Tactica armelor de uscat), locotenent-colonelul Zavela Ioan 

(Legislaţie și administraţie), intendent maior Predescu M. (ajutor), căpitanul 

Cucinchi Atanase (Arme portative), locotenentul  Mărgineanu (ajutor), comandorul 

Bărbuneanu Petre (Geografie maritimă și Oceanografie), căpitan-comandorul 

Pogonat Constantin (ajutor), căpitanul Stoianovici Alexandru (Hidrografie, 

Topografie și Meteorologie), sublocotenentul Ringhiopol Haralambie (ajutor), 

căpitanul Cristescu Nicolae (Navigație), sublocotenentul Năstase C. (ajutor), 

locotenent-comandorul Constantinescu Mihail (Artilerie, Trageri și Balistică), 

sublocotenentul Harting Gheorghe (ajutor), locotenent-comandorul Dumitrescu 
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Alexandru (Arme sub apă), locotenentul Săvulescu Eugen (ofițerul mecanic clasa 1 

Velciu Eugen (Maşini marine), căpitan-comandorul Dumitrescu Gheorghe 

(Construcţii navale), locotenentul Voinescu Victor (ajutor), comandorul Schmidt 

Victor (Manevre, Submarine), locotenent-comandorul Fundăţeanu Preda (Drept 

internațional), căpitanul Bălan Iacob (ajutor), căpitanul Cristescu Nicolae (Istoria 

războaielor), căpitan-comandorul Pogonat Constantin (ajutor), locotenent-

comandorul Măicănescu Gheorghe (Aeronautică), profesorul Rigo Constantinescu 

(Desen), profesorul Moruzoff (Muzica), şeful Muzicii Kuhuert Iulius (Muzică 

instrumentală), inginerul Cotovu Virgil (Geometrie analitică), sublocotenentul 

Năstase C. (ajutor), comandorul Schmidt Victor (Aplicaţii marinăreşti), locotenentul 

Dumitrescu I. (Educaţie fizică), medicul căpitan Brezeanu Gheorghe (Igienă) și 

profesorul Mureşanu Constantin (Educaţie morală, Psihologie și Pedagogie). 

 
Cursuri predate la Școala de Aplicație 

 

Conform Ordinului Inspectoratului General al Marinei nr. 5599, la 3 

noiembrie 1926 s-a desfăşurat un examen pentru trimiterea în Franţa a unui 

locotenent, în faţa comisiei compusă din preşedinte - contraamiralul Gavrilescu 

Mihail și membri - comandorul Bucholtzer Corneliu și inginerul Cotovu Virgil. A 

fost declarat reuşit locotenentul Dumitriu Traian. 
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La 1 aprilie 1927 Școala Navală era comandată de comandorul Corneliu 

Bucholtzer, ajutat de căpitan-comandorul Alexandru Constantinescu și directorul de 

studii, locotenent-comandorul Paul Zlatian. 

La 9 aprilie 1927 sublocotenentul Niculescu Emilian a plecat la corpul său, 

urmând să-și completeze anul cu următoarea promoţie. 

La 22 aprilie funcția de ajutor a fost preluată de căpitan-comandorul 

Constantinescu Alexandru. 

La 2 iulie sublocotenenţii Halus Grigore și Levitski Boris, primii clasificaţi 

pentru a participa la voiajul canonierei „Dumitrescu”, au plecat pentru 14 zile în 

concediu. La aceeaşi dată, căpitanul Dobrescu Constantin și locotenentul Voinescu 

Ioan au fost chemaţi urgent la Inspectoratul Marinei, pentru a pleca în străinătate. 

La 20 iulie M.S. Regele Ferdinand I încetând din viaţă, s-a declarat stare de 

asediu. La 21 iulie toate trupele din garnizoana Constanța au depus jurământul 

Regelui Carol al II-lea.  

La 6 octombrie a început examenul final pentru Anul III, în faţa comisiei 

compusă din contraamiralul Gavrilescu Nicolae - președinte, comandorul Bucholtzer 

Corneliu, comandantul Școlii Navale, locotenent-comandorul Zlatian Paul, director 

de studii și profesorii cursurilor respective. 

Au fost declaraţi absolvenți ai Școlii Speciale următorii sublocotenenţi din 

promoţia 1924: Orănescu Cicerone, Constantinescu Constantin, Ştefănescu 

Gheorghe, Hristu Gheorghe, Scorţescu Nicolae, Mosor Nicolae, Ghezzo Eduard, 

Giugiuc M. și Sandu Constantin. 

Sublocotenentul Horodincă Titus a fost eliminat de la examen, deoarece a 

fost prins copiind la teza de Mecanică. 

La 15 octombrie s-au prezentat 19 ofițeri-elevi (17 din promoţia anului 1927 

și 2 din promoţia 1926) și 1 din promoţia mai veche, pentru a urma Anul III. 

Anul şcolar 1927-1928 a început cu următorul personal: comandorul 

Bucholtzer Corneliu (comandantul şcolii), căpitan-comandorul Constantinescu 

Alexandru (ajutor), locotenent-comandorul Zlatianu Paul (director de studii), 

căpitanul Pelimon Aurel (comandantul Unităţii elevilor), medicul căpitan Brezeanu 

Gheorghe (medicul Școlii), locotenentul Săvulescu Eugen (ofițer clasă Anul II), 

locotenentul Borcea Ioan (ofițer clasă Anul I), locotenentul Dumbravă Alexandru 

(ofițer clasă Anul III), locotenentul Samson Titus (ofițer clasă T.T.R.), locotenentul 
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Dumitrescu Ioan (comandantul Unităţii Trupei și adjutant), administrator căpitan 

Constantinescu Gheorghe (ofițer cu cazarmarea), administrator locotenent Stanciu 

Ovidiu (casier și ofițer cu îmbrăcămintea), maistrul militar clasa a 3-a Dumitrescu 

Marin (bateria de 75 mm), plutonierul major Oprea Cristea (Compania trupei), 

plutonierul major sanitar Pavel Mihai (Infirmeria şcolii), plutonierul major 

administraţie Muşat Mihai (biblioteca și ofițer cu aprovizionarea), subofiţerul de 

birou Ene Radu (Direcţia de studii și şeful Registraturii), desenator stagiar Andreescu 

Dumitru (desenator), Liteanu Elena (dactilografă) și bucătar şef Niculescu Anton 

(bucătar). 

Din Anul III făceau parte ofițerii-elevi sublocotenenţii Niculescu Emilian, 

Constantinescu Ioan, Levitski Boris, Mitescu Dumitru, Niculescu Ioan, Antonescu 

Teodor, Adam Traian, Horodincă Titus, Puşcaş Leonte, Halus Grigore, Popovici 

Mircea, Bordenache Ovidiu, Niculau Eustaţiu, Tudorache Florea, Zaharia Ioan, 

Vovu Ioan, Răceanu Ion, Constantinidi Radu și Cipu Constantin. 

La 1 noiembrie administratorul căpitan Constantinescu Gheorghe fiind 

mutat la Regimentul Infanterie, a fost înlocuit de administratorul locotenent 

Mihăilescu C., care a luat în primire Serviciul Cazarmare. 

La 4 mai 1928 ofițerii Anului III au început examenele teoretice, în faţa 

comisiei compusă din contraamiralul Gavrilescu Mihail (președinte), comandorul 

Bucholtzer Corneliu (comandantul Școlii Navale), comandorul Bărbuneanu Petre 

(delegatul Inspectoratului General al Marinei), locotenent-comandorul Zlatianu Paul 

(directorul de studii și a profesorilor respectivi). 

Au fost declaraţi reuşiţi sublocotenenţii Halus Grigore, Levitski Boris, 

Miţescu Dumitru, Niculescu Ioan, Horodincă Alexandru, Antonescu Teodor, Adam 

Traian, Puşcaş Leonte, Popovici Mircea, Nicolau Eustaţiu, Bordenache Ovidiu, 

Tudorache Florea, Zaharia Ion, Vovu Ioan, Constantinidi Radu, Constantinescu Ion, 

Niculescu Emilian, Klein Radu și Horodincă Titus. 

Sublocotenenţii Răceanu Ion și Mitrofan Emil au fost declaraţi repetenţi, iar 

sublocotenentul Cipu Constantin a fost trecut la Aviaţie. 

În zilele de 1 și 2 octombrie 1928, comisia pentru examinarea 

comandanţilor pentru căpitani, secunzi și mecanici la mare, compusă din comandorul 

Bărbuneanu Petre, președinte, comandorul (r) Negru Constantin, căpitan-

comandorul (r) Popescu Ştefan, căpitanul Bardescu Nicolae, medicul căpitan 
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Brezeanu Gheorghe, a examinat-o și pe A.S.R. Principesa Ileana pentru brevetul de 

ofițer de bord clasa I (secund). 

În ziua de 1 octombrie A.S.R. Principesa Ileana a trecut examenul medical 

și examenul scris, alături de ceilalţi candidaţi, iar în ziua de 2 octombrie a susținut 

examenul oral și practic. La examenul oral, Principesa a trebuit să rezolve 

următoarele probleme: Trigonometrie (să se arate care sunt liniile trigonometrice; 

rezolvarea unui triunghi dreptunghic), Lucrări pe hartă (transformarea unui drum 

adevărat în drum la compas de la Balcic la Constantinopol), Meteorologie 

(barometru înregistrator și presiunea atmosferică), Navigație (citirea unui unghi la 

sextant și măsurarea unui unghi cu sextantul), Manevre (manevra de întoarcere a 

yachtului „Isprava” cu velele și cu maşina; salvarea unui om în pericol de a se îneca 

și primele ajutoare după scoaterea din apă a înecatului; luminile de poziţie la vasul 

cu aburi și cu pânze; semnalele de întoarcere cu fluierul; semnalele de ceaţă cu 

fluierul; semnalele unui vas în imposibilitate de a manevra). 

 

 
Principesa Ileana la bordul yachtului „Isprava” 

 

La partea practică, A.S.R. Principesa Ileana a manevrat canoniera 

„Ghiculescu” pentru a pleca și acosta la cheu. 
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În urma acestui examen, Principesa a obţinut media 8 și a fost declarată 

reuşită. Cu acest prilej, s-a încheiat un proces verbal, care a fost înmânat Principesei 

în careul canonierei „Ghiculescu”, preşedintele comisiei subliniind: „Alteţă Regală, 

Comisiunea a constatat cu deplină satisfacţie pregătirea desăvârşită pe care A.V.R. 

ați dovedit în faţa ei, cu ocazia examenului ce l-ați depus pentru obţinerea brevetului 

de ofițer de bord clasa a II-a. 

Comisiunea a mai constatat cu mândrie că A.V.R. ați fost prima femeie 

româncă care a căutat să pătrundă secretele și misterele artei marinăreşti. 

În urma acestui examen, noi vă declarăm reuşită pentru obţinerea 

brevetului de ofițer de bord clasa a I-a și vă dorim ca în sesiunea următoare să vă 

putem examina pentru obţinerea brevetului de căpitan de cursă lungă, fiind siguri 

că A.V.R., prin munca ce veţi depune și prin aptitudinile cu care sunteţi dotată, veţi 

reuşi. 

Noi vă felicităm pentru succesul obţinut și vă urăm reuşită deplină în 

întreprinderile ce le veţi încerca pe calea mării. 

Să trăiţi, Alteţă Regală!”. 
 

La 1 octombrie 1928 la comanda Școlii Navale se aflau comandorul Petre 

Bărbuneanu, comandant și căpitan-comandorul Grigore Popovici, ajutor și director 

de studii. 

La 6 octombrie 1928 a început examenul teoretic și practic al ofițerilor 

Secției de Aplicație, în faţa comisiei compusă din contraamiralul Gavrilescu Mihail 

(președinte), comandorul Bărbuneanu Petre (delegatul Inspectoratului General al 

Marinei), comandorul Bucholtzer Corneliu (comandantul Școlii Navale), locotenent-

comandorul Zlatian Paul (director de studii) și profesorii respectivi. 

La examen s-a prezentat și sublocotenentul Horodincă Titus, eliminat de la 

examenul din anul 1927. 

Au fost declaraţi absolvenți ai Școlii de Aplicație: din promoţia 1923 

sublocotenent Niculescu Emilian; din promoţia 1924 sublocotenent Klein Radu; din 

promoţia 1926 sublocotenenţii Horodincă Titus și Constantinescu Ioan; din promoţia 
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1927 sublocotenenţii Halus Grigore, Miţescu Dumitru, Levitski Boris, Niculescu 

Ioan, Antonescu Teodor, Puşcaş Leonte, Bordenache Ovidiu, Horodincă Alexandru, 

Popovici Mircea și Adam Traian. 

Au fost declaraţi repetenţi sublocotenenţii Nicolau Eustaţiu, Tudorache 

Florea, Zaharia Ioan, Vovu Ioan și Constantinidi Radu. 

Anul şcolar 1928-1929 a început la 15 octombrie 1928, cu următorul 

personal: comandorul Bărbuneanu Petre (comandantul şcolii), locotenent-

comandorul Zlatian Paul (director de studii și ajutor), căpitanul Pelimon Aurel 

(comandantul Unităţii elevilor), locotenentul Petrovici Mişu (ofițer de clasă Anul 

III), locotenentul Borcea Ioan (ofițer de clasă Anul II), locotenentul Harting 

Gheorghe (ofițer de clasă Anul I), locotenentul Samson Titus (comandantul 

Companiei trupei), sublocotenentul Driceanu Gabriel (adjutant), medicul căpitan 

Brezeanu Gheorghe (medicul Școlii), administratorul căpitan Vrănău Constantin 

(ofițer cu cazarmarea), administratorul locotenent Stanciu Ovidiu (casier și ofițer cu 

îmbrăcămintea), plutonierul major Oprea Cristea (la Compania trupei), plutonierul 

de administraţie Muşat Mihai (cu biblioteca și aprovizionarea), plutonierul sanitar 

Pavel Mihai (la infirmeria şcolii), subşef birou clasa a 2-a Ene Radu (şef registru și 

la Direcţia de Studii), Liteanu Elena (dactilograf), Dragu Anghel (dactilograf) și 

bucătarul Ştefan Costache. 

Anul III a fost urmat de următorii ofițeri-elevi: Prejbeanu Iulian, Tăutu 

Marcel, Constantinidi Radu, Nicolau Eustaţiu, Vovu Ioan, Brătulescu Stelian, 

Antoniu Gheorghe, Andrieş Ştefan, Ioachim Dumitru, Chiriac Gheorghe, Negulescu 

Zaharia, Drimba Gheorghe, Alexandrescu Mihail, Tudorache Florea, Costăchescu 

Gheorghe, Limbidi Ovidiu, Răceanu Ion, Zaharia Ion, Udriski Traian, Bondarencu 

Alexandru, Bădulescu Florin, Gomoescu Grigore, Costin Constantin, Brandabur 

Alexandru și Agarici Dumitru. 

În anul şcolar 1928-1929 cursurile au fost predate de locotenentul Borcea 

Ioan (Trigonometrie), inginerul Rizescu Gheorghe (Algebră superioară, analiză 

infinitezimală), inginerul Săvescu Mircea (Geometrie analitică și descriptivă), 

inginerul şef Cotovu Virgil (Mecanică), inginerul Georgescu (Limba engleză), 
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avocatul Irimescu (Limba franceză), comandorul Bărbuneanu Petre (Oceanografie), 

locotenentul Bănică Ion (Navigație Anul I), locotenentul Harting Gheorghe 

(Navigație Anul II), locotenentul Săndulescu Vasile (Navigație, T.T.R.), locotenentul 

Samson Titus (Artilerie Anul I), locotenent-comandorul Constantinescu Mihail 

(Artilerie Anul II și III), căpitanul Bardescu Nicolae (Artilerie, T.T.R.), locotenent-

comandorul Dumitrescu Alexandru (Arme sub apă Anul I, II și III), locotenentul 

Petrovici Mişu (Arme sub apă, T.T.R.), locotenentul Harting Gheorghe (Electricitate 

Anul I), locotenentul Săvulescu Eugen (Electricitate Anul I), locotenentul Niculescu 

Constantin (Electricitate Anul III), ofițerul mecanic clasa a 2-a Ciocănescu (Maşini 

marine, T.T.R.), ofițerul mecanic clasa 1 Brânză Teodor (Maşini marine Anul I, II și 

III), locotenentul Dumitrescu I. (Construcţii navale), locotenent-comandorul 

Stoianovici Alexandru (Hidrografie), comandorul Schmidt Victor (Manevre și 

Submarine), locotenentul Săvulescu Alexandru (Aeronautică), căpitan-comandorul 

Gheorghiu Alexandru (Istoria războaielor maritime), locotenentul Tradafirescu 

Eugen (Drept internațional), locotenent-comandorul Iacomi Dorin (Criptologie), 

căpitanul Budiş (Tactica armelor de uscat), căpitanul Cristescu Nicolae (Gaze), 

căpitan-comandorul Popovici Grigore (Regulamente pentru toate armele, 

Regulamente de marină), intendentul căpitan Păun Diogen (Legislaţie), căpitanul 

Cucinchi Atanase (Arme portative), profesorul Constantinescu R. (Desen), 

profesorul Moruzof (Muzică) și pilotul Antonio Rotta (Matelotaj). 

În baza Ordinului Inspectoratului General al Marinei, la 10 ianuarie 1929, 

sublocotenentul Antoniu Gheorghe a fost îndepărtat din școală, la propunerea 

Consiliului şcolii, pentru indisciplină și rea voinţă la învăţătură. 

La 3 mai ofițerii Secției de Aplicație, împreună cu directorul de studii, 

căpitan-comandorul Popovici Grigore și ofițerii din cadrele şcolii, au plecat într-o 

excursie de documentare, vizitând Fabrica de Explozivi Făgăraş, Uzinele Reşiţa, 

Uzinele de la Anina, precum și oraşele Braşov, Arad și Timişoara. 

Conform Ordinului Inspectoratului General al Marinei, în dimineaţa zilei 

de 8 mai, o delegaţie compusă din comandorul Bărbuneanu Petre, comandantul 

Școlii Navale, locotenentul Harting Gheorghe, comandantul gărzii drapelului și 6 
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elevi din Anul I și II pleacă la București cu vechiul drapel al Școlii Navale, pentru a 

asista la ceremonia distribuirii noilor drapele și la predarea celor vechi. 

De la Gara de Nord alaiul de drapele a fost condus cu ceremonialul obişnuit 

la Arsenalul Armatei, unde s-a depus vechiul drapel. 

La ora 17.00, în Sala bizantină a Palatului Cotroceni a avut loc ceremonia 

ţintuirii noilor drapele, bătând cuie A.S. Regele Mihai I, A.S. Regina Maria, M.S. 

Principele Regent Nicolae, A.S.L.L. Principesele Elena și Ileana, ministrul de 

Război, comandantul Școlii Navale și comandantul Gărzii Drapelului. 

În ziua de 9 mai, Ziua Eroilor, la ora 9.00, la Palatul Cotroceni, în faţa 

bisericii a avut loc un serviciu divin, la care au asistat membrii Familiei Regale, 

generalii garnizoanei București și delegaţii corpurilor care primeau noile drapele. 

După serviciul divin s-a desfăşurat ceremonia predării vechilor drapele și primirea 

celor noi. 

 
 

Comandantul Școlii, comandantul gărzii și cei doi portdrapel au avansat în 

faţa A.S.R. Principele Regent, cu ambele drapele. 

Drapelul nou a fost înmânat aghiotantului de serviciu, cel vechi fiind predat 

de comandantul Școlii Navale A.S.R. Principele Regent. A.S.R. a luat noul drapel 

de la aghiotant și l-a încredinţat comandantului Școlii, cu recomandarea de a-l păstra 
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cu onoare și glorie. Comandantul şcolii a mulţumit pentru încrederea acordată, 

jurând că va păzi drapelul cu credinţă pentru ţară și tron. 

La 10 mai delegaţia Școlii Navale a participat la defilare, împreună cu 

cortegiul de 180 de drapele din provincie, în faţa Familiei Regale și a oficialităţilor. 

În dimineaţa zilei de 11 mai, delegaţia a revenit la Constanța, unde a fost 

întâmpinată de Compania elevilor Școlii Navale. Drapelul a fost condus la Școală, 

unde comandantul a prezentat elevilor obligaţiile pe care le au faţă de acest simbol 

și mândria cu care trebuie să privească acordarea acestei încrederi. 

La 16 mai ofițerii din Aplicație s-au prezentat comandantului cu ocazia 

plecării la unităţi.  

Anul şcolar 1929-1930 a început la 15 octombrie 1929, cu următorul 

personal: comandorul Bărbuneanu Petre (comandant), căpitan-comandorul Popovici 

Grigore (ajutor și director de studii), medicul căpitan Bălăşel I. (medicul şcolii), 

locotenentul Oniceanu R. (comandantul companiei trupei), locotenentul Dumbravă 

Alexandru (comandantul Unităţii de elevi), locotenentul Bănică Ion (ofițer de clasă 

T.T.R.), locotenentul Ringhiopol Haralambie (ofițer de clasă Anul I), locotenentul 

Harting Gheorghe (ofițer de clasă Anul II), locotenentul Tradafirescu Emil (ofițer de 

clasă Secția Mecanici și şeful Bibliotecii), locotenentul Martinescu V. (ajutant), 

administratorul locotenent Stanciu Ovidiu (casier, ofițer cu îmbrăcămintea și 

aprovizionarea), administratorul sublocotenent Comşa Ion (ofițer cu cazarmarea), 

maistrul stagiar Catrinoiu Gheorghe (materiale de studiu), plutonierul major Oprea 

Cristea (Compania trupei), plutonierul major administraţie Muşat Mihai 

(aprovizionare), plutonierul major sanitar Pavel Mihai (Infirmerie), sergentul 

întreţinere Bucur Constantin (ajutor Cazarmare), subşef de birou Ene Radu (şeful 

Registraturii și la Direcţia de studii), dactilograf Dragu Anghel (dactilograf 

comandament), Morarescu Octavian (desenator), Niculescu Anton (bucătar şef 

popota elevi) și Ecaterina Melter (şefă lenjerie). 

În anul şcolar 1929-1930, cursurile au fost predate de inginerul Rizescu 

Gheorghe (Topografie, Analiză infinitezimală, Algebră superioară, Geometrie 

analitică), profesorul Gheorghiu Ion (Geometrie descriptivă), inginerul şef Cotovu 
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Virgil (Mecanică, Termodinamică), prof. ing. Vlad Georgescu, ajutor comandorul 

Bărbuneanu Petre (Limba engleză), avocatul Irimescu Constantin, ajutor căpitan-

comandorul Popovici Grigore (Limba engleză), locotenent-comandorul Bălan Iacob 

(Regulamente pentru toate armele, Regulamente de marină, Organizarea Marinei), 

intendentul căpitan Păun Diogen, ajutor locotenentul Stanciu Ovidiu (Legislaţie), 

căpitanul Budiş Alexandru (Organizarea Armatei), căpitanul Constantinidi 

Constantin (Arme portative, Infanterie), locotenent-comandorul Cristescu Nicolae 

(Morală, Disciplină, Educaţie), comandorul Bărbuneanu Petre, ajutor căpitan-

comandorul Pogonat (Geografie maritimă, Oceanografie), locotenentul Harting 

Gheorghe, ajutor locotenentul Ringhiopol Haralambie (Navigație), căpitan-

comandorul Constantinescu Gheorghe (Artilerie Anul I), căpitan-comandorul 

Dumitrescu Alexandru (Arme sub apă), locotenentul Antonescu Alexandru 

(Electricitate Anul I), locotenentul Antonescu Nicolae (Electricitate Anul II), 

locotenentul Mircescu Ion (Electricitate mecanici I), ofițerul mecanic şef clasa a 2-

a Ciocănescu Grigore (Maşini Anul I), ofițerul mecanic şef clasa a 2-a Brânză Teodor 

(Maşini Anul II și I), căpitan-comandorul Constantinescu Gheorghe (Construcţii 

navale), locotenent-comandorul Stoianovici Alexandru, ajutor locotenentul 

Ringhiopol Haralambie (Meteorologie, Hidrografie), comandorul Schmidt Victor 

(Manevre), ofițerul mecanic şef Ciocănescu Grigore (Tehnologie), profesorul Rigo 

Constantinescu (Desen, Desen de maşini), profesorul Moruzof Ioan (Muzică), 

căpitanul Stănescu Ion (Exerciţii de Infanterie), locotenentul Marinescu Vasile 

(Cinematică, Sport), comandorul Schmidt Victor, ajutor ofițer de clasă (Exerciţii 

marinăreşti, Manualul timonierului gabier, Semnale), ofițerii de clasă, ajutor 

maistrul Văleanu (Matelotaj) și ofițer mecanic clasa 1 Brânză Teodor (Lucru în 

atelier). 

Între 6 și 12 octombrie au avut loc examenele teoretice și practice ale 

ofițerilor Școlii Speciale, la care s-au prezentat 24 ofițeri-elevi și sublocotenentul 

Cipu Constantin, detaşat de la Aviaţie. Toţi cei 25 de ofițeri au fost declaraţi 

absolvenți ai Școlii (7 din promoţia 1927 și 18 din promoţia 1928). 
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La 8 iunie 1930 A.S. Regală Principele Carol s-a proclamat rege al 

României, sub denumirea de regele Carol al II-lea. Trupele și ofițerii, precum și 

personalul armatei au depus jurământul de credinţă noului Rege. 

La 1 noiembrie s-au prezentat sublocotenenţii promoţiei 1920 pentru a urma 

Școala Specială. 

În anul şcolar 1930-1931 cursurile au început cu următorul personal: 

comandorul Bărbuneanu Petre, comandant, căpitan-comandorul Popovici Grigore, 

ajutor, locotenent-comandorul Bardescu Nicolae, director de Studii, căpitanul 

Dumbravă Alexandru, ofițer de clasă la Școala Specială, medicul căpitan Bălăşel 

Constantin, medicul Școlii, locotenentul Onceanu Remus, comandantul Unităţii 

Elevi, locotenentul Trandafirescu Eugen, ofițer de clasă, locotenentul Mocanu 

Gheorghe, ofițer de clasă, locotenentul Popovici Horia, ofițer de clasă, ofițerul 

mecanic II Cociaş Constantin, sublocotenentul Alexandrescu M., sublocotenentul 

Udriski Traian, adjutantul Școlii, administratorul locotenent Stanciu Andrei, casier 

și ofițer cu îmbrăcămintea, administratorul sublocotenent Comşa Ion, ofițer cu 

cazarmarea și aprovizionarea, plutonierul major Oprea Cristea, Compania trupei, 

plutonierul major sanitar Pavel Mihai, Infirmeria Școlii, plutonierul major 

administraţie Muşat Mihai, ajutor la aprovizionare, maistrul militar Radu, şeful 

materialelor de studiu, subşef de birou Ene Radu, şef Registraturii și Direcţia de 

studii, dactilograf Dragu Anghel, dactilograf, desenator Stan Virgil, litograf Bălan 

Nicolae, şeful Litografiei, bucătar şef Niculescu Anton, bucătar Unitate elevi, 

Ecaterina Meltzer, şefă lenjerie. 

Ofiţerii Școlii Speciale erau sublocotenenţii: Andreescu Nicolae, Bădescu 

Gheorghe, Comănescu Dumitru, Costea, Filip Nicolae, Grădinaru Valeriu, Isbăşescu 

Gheorghe, Negreci Vasile, Panait Ion, Sârbu Valeriu, Sârbu Gheorghe, Şerbănescu 

Ovidiu, Simionescu Nicolae, Siminică Grigore, Stoian Ion, Stăiculescu Dumitru, 

Trache Marian, Văleanu Barbu și Verdescu Aurel. 

La 8 aprilie 1930 comandantul Școlii Navale era comandorul Petre 

Bărbuneanu, ajutat de locotenent-comandorul Dorin Iacomi. 
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La 9 octombrie 1930 a fost admisă, în premieră, prezentarea ofițerilor de 

marină la examenul de admitere în Școala de Război, la care au fost declaraţi reuşiţi 

locotenenţii Săvulescu Eugeniu și Harting Gheorghe. 

La 15 octombrie 1930 la comanda Școlii Navale a rămas comandorul Petre 

Bărbuneanu, ajutat de căpitan-comandorul Marin Grigore Popovici și locotenent-

comandorul Nicolae Bardescu, director de studii. 

La 26 mai 1931 ofițerii-elevi au încheiat cursurile teoretice. Examenul de 

absolvire a Școlii Speciale a avut loc la 15 octombrie 1931. 

La comanda Școlii Navale a rămas comandor Petre Bărbuneanu, ajutat de 

căpitan-comandor Grigore Popovici și directorul de studii, căpitan Carol Prossinagg.  

Examenul ofițerilor-elevi ai Școlii Speciale a început la 15 octombrie 1931, 

în faţa comisiei compusă din contraamiralul Bălănescu Ion, președinte, comandorul 

Bărbuneanu Petre, comandantul şcolii, comandorul Dumitrescu Gheorghe, delegatul 

Inspectoratul Marinei și căpitanul Prossinagg Carol, director de studii și profesor. 

Au fost declaraţi reuşiţi toţi cei 18 ofițeri: din promoţia 1927, locotenentul 

Negrei Vasile, conform art. 40 din Regulamentul legii de înaintare în armată și din 

promoţia 1929, sublocotenenţii Panait Ion, Stoian Ion, Comănescu D., Costea 

Gheorghe, Filip Nicolae, Trache Marin, Andreescu Nicolae, Stoiculescu Dumitru, 

Văleanu Barnu, Sârbu Tiberiu, Verdescu Aurel, Simionică Grigore, Grădinaru 

Valeriu, Isbăsescu Gheorghe, Şerbănescu Valeriu, Sârbu Gheorghe, Bădescu 

Gheorghe și Simionescu Nicolae. 

La 15 octombrie 1931 locotenent-comandorul Bardescu Nicolae a fost 

înlocuit de căpitanul Prossinagg Carol. 

Anul şcolar 1931-1932 a început la 15 octombrie 1931 cu următorul 

personal: comandorul Bărbuneanu Petre, comandantul Școlii Navale, căpitanul 

Prossinagg Carol, director de studii, căpitanul Onceanu Remus, comandantul 

Unităţii de elevi, medicul căpitan Bălăşel Constantin, medicul Școlii, locotenentul 

Popovici Horia, ofițer de clasă, locotenentul Cristescu, ofițer de clasă, locotenentul 

Constantinescu Constantin, ofițer de clasă, sublocotenentul Alexandrescu M., ofițer 

de clasă, locotenentul Niculescu Ion, adjutantul Școlii, administratorul locotenent 



 

75 

 

Stanciu Ovidiu, contabil, administratorul sublocotenent Grigorescu P., contabil, 

maistrul clasa 1 Văleanu Gheorghe, material de studii, plutonierul major Oprea 

Cristea, Compania trupei, plutonierul de administraţie Muşat Mihai, Aprovizionare, 

plutonierul sanitar Pavel Mihai, Infirmerie, şef de birou Ene Radu, şeful Registraturii 

și la Direcţia de Studii, dactilograf Dragu Anghel, desenator Stan Virgil, litograf 

Bălan Nicolae, bucătar Niculescu Anton și şefă lenjerie Ecaterina Melter. 

Ofiţerii-elevi ai Școlii Speciale, promoţia 1930 Punte: sublocotenenţii 

Balaban Gheorghe, Ciolac Grigore, Costăchescu Constantin, Constinescu Dumitru, 

Eftimie Ştefan, Erceanu Dumitru, Giurea Vasile, Grigoriu Alexandru, Holban 

Ştefan, Ionaşec Constantin, Ionescu Paul, Mihăilescu Eremia, Muşat Ioan, Popescu 

Constantin, Puricescu Nicolae, Raba Ion, Rigani Nicolae, Scarlat Dumitru, 

Ştefănescu Ion, Vasilache Adrian. Promoţia 1931: sublocotenenţii Almăjan Petre, 

Bălănescu Paul, Bălineanu Nicolae, Biaciu Iosif, Brătulescu Teodor, Chiriac 

Alexandru, Chiriac Nicolae, Constantinescu Daniel și Dumitrache Aurel. 

 

 
 

Promoţia de ofițeri de marină 1931: sublocotenenţii Horga Constantin, Ignat 

Paul, Mihalcea Nicolae, Pavelescu Mircea, Petriman Ioan, Popescu Dumitru, 

Râmniceanu Cristian, Rădulescu Aristide, Rădulescu Gheorghe, Spornic Dumitru, 

Stanciu Ion, Stănescu Haralamb, Stoenescu Vasile, Ştefănescu Gheorghe, Uceanu 

Constantin și Vasilescu Virgil. 
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Secția Ofițeri mecanici promoţia 1931: ofițerii mecanici clasa a 3-a Baicef 

Stefan, Consofov Ştefan, Cristache Tudor, Cristescu Gheorghe, Gronov Mihail, 

Pascu Constantin, Patevski Ion, Petrică Alexandru, Ştefănescu Constantin și Savopol 

Nicolae. 

La 19 octombrie 1931 sublocotenentul Scarlat Dumitru din Școala Specială 

a încetat din viaţă la Sanatoriul „Lăculete”. 

La 20 octombrie 1931 sublocotenentul Stanciu Ovidiu a plecat la Școala de 

Război a Intendenţei. 

La 30 octombrie 1931 căpitan-comandorul Popovici Grigore a luat în 

primire funcția de ajutor al comandantului Școlii Navale. 

La 1 noiembrie 1931 locotenent-comandorul Bardescu Nicolae s-a 

prezentat cu ocazia plecării la Marele Stat Major. 

La 1 aprilie 1932 elevii și ofițerii-elevi s-au ambarcat pe N.M.S. 

„Constanța” pentru instrucţia practică. 

 

 
Nava-bază „Constanța” și submarinul „Delfinul” 

 

Odată cu elevii s-au ambarcat și căpitan-comandorul Popovici Grigore, în 

calitate de comandant al navei-școală, iar căpitanul Prossinagg Carol și locotenenţii 

Cristescu Ion, Popovici Horia și Constantinescu C. – conducătorii elevilor pe timpul 

ambarcării. 

La 1 aprilie 1932 s-a înființat Comandamentul Școlilor Marinei Regale. 
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Între 9-23 octombrie 1931 ofițerii-elevi ai Școlii Speciale promoţia 1930 și 

1931 au plecat în concediu. 

Anul şcolar 1932-1933 a început la 20 octombrie 1932, cu următorul 

personal: comandorul Constantinescu Alexandru, comandantul Școlii Navale, 

căpitan-comandorul Popovici Grigore, ajutorul comandantului, căpitanul Onceanu 

Remus, comandantul Unităţii elevilor, căpitanul Prossinagg Carol, director de studii, 

medicul căpitan Bălăşel Constantin, medicul Școlii, locotenentul Cristescu Ion, 

locotenentul Costin Constantin, sublocotenentul Panait Ion, sublocotenentul Stoian 

Ion, ofițeri de clasă, locotenentul Alexandrescu Mihail, adjutantul Școlii Navale, 

administratorul locotenent Huhulescu Constantin, casier, administratorul 

sublocotenent Comşa I., ofițer cu îmbrăcămintea, administratorul sublocotenent 

Dracopol Dumitru, ofițer cu aprovizionarea, administratorul locotenent Murcia 

Eugen, şeful Tipografiei, locotenentul Tomaşoiu Ion, ofițer cu cazarmarea, 

locotenentul Bârsănescu Ion, instructor educație fizică, maistrul militar Văleanu 

Gheorghe, şeful materialelor de studii, submaistrul clasa a 2-a Gherţoiu Alexandru, 

Compania trupei, submaistrul clasa a 2-a Iosef Gheorghe, Compania trupei, 

plutonierul major administraţie Misichiavici Mihai, serviciul Casieriei, plutonierul 

major administraţie Muşat Mihai, Serviciul Aprovizionare, plutonierul major sanitar 

Pavel Mihai, Infirmeria şcolii, inginerul şef Cotovu Virgil, profesor de matematică, 

şef de birou Ene Radu, şef Registratură și la Direcţia de studii, dactilograf Dragu 

Anghel, dactilograful şcolii, desenator Armeanu Gheorghe, desenator, litograf 

stagiar Bălan Nicolae, şeful Litografiei, submaistrul tipograf Marviescu Ion, 

Tipografia Marinei, submaistrul tipograf Pantea Ion, Tipografia Marinei, bucătarul 

Papadopol Ion, bucătar Unitatea elevilor, şefă lenjerie Ecaterina Meltzer, lenjereasă 

Unitatea elevilor. 
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Ofițerii-elevi: sublocotenenţii Balaban Gheorghe, Ciolac Grigore, 

Costăchescu Constantin, Costinescu Dumitru, Eftimie Ştefan, Erceanu Dumitru, 

Giurea Vasile, Grigoriu Alexandru, Holban Ştefan, Ionaşec Constantin, Ionescu 

Paul, Mihăilescu Eremia, Muşat Ion, Popescu Constantin, Puricescu Nicolae, Raba 

Ion, Rigani Nicolae, Ştefănescu Ion, Vasilache Adrian, Almăjan Petre, Bălănescu 

Paul, Bălineanu Nicolae, Biaciu Iosef, Chiriac Alexandru, Chiru Nicolae, 

Constantinescu Daniel, Dumitrache Aurel, Horja Constantin, Ignat Paul, Mihalcea 

Nicolae, Pavelescu Mircea, Petriman Ion, Popescu Dumitru, Râmniceanu Cristian, 

Rădulescu Aristide, Rădulescu Gheorghe, Spornic Dumitru, Stancu Ion, Stănescu 

Haralambie, Stănescu Vasile, Uceanu Constantin, Vasilescu Virgil, Ştefănescu 

Gheorghe, Apostol Eugen, Checais Constantin, Cocorăscu Nicolae, Copaciu 

Constantin, Denize Raphail, Drapol Ion, Dinu Ilie, Diaconescu Paul, Emandi Dinu, 

Grant Efinghan, Gabrovan Ion, Ignat Ştefan, Ionescu Virgil, Moroianu Romulus, 

Mircescu Emanoil, Nicolau Ion, Petru Alexandru, Panaitescu Vasile, Lungeanu 

Constantin, Ciobanu Dumitru, Constandache Ion, Arghiriadi Ion, Onceanu 

Constantin, Dimancea Constantin, Zanea Dumitru, Grigorescu Ion, Piperin Anghel, 

Patriche Emanoil, Rădulescu Constantin, Stoenescu Nicolae, Şerbănescu Iulius, 

Ştefanov Mircea, Tudor Nicolae și Constantinescu Alexandru. 

La 1 aprilie 1932 nava-bază „Constanța” a fost armată ca navă-școală, 

ambarcând la bord elevii Școlii Navale – punte și maşini – precum și o parte din 

Școala de Aplicație, împărţită în grupe de câte opt ofițeri-elevi, care au urmat un 

stagiu de câte o lună la bord. 

La 24 aprilie 1932 s-au ambarcat pe nava-bază „Constanța” 28 de ofițeri-

elevi ai Școlii de Aplicație a Marinei. 

În ziua de 22 iunie, ora 10.15 nava a ieşit în mare pentru instrucţia elevilor 

și a ofițerilor-elevi. 
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Între 2 și 19 septembrie 1932 nava a efectuat un voiaj în Marea Egee, cu 

escale la Varna, Spezzia, Volos, Muntele Athos și Constantinopol, având la bord 

elevii Școlii Navale și ofițerii-elevi ai Școlii de Aplicație. 

La 29 septembrie elevii și elevii-ofițeri, promoţia 1932 au executat trageri 

reduse. 

La 24 aprilie 1933 ofițerii-elevi s-au ambarcat pentru practică la N.M.S. 

„Constanța”. 

La 30 aprilie 1933 ofițerii-elevi, împreună cu directorul de studii și 

comandantul Unităţii elevi, au plecat în călătorie de instrucție, vizitând Pirotehnia 

Aviaţiei, Şantierul Naval Turnu Severin, Fabricile Astra Arad, Reşiţa, Cugir, Braşov, 

etc. 

La 13 mai au revenit la Constanța, unde s-au ambarcat. 

 

 
Ofiţerii-elevi ai Școlii de Aplicație în excursie de documentare la Sibiu 

 

La 12 august 1933 a început examenul căpitanilor de la cursul superior în 

faţa comisiei, compusă din contraamiralul Bălănescu Ion, președinte, comandorul 

Roşca Eugen, comandorul Koslinski Gheorghe, membri și căpitanul Constantinescu 

A., secretar. 
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Au fost declaraţi reuşiţi căpitanul Ionescu Virgil și căpitanul în rezervă 

Creţea. 

La 31 octombrie 1933 a început examenul ofițerilor-elevi care au terminat 

Școala de Aplicație promoţia 1930 și 1931, în faţa comisiei compusă din 

contraamiralul Bărbuneanu Petre, președinte, comandorul Pogonat Constantin, 

delegatul Inspectoratului General al Marinei, comandorul Constantinescu 

Alexandru, comandantul Școlii Navale, căpitanul Prossinagg Carol, director de 

studii și profesorii respectivi. 

În urma probelor scrise, orale și practice, au fost declaraţi reuşiţi 17 ofițeri 

din promoţia 1930 și 23 din promoţia 1931, din care 8 ofițeri mecanici. 

Sublocotenentul Erceanu Dumitru din promoţia 1930 a fost declarat 

repetent pentru a doua oară în Anul I și, conform Regulamentului Școlii Navale, a 

fost eliminat din școală. 

Anul şcolar 1933-1934 a început la 15 octombrie 1933, cu următorul 

personal: comandorul Constantinescu Alexandru, comandantul Școlii de Aplicație, 

căpitan-comandorul Panteli Gheorghe, ajutorul comandantului, căpitanul Prossinagg 

Carol, director de studii, căpitanul Onceanu Remus, inspector de studii, medicul 

căpitan Bălăşel Constantin, medicul Școlii, locotenentul Alexandrescu Mihail, ofițer 

de clasă, locotenentul Costin Constantin, ofițer de clasă, sublocotenentul Panait Ioan, 

ofițer de clasă, sublocotenentul Stoian Ion, comandantul Unităţii elevi, 

sublocotenentul Brătulescu Teodor, comandantul Unităţi elevi, locotenentul 

Bărsănescu Iosif, educație fizică, administratorul sublocotenent Comşa Ion, casier și 

ofițer cu îmbrăcăminte, sublocotenentul Tomoşoiu Nicolae, ofițer cu cazarmarea, 

administratorul sublocotenent Murcă Eugen, şeful Tipografiei Marinei. 

Ofițerii-elevi la Școala de Aplicație, Anul I Punte: Argeşanu Şerban, 

Bădescu Victor, Coşereanu Constantin, Codreanu Traian, Dodon Ion, Giurgea 
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Constantin, Gafta Ion, Lodico Radu, Marinescu Alexandru, Mihăilescu Cezar, 

Niculescu Petre, Predoiu Florea, Radu Tudor, Stănescu Constantin, Străjescu Paul, 

Sturzea Constantin, Şerban Tudor, Trandafirescu Decebal, Ţurcan Gheorghe, 

Zaharia Ion, Zamfir Dumitru, Drapol Ion, Piperiu Anghel, Ionescu Virgil, Pavelescu 

Mircea, Patrichi Emil, Nicolau Ion.  

Anul II Punte: Apostol Eugen, Checais Constantin, Cocărăscu Petre, 

Copaciu Constantin, Denize Raphail, Diaconescu Paul, Dinu C. Ilie, Emandi Dinu, 

Grant Efinghan, Ignat Ştefan, Mircescu Emilian, Moroianu Romulus, Panaitescu 

Vasile, Petru Alexandru, Rădulescu Constantin, Stoenescu Nicolae, Şerbănescu 

Iulius, Ştefanov Mircea, Tudor Nicolae, Gabrovan Ion, Vasilache Adrian, Rădulescu 

Aristide, Constantinescu Alexandru. 

Anul I Mecanici Școala de Aplicație: Clondescu Mircea, Dicu Stan, Moscu 

Vasile, Ţacu Petre și Witti Alexandru. 

Între zilele de 19 și 20 ianuarie 1934, N.M.S. „Dumitrescu” a executat un 

marş de patrulare pe itinerariul Constanța - Cetatea Albă – Sulina - Constanța. 

La 23 februarie nava a ieşit în mare cu elevii-ofițeri ai Școlii de Aplicație, 

pentru două ore. 

La 11 octombrie 1934 ofițerii Școlii de Aplicație, ambarcaţi pe N.M.S. 

„Mărăşeşti”, au plecat la Școala Navală pentru examenul de sfârşit de an. 

La 1 mai 1934 ofițerii-elevi s-au ambarcat la diferite nave și unităţi pentru 

practică, precum și la nava „Constanța”. 

În octombrie 1934 a început examenul de absolvire al Anului I Aplicație. 

Au fost declaraţi repetenţi ofițerii-elevi Ionescu C. Virgil, Ladico Radu, 

Trandafirescu Decebal, Dodon Ion, Pavelescu Mircea, Piperiu Anghel, Patrichi 

Emanoil și Şerban Tudor. 
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Sublocotenenţii Coşereanu C., Radu Tudor și Străjescu Paul au promovat 

în urma unui examen expres de rapel. 

Anul şcolar 1934-1935 a început la 15 octombrie 1934, cu următorul 

personal: comandorul Constantin Alexandru, comandant, locotenent-comandorul 

Dobrescu R. Constantin, ajutor, căpitanul Prossinagg Carol, director de studii, 

medicul căpitan Popescu Traian, medicul şcolii, locotenentul Costea Gheorghe, 

adjutantul şcolii, locotenentul Panait Ion, ajutor director studii, locotenentul Stoian 

Ion, comandant Unitate elevi, locotenentul Bârsănescu Iosif, Educație fizică, 

administratorul locotenent Focşeneanu Gheorghe, ofițer cu aprovizionarea și 

îmbrăcămintea, administratorul locotenent Comşa Ion, casier, inginerul Cotoru 

Virgil, profesor Matematică, maistrul principal Văleanu Gheorghe, material de 

studii, cazarmare, submaistrul clasa 1 Ghertoiu Alexandru, compania trupei, 

submaistrul clasa a 2-a Iosif Gheorghe, ajutor la cazarmare, subofiţerul Misiachevici 

M., ajutor casier, subofiţerul Muşat Mihai, ajutor aprovizionare, subofiţerul Pavel 

Mihai, ajutor infirmerie, subofiţerul Ghimpu Ghiţă, ajutor Tipografie, şef de birou 

Ene Radu, şeful Registraturii, Dragu Anghel, dactilograf, desenator Blaga Ştefan, 

ataşat Direcţia de Studii, submaistrul clasa 2-a Bălan Nicolae, litograf-legător, 

submaistrul clasa a 3-a Marinescu Ion, Tipografia Marinei, submaistrul clasa 3-a 

Pantea Ion, Tipografia Marinei, Papadopol T., bucătar unitatea elevilor și Ecaterina 

Meltzer, şefă lenjerie unitatea elevilor. 

Elevii din Anul III: Boeru Ion, Constantinescu Mircea, Ene Mihăescu 

Gheorghe, Etter S. Erwin, Gheorghiu D. Filimon, Mamudi D. Vasile, Simionescu A. 

Gheorghe și Vasile A. Victor. 

La 29 octombrie 1934 s-au prezentat din concediu și au început cursurile 

ofițerii-elevi Argeşanu Şerban, Bădescu Victor, Coşereanu Constantin, Codreanu 

Traian, Giurgea Constantin, Gafta Ion, Marinescu Alexandru, Mihăilescu Cezar, 
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Niculescu Petre, Predoiu Florea, Radu Tudor, Stănescu Constantin, Ţurcanu 

Nicolae, Străjescu Paul, Zaharia Ion, Zamfir Dumitru, Drapol Ion și Nicolau Ion. 

În luna noiembrie 1934 s-au prezentat la Școala de Aplicație sublocotenenţii 

Constantinescu Alexandru, Checais Constantin și Cocărăscu Nicolae pentru a repeta 

Aplicaţia iar la 15 decembrie 1934, sublocotenentul Ştefanov Mircea. 

La 30 aprilie 1935 ofițerii-elevi și elevii Școlii Navale s-au ambarcat pe 

N.M.S. „Constanța”. 

La 2 mai 1935 a început programul ofițerilor-elevi și elevilor Școlii Navale, 

conform Instrucţiunilor pentru perioada de practică aprobate cu Ordinul I.G.M. nr. 

526/1933 și modificate pentru anul 1934. 

Între 7-18 mai 1935, ofițerii-elevi ai Școlii Speciale au efectuat în excursie 

de instrucție în Transilvania, pentru a vizita stabilimente militare. 

La 20 august 1935, nava, avându-i la bord pe viceamiralul Ioan Bălănescu 

și comandorul Gheorghe Dumitrescu, a plecat la Galați; în drum, echipajul a făcut 

escale pe Insula Şerpilor și la Sulina. 

 
Comandorul Mişu Petrovici, împreună cu un grup de marinari, pe Insula Şerpilor 
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La Galați elevii și ofițerii-elevi au vizitat aşezămintele Diviziei de Dunăre, 

Țiglina și Depozitul de Muniţii. La 23 august, ora 4.30, nava a plecat din Galați, a 

doua zi, la ora 5.30 sosind la Constanța. 

Anul şcolar 1935-1936 a început la 15 octombrie 1935, cu următorul 

personal: comandorul Constantinescu Alexandru, comandant, căpitan-comandorul 

Petre Vasile, ajutor, căpitanul Toma Matei, director de studii, medicul căpitan 

Popescu Traian, medicul şcolii, locotenentul Constantinescu Constantin, comandant 

Unitate elevi, locotenentul Niculescu Ion, ofițer de clasă, locotenentul Panait Ion, 

ofițer de clasă, locotenentul Stoian Ion, ofițer de clasă, locotenentul Isbăşescu, ofițer 

de clasă, medicul locotenent Bădescu Emanoil, ajutorul medicului, sublocotenentul 

Brătulescu Teodor, ajutant și comandantul Trupei, administratorul locotenent 

Focşăneanu Gheorghe, casier și ofițer cu îmbrăcăminte, locotenentul Bârsănescu 

Iosif, educație fizică, administratorul sublocotenent Murea Eugen, şeful Depozitului 

de Imprimate și Tipografiei, inginerul şef Cotoru Virgil, profesor, maistrul principal 

Văleanu Gheorghe, şef materiale de studii și cazarmare, submaistrul Ghertoiu 

Alexandru, compania trupei, submaistrul Iosif Gheorghe, ajutor cazarmare, subofiţer 

Administraţie Misiachevici Mihai, ajutor casierie, subofiţer Administraţie Muşat 

Mihai, ofițer cu aprovizionarea, subofiţer sanitar Pavel Mihai, infirmerie, Ene Radu, 

şeful Birourilor Ajutor și Registratură, Dragu Anghel, dactilograf, Blaga Ştefan, 

desenator, submaistrul Bălan Nicolae, şef Atelier litografie și legător, submaistrul 

Pantea Ion, tipograf, Papadopol Toni, bucătăria elevi, şefă lenjerie Ecaterina Meltzer, 

unitate elevi și sergentul instructor Stănescu Marin, Registratură. 

Ofițerii-elevi: sublocotenenţii Boeru Ion, Constantinescu Mircea, Ene R. 

Gheorghe, Etter Ervin, Gheorghiu Filimon, Mamudi Vasile, Simionescu Gheorghe, 

Vasile A. Victor, Ladico Radu, Dodon Ion, Trandafirescu Decebal și Botez Călin. 



 

85 

 

La 1 octombrie 1939 comandamentul Școlilor de Marină a fost încredinţat 

comandorului Alexandru Bardescu, comandantul Școlii Navale și N.M.S. „Mircea”. 

Din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, în anul 1940 au 

fost avansate la gradul de sublocotenent de marină două promoţii: promoţia 1940 A, 

compusă din elevii anului III și promoţia 1940 B, alcătuită din elevii anului II. 

În toamna aceluiaşi an, efectivele Școlii Navale au fost suplimentate prin 

admiterea în anul I a 70 de elevi, 50 puntişti și 20 mecanici. În 1944, în anul I au fost 

şcolarizaţi doar 30 de elevi.  

Perioada războiului a influenţat negativ derularea procesului de învățământ 

datorită materialului didactic și mijloacelor pentru practica marinărească 

insuficiente, încadrării deficitare a şcolii cu profesori militari și civili și deselor 

evacuări dintr-o localitate în alta. 

 
Elevi ai Școlii Navale în stagiu de practică la bordul distrugătorului „Mărăşeşti” 

 

În anul 1941 cadrele, subunitatea de deservire și materialele şcolii au fost 

evacuate în comuna Moviliţa, judeţul Constanța. 
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În toamna aceluiaşi an, după încheierea stagiului de practică la nave, 

efectivele şcolii au fost readuse în orașul Constanța. 

În anul şcolar 1941-1942 Școala de Aplicație nu a funcționat. 

Anul şcolar 1942-1943 a început la 15 octombrie 1942 cu 13 ofițeri-elevi 

Secția Punte și 4 ofițeri-elevi mecanici. Examenul de absolvire a Școlii de Aplicație 

a avut loc la 3 aprilie 1943. 

Anul şcolar 1943-1944 a început la 15 octombrie 1943 cu 20 ofițeri-elevi 

Secția Punte și 6 ofițeri-elevi mecanici.  

Din cauza bombardamentelor, în luna aprilie 1944 şcoala a fost mutată 

pentru o lună de zile la Tariverde, judeţul Constanța. 

La 22 mai 1944, după terminarea cursurilor și repartizarea elevilor pentru 

practică la diferite unităţi ale Marinei Militare, o parte din cadre, împreună cu 

Compania de gospodărire, materialul de studii și mobilierul, au fost transferate la 

Zimnicea, jud. Teleorman41. 

 
Promoţia 1942 A Școlii Navale 

 

 
41 „Monografia Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Trecut. Prezent. Perspective”, Editura 

Yacht Club Român, Bucureşti, 2002, pp. 53-55. 
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Conform ordinului comandantului garnizoanei Zimnicea, la 25 august 1944 

Școlile Marinei formaseră din efectivele Școlii Navale și ale Școlii de Submaeştri de 

Marină două plutoane care, întărite cu un pluton de pionieri de marină și un pluton 

de grăniceri, au acţionat în orașul Zimnicea împotriva unui detaşament german care 

deservea un tren de reperaj al aviaţiei, compus din 44 de vagoane. 

După cinci ore de luptă, detaşamentul german a fost lichidat, acesta 

înregistrând 5 morţi, 2 răniţi și 18 prizonieri. Unităţile de marină au avut ca pierderi 

trei morţi și patru răniţi.42. 

În luna octombrie 1944, localul Școlii Navale era ocupat de un Spital de 

campanie al Armatei a 2-a Ucraineane, iar în localul Școlii de Submaiştri era instalată 

o parte din unităţile Marinei retrase din dispozitiv.43 

Începând din luna decembrie 1944, Școala Navală a fost dislocată de la 

Zimnicea la Turnu Măgurele, în cazarma „Regele Mihai I”44. 

Referitor la această perioadă, regretatul istoric naval comandor Niculae 

Koslinski își amintea: «De la Școala de Aplicație am păstrat o amintire pozitivă. Am 

urmat-o timp de şase luni la Turnu Măgurele, unde ajunsese să fie mutată din timpul 

războiului Școala Navală Constanța, în incinta și localurile unităţii de garnizoană 

care plecase pe front. 

Ar fi trebuit să o începem în iulie 1945 când fusesem chemaţi de la dragajul 

pe Dunăre, dar cum o unitate militară comună urma să stea temporar în localurile 

 
42 A.M.N.R., Fond Marele Stat Major, dosar nr.crt. 2752, f. 56. Memoriu asupra evenimentelor 

care au avut loc la mare şi la Dunăre de la 23 august 1944 privitoare la atitudinea forţelor Marinei 

Regale Române faţă de forţele germane, întocmit de şeful Statului Major al Marinei, căpitan-

comandorul Gheorghe Roşescu şi contrasemnat de şeful Secţiei Operaţii, locotenent-comandorul 

Grigore Ciolac. 
43 Ibidem, dosar nr.crt. 4043, f. 85. 
44 A.M.N.R., Fond 5488, dosar nr.crt. 4453, f. 43-47. Notă informativă asupra situaţiei şcolilor, 

învăţământului şi instrucţiei la data de 1 noiembrie 1945, întocmită de şeful Secţiei V din Statul 

Major al Marinei. 
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şcolii, a trebuit să părăsim într-o noapte localul destinat nouă și să stăm apoi într-

un concediu care s-a încheiat la 13 august. 

Școala nu a ţinut însă un an, până în vara 1946, ci numai 6 luni, până la 1 

martie 1946. S-a spus atunci că fusese scurtată de secretarul de stat pentru Marină, 

amiralul Petre Bărbuneanu, care ţinea să-și vadă fiul, aspirantul Petrişor 

Bărbuneanu cât mai curând la Aplicație, temându-se de eventualele schimbări 

ulterioare impuse de sovietici. 

Oricum însă nu am făcut decât cursuri teoretice, neavând cu ce să executăm 

pe cele practice. Dar acestea din urmă nu se mai arătau necesare când toţi ofițerii-

elevi cursanţi fuseseră ambarcaţi pe nave în război și făcuseră misiuni în toate fazele 

războiului. Mai curând, putea fi motivul că sovieticii au restituit în toamna anului 

1945 navele vechi militare româneşti și că acestea aveau nevoie de personal. 

Comandant al Școlii a devenit încă de la 30 septembrie 1945 un ofițer foarte 

bun, comandorul Titus Samson, şeful promoţiei 1921, care se distinsese în operaţiuni 

de convoiere, îndeosebi în cazul transportorului „Alba Iulia” (1944). Şi celelalte 

cadre de ofițeri cuprindeau profesori cu experienţă. Nu mai era desigur directorul 

vechi de studii, locotenent-comandorul Petre Popescu-Deveselu, care fusese 

aghiotant al mareşalului Ion Antonescu, dar dintre cei vechi de care eram mai 

apropiaţi era și căpitanul Mihai Bujeniţă, pasionat ca și mine de istoria navală. 

Noi nu mai eram cei 57 de absolvenți ai Școlii Navale. Doi căzuseră în 

război, Abagiu și Dinescu, doi muriseră accidental, Alexandrescu și Privache, doi 

rămăseseră în viaţa civilă, Turcu și Dembuschi. Apoi alţi șase, între care și şeful 

promoţiei Tit Diaconescu, trecuseră să urmeze Institutul Tehnic Naval Militar spre 

a deveni ofițeri ingineri și alţi cinci, care fuseseră luaţi prizonieri de către sovietici 

la Dunăre în 1944, urmau să facă Aplicaţia cu promoţia următoare, 1943. 
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Aşadar rămăsesem 40, din care 33 la Punte. Dar s-au mai adăugat și doi 

ofițeri mai vechi, Mişcă Aurel din promoţia 1941 și Biţi Poretz din promoţia 1938, 

ultimul datorită unei perioade de cadru disponibil, suferind de plămâni. 

Rămas şef de clasă ca fiind cel mai vechi, am căutat să-mi ajut colegii acolo 

unde mă pricepeam mai bine, la istorie navală. 

Până atunci în Școală se făcea cu Anul I epoca ramelor și a armelor albe, 

apoi – după ambarcare pe „Mircea”, în Anul II, epoca velelor și a tunurilor cu 

ghiulele. În Anul III cât a fost sau mai apoi în Aplicație, epoca navelor cu maşini și 

a armelor sub apă. Cum însă pe timpul Anului nostru II de școală veniseră directive 

să ne familiarizăm și cu armele de uscat, am făcut ore de istorie militară terestră. 

Am propus deci căpitanului Bujeniţă să ţin eu colegilor una-două prelegeri 

cu care să încheiem epoca ramelor, despre Lepanto, bătălie pe care o studiasem 

îndeaproape, profesorul să treacă apoi de-a dreptul la epoca velelor. Mişu Bujeniţă 

a fost de acord, dar după ce a ţinut prelegerea lui despre expediţia spaniolă din 1588 

„Invincibila Armadă”, în mod practic și inteligent a cerut ca fiecare elev să studieze 

și să expună bătăliile navale până la cel de-al Doilea Război Mondial, eu urmând 

să ajut și să îndrum colegii de cursuri.”. 

 
10 mai 1942. La Școala Militară de Infanterie din București, înainte de defilare.  
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La 15 octombrie 1944 Școala Navală s-a mutat la Turnu Măgurele, în 

cazarma Regimentului 20 Infanterie. 

Anul şcolar 1944-1945 a început la 10 ianuarie 1945. În urma examenului 

de absolvire a Școlii de Aplicație au fost declaraţi reuşiţi 17 ofițeri-elevi Secția Punte 

și 4 ofițeri-elevi mecanici. 

Imediat după absolvire, ofițerilor-elevi li s-a acordat un concediu de 30 de 

zile, la expirarea căruia urmau să se prezinte direct la unităţile unde fuseseră 

repartizaţi. Au făcut excepţie cinci ofițeri indispensabili serviciului în perioada de 

vară, care urmau să beneficieze de concediu în toamnă. 

Noul an şcolar, cu durata cursurilor de şase luni, a început la 10 iulie 1945 

cu 35 locotenenţi promoţie 1942, Secția Punte și 6 locotenenţi din promoţia 1942 

Secția Mecanici. Învăţământul a cuprins numai o perioadă teoretică deoarece ofițerii 

cursanţi efectuaseră 3 ani de practică la unităţi înainte de a fi chemaţi la cursuri. 

La 20 iulie 1945 Școala Navală s-a mutat cu tot materialul de studii și 

mobilierul din localul Regimentului 20 Infanterie la Liceul de băieţi Turnu Măgurele. 

Cursurile teoretice au fost întrerupte până la 11 august 1945, cursanţii fiind trimişi 

în concediu pentru 20 de zile. 
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PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII OFIŢERILOR 

DE MARINĂ ÎN PERIOADA POSTBELICĂ 
 

La 1 noiembrie 1945 Școala Navală funcţiona cu Școala Pregătitoare (Anul 

I, Punte și Anul II, Punte și Mecanici) și Școala de Aplicație (ofițerii promoţiei 1944 

punte și mecanici). 

Pentru Școala de Aplicație, Comisia Aliată de Control din România nu a 

fixat nici un plafon, convenindu-se ca promoţiile să se succeadă la școală cu 

efectivele complete, aşa cum prevedea legislaţia în vigoare. 

Școala de Aplicație însuma 42 de ofițeri-elevi (36 punte și 6 mecanici). 

 

 
Promoţia a XXV-a a Școlii Navale 

 

Promoţia de ofițeri 1942 a început cursurile Școlii de Aplicație la 10 iulie 

1945 și le-a încheiat la 15 februarie 1946, la 1 martie 1946 urmând să fie chemată la 

școală promoţia 1943, dar a fost amânată cu un an, urmând să înceapă în toamna 

anului 1947. 
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Promoţia 10 mai 1942 

 

Normele pentru organizarea și desfăşurarea învăţământului au fost stabilite 

prin Directiva de instrucție trimisă la 15 octombrie. Până la apariţia unui nou 

regulament, prin această directivă s-a căutat să se suplinească lipsurile 

regulamentului în vigoare, care nu conţinea niciun element referitor la doctrina 

şcolară. 

Noile programe analitice și Planul de instrucție au fost prezentate St.M.M. 

la 5 noiembrie 1945 de către comandantul şcolii. Principiile care urmau să stea la 

baza noului regulament fuseseră definitivate și urmau să fie supuse aprobării 

Comitetului Marinei, în prima sa şedinţă. 

La 16 octombrie 1945 comandantul şcolii s-a prezentat personal la St.M.M., 

solicitând completarea încadrării cu şase ofițeri (un inginer electromecanic, un 

inginer constructor, un artilerist, un torpilor, un infanterist și un profesor de limba 

rusă), doi dactilografi și un desenator. De asemenea, a solicitat dotarea şcolii cu un 

autobuz, aparate de radio, pompă de apă, mobilier pentru cazinou și lămpi Petromax. 

Conform hotărârii ministrului S.S.M., cererile au fost repartizate serviciilor 

specializate din S.S.M. pentru soluţionare45. 

Pentru cursurile cu un număr redus de ore, s-a aprobat deplasarea la Turnu 

Măgurele a următorilor ofițeri din St.M.M.: căpitan-comandorul Ion Bănică 

 
45 În luna octombrie 1945 au fost emise D.M. nr. 119/1945 referitoare la numirea comisiei de 

verificare a Laboratorului de chimie al Şcolii Navale, D.M. nr. 128/1945 referitoare la trecerea la timp 

a elevilor din Şcoala Navală şi Şcoala de Submaeştri care se încadrează în instrucţiunile M.St.M. nr. 

838 953/1945 şi D.M. nr. 130/1945 referitoare la admiterea în Anul I la Şcoala Navală a elevilor 

declaraţi reuşiţi (Ibidem, f. 4). 
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(Aviaţie), locotenent-comandorul Grigore Ciolac (Submarine) și locotenent-

comandorul Gheorghe Sârbu (Materiale Transmisiuni)46. 

În anul 1945 au urmat cursurile Școlii de Aplicație 38 de ofițeri.  

Recent înființat, Inspectoratul Marinei Regale avea printre preocupările sale 

și satisfacerea nevoilor unei bune funcţionări a învăţământului militar de marină în 

cadrul celor trei instituţii ale sale, mutarea Școlii Navale și a Școlii de Submaeştri de 

la Turnu Măgurele la Constanța, în cursul verii anului 1947, precum și întocmirea 

proiectului de buget pe exerciţiul 1947-1948 pentru „Diurne profesori la Școlile 

Marinei”47.  

În cadrul Secției a III-a din Subsecretariatul de Stat al Marinei funcţiona 

Biroul Şcoli, care ţinea evidenţa situaţiei şcolare a elevilor din Școala Navală (activi 

și rezervă), Școala de Submaeştri de Marină (activi și rezervă), Institutul Tehnic 

Naval Militar, Școala Politehnică (ofițeri bursieri ai Marinei, ofițeri care urmează 

cursurile pe cont propriu, studenţi civili bursieri ai Marinei și ofițeri la Secția Radio), 

Școala de Subofiţeri Grăniceri ai Marinei și Școlile de Specializare (gagişti, bucătari, 

etc.). 

De asemenea, acest Birou rezolva problemele legate de încadrarea cu 

profesori militari și civili și elaborarea deciziilor ministeriale referitoare la 

primiri/îndepărtări din școli, concedii de studii, burse, taxe şcolare, indemnizaţii 

pentru rechizite48. 

În baza dispoziţiilor eşaloanelor superioare, la 1 septembrie 1947 efectivele 

şcolii au revenit la Constanța49. Întrucât locaţia şcolii fusese ocupată de trupele 

sovietice, comanda și serviciile instituţiei au funcționat în clădirea Bursei din port, 

iar activitatea didactică s-a desfăşurat la bordul navei-școală „Mircea”. 

În urma convorbirilor purtate cu căpitan-comandorul Ion Stoian, s-a stabilit 

ca birourile serviciilor Școlii Navale să fie instalate în cele 19 încăperi de la etajul II 

 
46 În luna decembrie 1945, a fost emisă D.M. nr. 159/1945 referitoare la numirea de profesori şi 

ajutori de profesori la Şcoala Navală (Ibidem, f. 5). 
47 După încetarea activităţii S.S.M, sub efectul Legii nr. 946 din 30 noiembrie 1946, noile organe 

de conducere ale Marinei au devenit Inspectoratul, Comandamentul şi Direcţia Marinei. 
48 Idem, dosar nr. 3022, f. 121. 
49 Conform “Monografiei Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Tradiţii, prezent, 

perspective”, Ediţia a II-a, coordonator: prof. univ. dr. Ion Bitoleanu, Editura „Muntenia”, Constanţa, 

1997, p. 51. 
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al clădirii Bursa Nouă din portul Constanța, întrucât D.P.M. nu dispunea de nicio 

încăpere în Gara Maritimă50. 

Încăperile ocupate de Școala Navală în locaţia Bursei Noi au fost eliberate 

la 15 aprilie 194851. 

Școala Navală a început cursurile în ziua de 3 noiembrie 1947, la bordul 

navei-școală „Mircea”, după programul ordonat de C.M.M. cu nr. 32137 din 1 

noiembrie 1947 și cu programele analitice vechi, încă în vigoare la acea dată. 

Cursurile s-au desfăşurat în conformitate cu Directiva pentru funcţionarea 

Școlilor Militare de Ofițeri și Subofiţeri Activi, apărută la 30 decembrie 1947 și după 

programe analitice noi. 

În ziua de 30 aprilie 1948 Școala Navală s-a mutat de la nava-școală 

„Mircea” în locaţia fostei Şcoli de Submaiştri din str. Mircea cel Bătrân. 

 

 
Ansamblul monumental din curtea Bazei Navale Maritime,  

str. Mircea cel Bătrân din Constanța 

 

 
50 Ibidem, f. 37. Până în anul 1944, Căpitănia Portului Constanţa a funcţionat în cinci camere din 

etajul I, aripa de Sud, a Gării Maritime. La 10 septembrie 1945, întreaga aripă de Sud a fost închiriată 

Societăţii SOVROMTRANSPORT. 
51 Ibidem, f. 49. 
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În anul 1948 învăţământul militar de marină, desfăşurat întrunit la Școala 

de Maiștri din str. Mircea cel Bătrân, nu a depins cu nimic de Marină, aceasta fiind 

întrebuinţată numai la asigurarea nevoilor materiale și de cadre pentru școlile sale52. 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.Ap.N. nr. 1430/416 din 28 

martie 1948, Școlile Marinei au fost unificate sub denumirea de Școala Navală și 

Școala de Submaiştri, pentru ca din noiembrie 1948, sub noua denumire de Școlile 

Marinei Militare, să regăsim Școala de Ofițeri (cu specialitățile punte și tehnici, 

fiecare având o Secție Pregătitoare și o Secție Specială) și Școala de Maiștri Tehnici 

(cu specialitățile timonieri, tunari și minieri-dragori). 

Din toamna anului 1948, şcoala a pregătit ofițeri și pentru Marina 

grănicerească53. 

 

 
Imobilul Școlii Navale, str. Mircea cel Bătrân din Constanța 

 

 
52 Idem, fond 1683, dosar nr.crt. 3196, f. 13-14. Bilanţul activităţii Marinei Militare pe anul 

1948, semnat de comandantul Marinei Militare, comandorul Ion Cristescu. 

 53 „Monografia Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“, p. 52. 
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La 15 noiembrie 1948 s-au deschis cursurile la cele trei școli: Școala de 

Maiștri Tehnici cu 75 elevi, Școala Pregătitoare de Ofițeri cu 136 elevi și Școala 

Specială, promoţia 1945 cu 18 elevi. 

La 28 noiembrie a avut loc deschiderea festivă a noului an de învățământ în 

prezența generalului-locotenent Paul Alexiu, reprezentantul M.Ap.N., căpitanului de 

rangul 1 Briuhanov, ataşatul naval al U.R.S.S., comandorului Ion Cristescu, 

comandantul Marinei Militare și a colonelului Stan Minea, delegatul Direcţiei 

Superioare Politice a Armatei.  

La începutul anului 1949 Școlile Marinei Militare au revenit în subordinea 

C.M.M., funcţionând ca o simplă unitate la Școala de Maiștri de Marină și la nava-

școală „Mircea”. 

Un eveniment important petrecut în luna iunie 1949 a fost cedarea și luarea 

în primire de la Comandamentul Sovietic din Constanța a Școlii Navale din strada 

Traian nr. 53. După reparaţiile și amenajările necesare, în luna noiembrie a avut loc 

separarea Școlii de Ofițeri de Școala de Submaiştri de Marină, care a continuat să 

funcţioneze în vechea locație din str. Mircea cel Bătrân, Școala de Ofițeri de Marină 

mutându-se în localul eliberat de sovietici. 

 

 
Școala Navală din str. Traian nr. 53, actualul sediu al Muzeului Național al Marinei 

Române 
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Pe baza ordinului comandantului Marinei Militare ofițerii-elevi ai Școlii 

Speciale a Marinei s-au deplasat în luna august la București și Braşov pentru 

efectuarea practicii în întreprinderile industriale particulare. 

Între 4 și 12 octombrie 1949 s-a desfăşurat examenul de absolvire și 

calificare a ofițerilor-elevi din Școala Specială, de către o comisie prezidată de 

comandorul Corneliu Lungu, avându-l ca delegat din partea Direcţiei Politice a 

C.M.M. pe locotenent-comandorul Florea Diaconu. 

Prin desfiinţarea Școlii de Maiștri de Marină, în anul 1950 elevii au fost 

trecuţi la secţia de ofițeri și supuşi unui program special de pregătire. Din acest an, 

instituţia s-a numit Școala de Ofițeri de Marină54. 

La 9 iulie elevii Anului II ai Școlii de Maiștri de Marină s-au mutat în 

clădirea Școlii de Ofițeri de Marină din str. Traian nr. 53, unde au continuat 

activitatea de pregătire în vederea examenului de absolvire. 

Pe timpul concediului (19 octombrie - 6 noiembrie), au fost accelerate 

lucrările de reparaţii la locaţia din str. Mircea cel Bătrân, precum și la cea din str. 

Traian nr. 53, care urma să fie ocupată de elevii din ambii ani de școală. 

Schimbarea regimului politic în România a creat o nouă stare de spirit în 

rândurile personalului militar, amplu reflectată și în presa vremii. Astfel, 

comandantul Școlilor Marinei, căpitan-comandorul Ioan Stoian, declara în paginile 

ziarului „Marina Nouă”: «Noi, marinarii, subofiţerii și ofițerii Școlilor Marinei 

Poporului și ai navei „Mircea”, luăm cunoştinţă de instaurarea Republicii Populare 

Române, conştienţi de uriaşul pas făcut de poporul nostru pe drumul spre socialism. 

Asigurăm poporul și guvernul său de spiritul nostru nelimitat și ne luăm 

angajamentul de a făuri cadrele viitoare ale Marinei Populare Române, pe drumul 

adevăratei democraţii ca luptători neînfricaţi pentru pace, libertate și progres»55. 

După 1950 pregătirea aprofundată a ofițerilor a fost organizată prin 

cursurile de perfecționare. Acestea urmăreau perfecţionarea pregătirii ofițerilor 

 
54 Ibidem, p. 54. 
55 „Marina Nouă”, nr. 102 din 31 decembrie 1947. 
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pentru anumite funcţii (de exemplu, specialişti de divizioane, comandanţi de nave de 

diferite ranguri, comandanţi de divizioane de nave, etc.). 

În acest scop, ofițerii erau trimişi la cursul de perfecționare nu automat, pe 

promoţii, după un anumit timp de la absolvirea Școlii de Ofițeri de Marină (1950-

1953)56, Școlii Militare de Marină (1953-1954)57, Școlii Militare Superioare de 

Marină (1954-1969)58, Școlii de Ofițeri Activi de Marină (1969-1973)59, respectiv 

Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”60 (1973-1990) sau a cursului anterior (ca 

în sistemul Școlii de Aplicație), ci prin selecţionarea celor care, prin rezultatele 

obţinute în activitatea de serviciu, puteau fi numiţi în funcţii superioare și care urmau 

să-și perfecţioneze pregătirea. 

În perioada 26 august-21 septembrie 1952 sublocotenenţii Nicolae Ioan, 

Ochea Ioan, Bârlă Iosif și Creţu Mihalache, care urmau cursurile Academiei Tehnice 

din U.R.S.S., au efectuat stagiu de practică la bordul navei-școală „Mircea”. 

În anul 1953 au absolvit două promoţii, la 1 mai, respectiv 30 decembrie. 

Instituţia și-a schimbat denumirea în Școala Militară de Marină. 

Odată cu intrarea în vigoare a noului stat de organizare nr. 26/230 din 9 iulie 

1953, efectivele de cadre și elevi au crescut la 141 ofițeri, 48 sergenţi și cartnici 

reangajaţi, 176 mateloţi, 73 angajaţi civili și 590 elevi. Durata studiilor a fost stabilită 

la 3 ani. 

Începând cu anul 1953 s-a trecut la pregătirea pe specialitățile 

corespunzătoare unităților de luptă. 

La 26 martie 1954 a fost adoptat primul „Regulament de ordine interioară”. 

În baza H.C.M. al R.P.R. nr. 1887 și a Ordinului M.F.A. nr. 00252610, la 

25 septembrie 1954 instituţia și-a schimbat denumirea în Școala Militară Superioară 

 
56 Sub această denumire instituţia a funcţionat între anii 1950-1953. 
57 Conform statului de organizare al Şcolii nr. 26/230 din 9 iulie 1953. 

 58 Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1887 din 1954 şi Ordinul M.F.A. nr. 00252610. 
59 Decretul Consiliului de Stat nr. 1037/01.11.1968 şi Ordinul M.St.M. nr. CL 01602 din 

23.12.1968. 
60 Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 502 din 29 august 1973, 

publicat în „Buletinul Oficial al R.S.R.” nr. 140 din 18 septembrie 1973. 
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de Marină, institut de învățământ superior, cu drepturi similare cu celelalte instituţii 

de învățământ superior din ţară. 

În aceeaşi lună, Școala Militară Superioară de Marină s-a mutat în cazarma 

Coiciu și – potrivit hotărârii Consiliului de Miniştri – s-a transformat în instituție de 

învățământ superior61. Durata de şcolarizare a crescut de la 3 la 4 ani. 

În cadrul şcolii au funcționat episodic cursuri de perfecționare pentru ofițerii 

din Marina Militară. În funcție de cerințele flotei, s-au constituit și clase pentru 

specialitatea Electromecanică navală, care au funcționat independent de facultăţi. 

În anul 1958 s-a renunțat la organizarea pe facultăţi, elevii fiind încadraţi pe 

batalioane. Catedrele au fost și ele restructurate, pregătirea continuând să se 

efectueze pe specialităţi. 

Anul de învățământ 1958-1959 a început la 6 octombrie 1958, fiind împărţit 

în două perioade: perioada teoretico-aplicativă cu două semestre, cu examene 

semestriale la principalele obiecte de învățământ predate în semestrul respectiv; 

perioada practică executată pe navele flotei, întrunit pentru Anii II și III și sub formă 

de stagiu pe funcţii pentru Anul IV. 

Documentaţia de organizare și planificare necesară începerii anului a fost 

întocmită după sistemul şcolilor similare sovietice, adoptat de Școala Militară 

Superioară de Marină cu câţiva ani înainte. 

La începutul lunii septembrie 1958 Direcţia Învăţământului Militar a 

anunţat printr-un ordin trecerea la sistemul de evidenţă și planificare al tuturor 

şcolilor militare de ofițeri din ţară. Acest document a fost urmat de Ordinul D.I.M. 

nr. 3992 din 11 septembrie 1958, care preciza documentaţia care trebuia întocmită. 

 
61 A.M.N.R., fond C.omandamentul Marinei Militare, dosar nr.crt. 5644, f. 365-366. 
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Ofițeri și marinari 1959 

 

Perfecţionarea pregătirii ofițerilor de marină a inclus o diversitate de forme 

și mijloace, precum convocări, antrenamente, aplicaţii (exerciţii) strategice, 

operative, tactice și de specialitate, tabere, marşuri de instrucție, ieşiri pe mare, stagii 

în marina comercială, exerciţii demonstrative-metodice la diferite categorii de 

pregătire, lucrări personale sau colective, programe personale de perfecționare, 

însuşirea cunoştinţelor prevăzute în programele integrale pentru examenele de grad, 

de trecere în altă armă sau specialitate militară, pentru concursul de admitere în 

Academia Militară, completarea pregătirii militare și de specialitate a ofițerilor în 

unităţi, după programe speciale, cursuri de pregătire în cadrul unităţii, fără scoaterea 

de la locul de muncă, într-o gamă largă de forme, stagii de practică și de specializare, 

participarea la forme de perfecționare și specializare organizate de alte ministere, 

organe centrale, etc., urmarea cursurilor unor instituţii militare sau civile de 

învățământ superior, cursuri postacademice, masterat, doctorat, etc. 

Pentru ofițerii proveniţi din câmpul muncii sau din rândul maiștrilor militari 

și subofiţerilor, în perioada anilor ’50 au fost introduse cursurile de calificare, care 

au funcționat, de regulă, pe lângă cele de perfecționare. 

Într-un Raport privitor la problema cadrelor, alcătuit de căpitan de rangul 1 

Alexandru Teodorescu, membru în Consiliul Militar al Marinei Militare, se prezenta 



 

101 

 

situaţia cadrelor din Marina Militară62. Astfel, statele de organizare prevedeau un 

necesar de 1.711 ofițeri de comandă, mai puţin Regimentul 103 A.A. și Divizionul 

Artilerie A.A. de la Mangalia, ale căror state au venit în ultimul timp, ele urmând să 

fie controlate după statele existente la Secția Organizare Mobilizare. 

Această unitate și subunitate avea o încadrare de 100%. 

Necesarul de 1.711 însemna, pe grade, 176 de locotenenţi, 292 locotenenţi 

majori, 587 căpitani, 334 căpitani de rangul 3, 231 căpitani de rangul 2, 17 căpitani 

de rangul 1 și 18 amirali. 

Faţă de necesarul prevăzut în statele de organizare, Marina avea o încadrare 

de 64,70% în ofițeri de toate armele, adică un existent de 1.108 ofițeri. Dintre aceştia, 

57 erau sublocotenenţi (nu erau prevăzuţi în stat), 651 locotenenţi (faţă de stat erau 

în plus 475), 183 locotenenţi majori (deficit 109), 75 căpitani (deficit 502), 99 

căpitani de rangul 3 (deficit 235), 34 căpitan de rangul 2 (deficit 197), 8 căpitani de 

rangul 1 (deficit 65), 1 contraamiral (deficit 17). 

Faţă de necesar, încadrarea se prezenta astfel: necesarul în ofițeri de marină 

punte era de 822 de ofițeri, în timp ce existentul era de 352, deci o încadrare de 

42,82%. Necesarul de ofițeri tehnici și ingineri de marină era de 238, iar existentul 

121, având o încadrare de 51,20%. Necesarul de ofițeri tehnici de artilerie era de 34 

ofițeri, existenţi 17 ofițeri, deci o încadrare de 50%. Încadrarea în ofițeri din Serviciul 

Medical (medici și felceri) era de 38%. 

În ceea ce privește ofițerii de intendenţă și Serviciul Administrativ, tehnici 

auto, geniu, artilerie terestră, încadrarea era mult mai bună, ea fiind între 85% și 95%. 

Încadrarea în ofițeri de infanterie, transmisiuni, chimici, aviaţie era de peste 

100%, astfel că numărul care depăşea necesarul de ofițeri din aceste arme se aflau 

încadraţi pe funcţii prevăzute cu ofițeri de marină. 

Din datele mai sus prezentate, reieşea că deficitul cel mai mare se referea la 

ofițeri de marină punte, tehnici și ingineri de marină, medici și tehnici de artilerie. 

 
62 Locotenent-comandor drd. Marian Moşneagu, „1953. Politizarea personalului Marinei 

Militare Române, între priorităţi şi metode”, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom IV/2001, 

Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Constanţa, 2002, pp. 295-

312. 
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De asemenea, rezulta că majoritatea funcţiilor care prevedea grade mari 

precum căpitan de rangul 2 și căpitan de rangul 3, erau încadrate cu ofițeri tineri, cu 

grade de locotenenţi sau locotenenţi majori. 

În Marina Militară existau un număr de 297 ofițeri cu origine socială 

muncitorească, 31 ofițeri cu origine socială ţărani colectivişti, 262 ţărani săraci, 241 

ţărani mijlocaşi, 221 funcţionari (în care erau incluşi și cei ai căror părinţi au fost 

militari și nu au avut avere), 33 de ofițeri ai căror părinţi au fost comercianţi și mici 

meseriaşi și 32 ofițeri cu origine socială chiabură. 

Aşadar, 53% din totalul ofițerilor din Marina Militară aveau origine socială 

muncitorească, ţărani colectivişti și ţărani săraci, 21% ţărani mijlocaşi, 19% 

funcţionari și foşti militari, 3% comercianţi și mici meseriaşi și 2,8% chiaburi. 

De asemenea, existau 176 ofițeri ale căror soţii aveau origine socială 

muncitorească, colectivişti și ţărani săraci, 54 ţărani mijlocaşi, 124 funcţionari, 29 

comercianţi și mici meseriaşi și 14 chiaburi. 

În ceea ce privește starea socială a ofițerilor, existau 445 muncitori, 10 

colectivişti, 82 ţărani săraci, 31 ţărani mijlocaşi, 156 elevi, 378 funcţionari și 2 

chiaburi. 

Procentual, 41% aveau starea socială muncitorească, 10% ţărani săraci 

colectivişti și ţărani mijlocaşi, 14% fuseseră elevi înainte de a intra în armată, 34% 

funcţionari, 0,18% chiaburi. 

Rezulta că predominant era elementul muncitoresc, ţărani săraci, 

colectivişti și funcţionari, însă „nu atât cât ar trebui”. 

În rândul ofițerilor din Marina Militară existau 13,44% membri de partid, 

60,5% membri U.T.M., 26% fiind fără apartenenţă politică. 

În ceea ce privește şcolarizarea ofițerilor din Marina Militară, 58 ofițeri 

aveau 4 clase primare, 71 ofițeri aveau sub 7 clase primare (5-6), 219 ofițeri cu 7 

clase primare, 276 ofițeri cu școli profesionale de ucenici, 104 ofițeri cu 4 clase de 

liceu, 46 ofițeri cu 6 clase liceu, 261 ofițeri cu școli medii sau licee terminate, 29 

ofițeri cu facultăţi terminate și 20 ofițeri cu facultăţi neterminate. 

De asemenea, 15 ofițeri aveau cursuri civile sau militare în ţări capitaliste. 

În ceea ce privește pregătirea militară, 844 ofițeri absolviseră școli de 

ofițeri, 17 ofițeri cu Academia Militară, 14 ofițeri cu cursuri de perfecționare în 
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U.R.S.S., 55 cu cursuri de perfecționare în ţară, 138 ofițeri cu cursuri scurte în urma 

cărora au fost înaintaţi în grad și 21 ofițeri având drept studii militare școli de 

subofiţeri. 

În C.M.M. și la marile unități și unităţile din subordine, era necesar ca un 

număr de 126 funcţii din statele majore să fie încadrate cu ofițeri absolvenți ai 

Academiei Militare Generale, cu următoarele facultăţi: 

- Academia Generală – Facultatea de Marină – 89 ofițeri; 

- Academia Generală – Facultatea Generală – 14 ofițeri; 

- Academia Generală – Facultatea de Artilerie – 13 ofițeri; 

- Academia Generală – Facultatea de Transmisiuni – 5 ofițeri; 

- Academia Generală – Facultatea de Geniu – 1 ofițer; 

- Academia Generală – Facultatea de Aviaţie – 2 ofițeri; 

- Academia Generală – Facultatea de Artilerie A.A. – 2 ofițeri. 

Din totalul de 126 funcţii care trebuiau încadrate cu absolvenți ai Academiei 

Militare Generale, numai un număr de 30 funcţii erau încadrate cu asemenea ofițeri, 

ceilalţi ofițeri absolvenți ai Academiei Militare fiind pe funcţii care nu prevedeau 

ofițeri cu studii academice militare.  

Privitor la necesarul de funcţii de Spate care trebuiau încadrate cu ofițeri 

absolvenți ai Academiei Spatelui Forțelor Armate, existau 25 funcţii, din care 5 erau 

încadrate cu ofițeri absolvenți ai Academiilor Spatelui, celelalte fiind încadrate cu 

ofițeri numai absolvenți ai şcolilor militare. 

În ceea ce privește originea socială necorespunzătoare, atât a ofițerilor cât 

și a soţiilor lor, o parte din aceştia ocupau, contrar recomandărilor, funcţii de 

răspundere.  

Rezolvarea acestei situaţii se putea efectua treptat, pe măsură ce se 

pregăteau elementele corespunzătoare care să asigure buna funcţionare a 

compartimentelor de activitate respective, lucru care trebuia făcut anterior de către 

comandanţii care asiguraseră conducerea Marinei Militare. 

Până la intrarea în vigoare a noilor instrucţiuni de evidenţă a ofițerilor din 

Forţele Armate, Secția Cadre a C.M.M. nu a fost în măsură să prezinte o situaţie clară 

a compoziţiei social-politice a cadrelor, din cauza, pe de o parte, a lipsei de exigenţă 
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din partea comandanţilor și organelor politice, iar pe de altă parte, a lipsurilor Secției 

Cadre în întocmirea atât a dosarelor personale ale ofițerilor, cât și a celorlalte 

documente de evidenţă, în cele mai bune condiţii. Aceste stări de fapt au dus la 

necunoaşterea în suficientă măsură a cadrelor din Marină, făcându-se propuneri 

pentru încadrare în diferite funcţii fără un studiu științific a elementelor respective. 

Un alt aspect al lipsurilor a fost faptul că nu s-au urmărit cu destulă atenţie 

funcţiile importante încadrate cu ofițeri necorespunzători din punct de vedere politic, 

pentru ca aceste funcţii să fie vizate din timp pentru scoaterea titularilor 

necorespunzători și înlocuirea lor cu elementele cele mai indicate. 

De asemenea, comandanţii de mari unităţi și unităţi nu și-au cunoscut 

nevoile din punct de vedere cantitativ și calitativ în cadre, ceea ce a dus la lipsa de 

perspectivă în pregătirea din timp a elementelor cele mai potrivite pentru anumite 

funcţii, dând naştere la o serie de neajunsuri, printre care și la propuneri de mişcări 

în cadre, inutile, care au determinat mutări fără rost. 

În finalul raportului, ofiţerul concluziona că, faţă de necesarul global de 

1.711 ofițeri, Marina avea un deficit de circa 36% (existent 1.108, adică deficit în 

ofițeri de 603). Pe specialităţi, cea mai deficitară era categoria ofițerilor de punte, 

unde faţă de necesarul de 822 ofițeri, exista o încadrare de 42,82% (existent 352 

ofițeri). La categoria de ofițeri tehnici și ingineri de marină, faţă de necesarul de 238 

ofițeri, încadrarea era de circa 51% (121 ofițeri), deci un deficit de 49%. 

Faţă de un necesar de 176 locotenenţi, existau 651, deci faţă de cei prevăzuţi 

în stat un plus de 475 locotenenţi, care de fapt erau încadraţi pe funcţii superioare 

gradului lor, în limitele Ordinului M 316. 

În privinţa locotenenţilor majori, exista un deficit ca grad de circa 36%, 

adică faţă de un necesar de 292 locotenenţi majori, existau doar 183. 

La căpitani, Marina avea un deficit de circa 99%. De exemplu, faţă de 

necesarul de 587 căpitani, existau doar 7 (deficit 502). 

Faţă de necesarul de 334 căpitani de rangul 3, existau 99 ofițeri, deci un 

deficit de circa 70%. 

La căpitani de rangul 2, faţă de necesarul de 235 ofițeri, existau 34 ofițeri, 

deci un deficit de 85%, iar la căpitani de rangul 1, faţă de un necesar de 73 ofițeri, 

existau numai 8. 



 

105 

 

Exista, de asemenea, un deficit de 17 contraamirali. 

Ca apartenenţă politică, faţă de existentul de 1.108 ofițeri, având 13,44% 

m.d.p., U.T.M.-işti 60,5% și 26% fără apartenenţă, situaţia politică era apreciată ca 

fiind în general corespunzătoare, însă numărul trebuia mărit cu prioritate din 

rândurile ofițerilor U.T.M.-işti cei mai corespunzători din toate punctele de vedere 

și a celor fără apartenenţă, în special cei cu funcţii de răspundere (comandanţi, 

secunzi, şefi de state majore, specialişti, etc.). 

Faţă de un existent de 1.108 ofițeri, 348 aveau doar 4, 5, 6 sau 7 clase 

elementare, iar de la 7 clase elementare până la 4 clase medii sau de liceu inclusiv 

existau 380 ofițeri. Un număr de 46 de ofițeri aveau 5 și 6 clase medii sau liceu, iar 

261 ofițeri aveau şcoala medie sau liceul terminat. 

Sub aspectul cunoştinţelor de cultură generală ce se puteau asimila și prin 

școlile medii sau licee, situaţia era considerată necorespunzătoare în cazul unui 

număr de circa 700 ofițeri, mai ales al acelora care nu aveau decât 4, 5, 6 și 7 clase 

elementare (348 ofițeri). 

Din această cauză, pe lângă altele din punct de vedere al culturii militare și 

pregătirii de specialitate, ofițerii nu aveau nivelul cel mai indicat potrivit necesităţilor 

armei Marină. 

Din cei 844 ofițeri care absolviseră Școala Militară de Marină, nu aveau alte 

cursuri decât 55 ofițeri, care aveau cursuri de perfecționare în ţară, iar 14 ofițeri 

aveau cursuri de perfecționare în U.R.S.S. iar 47 ofițeri Academia Militară (în stat 

erau prevăzute 126 funcţii care necesitau să fie încadrate cu ofițeri absolvenți ai 

Academiei Militare). Faţă de această situaţie, mai interesant era faptul că 149 ofițeri 

nu aveau şcoala militară la bază, ci numai cursuri scurte sau școli de subofiţeri. 

Faţă de cele arătate mai sus, ofiţerul propunea Consiliului Militar ca: 

1. Direcţia Politică, sprijinită de comandant și membrul în Consiliul 

Militar, să ia măsurile necesare ca până la 23 august 1954 să nu mai existe niciun 

ofițer de comandă sau în aparatul politic fără 7 clase elementare (vezi ultimul aliniat 

din Regulamentul Învăţământului); 

2. potrivit unei planificări din partea statului major și a Direcţiei Politice a 

Marinei Militare, care să aibă în vedere nestânjenirea pregătirii de luptă și politice, 



 

106 

 

să creeze condiţii unui număr cât mai mare de ofițeri să urmeze clasele 8, 9 și 10, cu 

sau fără frecvenţă; 

3. comandanţii și locţiitorii politici să selecţioneze și să propună înaintarea 

în grad în mod excepţional a celor mai merituoşi ofițeri care au perspectivă de 

dezvoltare în viitor, în special gradele locotenent la locotenent major și locotenent 

major la căpitan-locotenent, respectiv căpitan-locotenent la căpitan de rangul 3; 

4. să se trimită în U.R.S.S. pentru studii militare tot ce se poate trimite din 

elementele cele mai corespunzătoare sub toate aspectele; 

5. pentru completarea deficitului în ofițeri să se studieze de către Direcţia 

Politică, şeful de stat major al M.M. și locţiitorul comandantului pentru învățământ, 

ajutaţi fiind de comandant și membrul în Consiliul Militar, soluţiile arătate mai jos 

în timp de 15 zile de la luarea hotărârii de către Consiliul Militar; 

6. să se ceară ca M.F.A. să intervină prin C.C. al P.M.R. pentru a aproba și 

da concursul de a obţine de la institutele și facultăţile tehnice 150-200 studenţi de 

anul II și III pentru a fi introduşi în Școala Militară de Marină pe doi ani pentru 

această primăvară; 

7. să se studieze dacă se poate scoate o serie de ofițeri numai cu doi ani de 

învățământ; 

8. dintre cei mai buni cartnici în termen, după un curs scurt (eventual 6 luni) 

să se scoată ofițeri care la rându-le să înlocuiască ofițerii de marină de la depozite și 

cabinete; 

9. să se ceară M.F.A. activarea ofițerilor de rezervă din arma Marină din 

facultăţile de piscicultură și Institutul Mecano-Naval Galați; 

10. să se ceară M.F.A. ofițeri de alte arme acolo unde activitatea se pretează, 

în locul ofițerilor de marină care pot fi întrebuinţaţi la nave; 

11. pentru încadrarea funcţiilor cu ofițeri absolvenți ai Academiei Militare 

să se ceară M.F.A. de la armata de uscat și spate; 

12. să se ceară M.F.A. – D.G. să verifice mai bine ofițerii de la Academia 

Militară „I.V. Stalin”, pentru a nu se mai repeta situaţia celor 13 ofițeri ai A.M. din 

care nu s-au putut numi în funcţii de răspundere, potrivit nevoilor, decât 5, iar ceilalţi 

nu s-au putut numi decât în funcţii mai mici, din cauza originii sociale, trecutului sau 

rudelor apropiate care au fost găsite chiar duşmani ai regimului (?!). Conducerea 
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Facultății Tehnice și Școala Militară de Marină să treacă la verificarea mai temeinică 

a elevilor pentru a se putea lua măsuri din timp faţă de cei ce se vor dovedi 

necorespunzători; 

13. Secția de Cadre să ia măsuri pentru a verifica mai bine, pe bază de 

documente sau cercetări în teren, situaţia ofițerilor cu origine socială 

necorespunzătoare, atât a lor cât și a soţiilor acestora, precum și cei cu diferite studii 

în ţări capitaliste; 

14. pentru îmbunătăţirea apartenenţei politice, Direcţia Politică să 

intensifice mai mult munca de atragere în partid a elementelor celor mai 

corespunzătoare din toate punctele de vedere, mai cu seamă din rândul ofițerilor cu 

valoare profesională și cu funcţii mai mari (comandanţi, secunzi, şefi de stat major, 

specialişti și alţii); 

15. să se ia măsuri pentru calificarea ca marinari și militari a lucrătorilor 

politici. Statul Major să întocmească un program minimal de cunoștințe pe care 

trebuie să le aibă aceştia; 

16. absolvenţii promoţiei 30 decembrie 1953 să fie numiţi în primul rând la 

nave; 

17. să se ia măsuri pentru a se atrage atenţia comandanţilor Marinei Militare 

și şefilor de secții asupra studierii mai profunde a calităţilor profesionale și politice 

ale ofițerilor și îmbunătăţirii radicale a muncii organelor de cadre (secții, birouri). 

La şedinţa Consiliului Militar din 10 decembrie 1953 au participat 

contraamiral Florea Diaconu, comandantul Marinei Militare, preşedintele 

Consiliului Militar, căpitan de rangul 1 Alexandru Teodorescu, membru militar al 

Consiliului Militar, căpitan de rangul 1 Tudor Simion, şef de stat major al C.M.M., 

Marin Vintilă, membru în Consiliul Militar al C.M.M., căpitan de rangul 3 Enache 

Manguţ, şeful Secției Organizare și Instructaj, înlocuitorul locţiitorului permanent al 

membrului militar al Consiliului Militar și locotenentul major Sebastian Ulmeanu, 

secretarul Consiliului Militar. 

La şedinţa prezidată de contraamiralul Florea Diaconu, au fost invitaţi 

căpitanul de rangul 1 Dumitru Lopatco, consilierul principal al C.M.M., căpitanul de 

rangul 1 Axim Sîtîi, consilierul Direcţiei Politice și locotenentul major C. Fomin, 

translator. 
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După aprobarea Raportului Membrului Militar al Consiliului Militar 

privitor la problema cadrelor în Marina Militară ca punct distinct pe ordinea de zi și 

expunerea acestuia de către căpitanul de rangul 1 Alexandru Teodorescu, s-a trecut 

la dezbateri. Contraamiralul Diaconu a enumerat 64 de „ofițeri necorespunzători”, 

împărţindu-i pe următoarele categorii: ofițeri cu origine socială chiabur, ofițeri cu 

soţiile de origine socială chiabur și ofițeri cu studii în ţările capitaliste. 

La întrebarea lui Vintilă despre influenţa ofițerilor necorespunzători asupra 

celorlalţi, membrul în Consiliul Militar a răspuns: „La Școala Militară, tovarășul 

consilier ne-a arătat cum la orele de radio se vorbeşte despre Marconi ca inventator 

și nu despre adevăratul inventator care a fost rus. Materiile ştiinţifice le predau sec, 

rupte de viaţă. Cei de la nave prezintă un pericol permanent, putând fugi la turci.”. 

 

 
Misiune în larg – 1958 

 

Contraamiralul Diaconu a arătat modul în care sunt încadrate unele funcţii 

principale și totodată deficitul mare care exista în încadrarea navelor, subliniind că 

și printre cei existenţi la nave sunt unii care nu corespund, chiar dintre ofițerii tineri. 

În cadrul discuţiilor a luat cuvântul Vintilă, care a subliniat: „Situaţia cadrelor este 

proastă. Suntem la 9 ani de regim de democraţie populară și n-ar fi trebuit să stăm 

aşa în această problemă. Cred că s-a muncit prost în vederea luării de măsuri 

necesare rezolvării problemei și vina noastră este apreciabilă. Situaţia are două 



 

109 

 

aspecte. Un aspect imediat care să ducă la prevenirea evenimentelor neplăcute: 

deconspirare de secrete, ţinerea sub influenţă a tinerilor și eu consider că în raport 

sunt prevăzute unele măsuri, de pildă, cu privire la apartenenţa politică. Prin 

primirea de candidaţi având 60% membri de partid și U.T.M. dacă aceştia însăşi 

sunt buni, muncind bine putem influenţa chiar în anul acesta. 

Celălalt aspect, precum și măsurile, cred că sunt de durată: cererile de la 

M.F.A. și şcolarizarea ofițerilor.”. 

În intervenţia sa, căpitan de rangul 1 Sîtîi A. a precizat: „Eu cred că în mod 

mecanic nu trebuie să purcedem, un an, mai puţin de un an sau mai mult. Căpitanul 

de rangul 1 Manguţ a pus bine problema în principiu, el n-a cerut fixarea unui 

termen ci destituirea în cel mai apropiat timp a celor necorespunzători. La un 

depozit de materiale poate să stea până în 1955, dar la submarine chiaburul nici azi 

nu poate sta. Nu trebuie aşteptat să se educe undeva cadrele și apoi să-i numim. Cu 

cadrele ce vin din U.R.S.S. să procedăm mai îndrăzneţ. Ofiţerii tineri au comandanţi 

de divizioane și consilieri care să-i înveţe. 

Să destituim de la funcţiile de răspundere și să le dăm altele de mai mică 

răspundere. În Consiliul Militar să se definească numai funcţiile din care să fie 

destituiţi ofițerii necorespunzători. 

Comandantului A.L.B.P. nu i se poate acorda încredere, stă consilierul și-l 

învaţă, de ce? De la consilieri învaţă cei ce nu li se poate acorda încredere. Nu 

putem înlocui dintr-o dată ci treptat și să păstrăm starea de pregătire de luptă. 

La submarine există un bun comandant de submarin, care poate deveni bun 

comandant de divizion.”. 

Din anii ’50 s-a reluat practica pregătirii ofițerilor de marină în străinătate, 

optându-se însă pentru Școala Militară Superioară de Marină, Academiile Militare 

„Krîlov”, „K.E. Voroşilov” și Academia Tehnică din U.R.S.S. Printre absolvenți s-
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au numărat contraamiralul Simion Tudor și comandorii Drăghici Virgil, Duca Vasile, 

Istambir Andrei, Matiu Gheorghe, Rusu Gheorghe, Telegescu Petre, Mărăşescu 

Dumitru, Nistor Petre, Teslaru Mihai, Călinescu Mihai, Cheresteşi Ştefan, Zoican 

Constantin, Bejan Anton, Voicu Petre, Ciupan Ioan, Vîlcovan Alexandru, Pitea 

Nicolae, Iordan Mihai, Trifu, Sav, Negoiţă Ioan, Păsărin Ştefan, Ştefan Paraschiv, 

Fina Zoltan, Neţi Dumitru, Meroi Vasile, Popa Marin, Szente Ladislau, Toth Andrei, 

Stolianov Epifanie, Grinţoiu Zamfir, Igreţ Octavian, Pisea Ioan, Renţea Ilie, Tătucu 

Nicolae, Bălan Valeriu, Hanganu Ilie, Ionescu Alexandru, Popescu Constantin, 

Gîtlan Vasile, Sandu Anton, Barbir Adorel, Duţă Vasile, Brădeanu Vasile, Dinu 

Stoian, Haragîş Petre, Călinescu Petre, Hagiu Haralambie, Jitaru Iulian, Baltă N. 

Valeriu, Baltă M. Valeriu, Ochea Ioan, Bârlă Iosif, Creţu Mihalache, Nemiţeanu 

Dorel ş.a.  

Cursuri de perfecționare în U.R.S.S. au urmat comandorii Anghel Grigore, 

Roibu Vasile, Mihai Gavrilă, Burghelea Nicolae, Epure Nicolae, Lipici Gheorghe, 

Pătrău Traian, Letzner Mihai, Jianu Dumitru, Suchea Dumitru, Pop Ioan 

(comandanţi Unitate de luptă Navigație), Adam Ioan, Panea Gavrilă, Suţă Vasile, 

Popovici Miron, Rolea Drăghia, Alexa Ioan, Alexiu Stelian, Popescu Petre, Andreşel 

Dumitru (comandanţi Unitate de luptă Artilerie), Neagu Constantin, Androne 

Roman, Mareş Gheorghe, Suciu Sever, Pancea Valentin, Biro Ioan, Mîrşu Costică, 

Lungoci Nicolae (Comandanţi Unitate de Luptă Arme sub apă), Borda Nicolae, 

Firescu Nicolae, Ionescu Ioan, Popa Gheorghe, Tulucan Gheorghe, Tulucan Ioan, 

Călin Paraschiv, Petre Ioan, Pipoş Nicolae, Dobre Constantin, Guşoiu Gheorghe, 

Damşescu Ioan, Marin Gheorghe, Enescu Tudorică, Munteanu Dumitru, Pahomie 

Ioan, Pană Lucian, Patriche Iordache, Petrescu Ioan, Popa Ioan, Burlacu Vasile 

(Artilerie de coastă), Şerban Radu, Cimpoacă Tiberiu, Tudor Gheorghe, Păduraru 
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Mihai (Radiolocaţie), Radu Nicolae, Toader Nicolae (comandanţi de submarine), 

Bartaloş Bela (ofițeri secunzi și comandanţi de nave),63 ş.a. 

 

 
Marinari români în vizită la Suhumi (septembrie 1957) 

 

Cursurile de perfecționare ale ofițerilor de marină s-au efectuat în cadrul 

Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” (înființat în anul 1973)64, în Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”, în Centrul de Instrucție al Marinei Militare, transformat 

în Baza de Instrucție Navală Mangalia, sau după caz, în Academia Militară, 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, precum și în cadrul altor structuri și 

centre specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. 

Pentru absolvenţii Academiei Militare, în baza Decretului nr. 1037/1968 și 

a Legii nr. 2/1971 s-au organizat cursuri post-academice. 

 

 

 

 
63 A.M.N.R., Fond Comandamentul Marinei Militare, dosar nr.crt. 3809, ff. 191-224. 
64 „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România” nr. 140 din 1973, pp. 2-4. 
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DE LA ŞCOALA DE SPECIALIŞTI ŞI CARTNICI 

LA CENTRUL DE INSTRUIRE AL FORŢELOR 

NAVALE 
 

Școala de Specialiști și Cartnici a fost înfiinţată la 1 august 1951, conform 

Ordinului M.St.M. nr. 00316 din 11 mai 1951 și Ordinul C.M.M. nr. 0035153 din 31 

iulie 1951, din Batalionul 88 Transmisiuni, care s-a desființat la aceeaşi dată. 

Prima echipă de conducere a instituţiei a fost alcătuită din căpitanul-

locotenent Petre Flor, şeful şcolii, căpitanul-locotenent Valeriu Vidraşcu, locţiitorul 

şefului şcolii pentru învățământ, căpitanul-locotenent Teodor Mircea, locţiitorul 

politic și căpitanul (Inf.) Petre Drăghia, ajutorul şefului şcolii pentru aprovizionare65. 

Organizarea iniţială a şcolii includea: 1. Comanda; 2. Batalionul I Punte, 

Compania I Timonieri, Compania II Artilerie Navală, Compania III Tunari AA, 

Compania IV ASA, Compania V Transmisiuni; 3. Batalionul II Tehnici Compania 

VI Motorişti, Compania VII Maşini cu aburi, Compania VIII Maşini alternative, 

Compania IX Electricieni; 4. Compania Submarine; 5. Spatele Școlii. 

Efectivele instituţiei însumau 433 persoane, din care 93 ofițeri, 72 sergenţi 

reangajaţi, 139 sergenţi în termen, 53 soldaţi și 76 angajaţi civili. 

Între 20 octombrie - 30 noiembrie 1951 s-a executat pregătirea cadrelor și 

instructorilor în vederea noului an de instrucție și asigurarea bazei materiale. 

Anul de instrucție 1951/1952 a început la 1 decembrie 1951. 

Între 1 și 15 august 1952 au fost mutaţi de la Comandamentul Trupelor de 

Tancuri la Școala Specialiști și Cartnici un număr de 687 matrozi pentru a se instrui 

în specialitatea Marină. Între 1 și 10 octombrie 1952 au fost trimişi la ambarcare 516 

matrozi. 

 
65 A.M.N.R., Fond Biblioteca Arhivistică, Registrul istoric nr. 332, Corpul 335 Echipaje, f. 1. 
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La 1 noiembrie 1952 Școala de Specialiști și Cartnici s-a reorganizat 

conform statului de organizare nr. 26/232 cu sediul propriu la Tulcea. 

Între 1-15 mai 1953 au venit de la armata de uscat la Școala de Specialiști 

și Cartnici pentru a se instrui în specialitatea marină 1.132 militari în termen iar în 

perioada 5-20 noiembrie 1953 unitatea a primit 2.001 recruţi. 

În etapa I de carantină (9-19 noiembrie 1953) s-au executat 4 ore de 

instrucție zilnic, cuprinzând pregătire politică, instrucție de front, regulamente, 

pregătire fizică și sport, educație militară-convorbiri. 

În etapa a II-a de aclimatizare (20-30 noiembrie 1953) s-au executat câte 6 

ore de instrucție zilnic și 2 ore activităţi gospodăreşti, cuprinzând pregătire politică, 

instrucție de front, regulamente, pregătire fizică și sport, instrucție sanitară, educație 

militară, convorbiri și pregătire marinărească. 

Începând cu 1 decembrie 1953, pregătirea recruţilor a început cu etapa 

„Individ”. 

În anul 1953, la comanda Școlii de Specialiști și Cartnici a fost numit 

căpitanul de rangul 3 Gheorghe Anghelescu, până în octombrie 1954, când a revenit 

pe funcție căpitanul de rangul 3 Valeriu Vidraşcu.  

Printre activităţile metodice desfăşurate în școală se numărau etapa de 

pregătire a instructorilor, pregătirea metodică a comandanţilor de grupă, respectiv de 

plutoane, convocări cu instructorii comandanţi de grupe și de plutoane. 

La 30 decembrie 1954 delegatul Comandamentului Forțelor Maritime 

Militare, căpitanul de rangul 1 Victor Bogdan, a înmânat comandantului şcolii 

Drapelul de luptă. 

La 1 octombrie 1955 Școala de Specialiști și Cartnici și-a schimbat 

organizarea astfel: 1. Comandament, cu Comanda, Secția Politică, Secția 

Învăţământ, Secția Organizare Front, Biroul Cadre și şef Servicii, 2. Batalionul I 
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Elevi punte cu Compania I timonieri, Compania II Mineri Dragori, Compania III 

Servicii 3. Batalionul II Elevi Punte, cu Compania IV Tunari navali, Compania V 

Tunari AA, compania VI Transmisiuni 4. Batalionul III Elevi Tehnici, cu Compania 

VII Mecanici căldări, Compania VIII Motorişti, Compania IX Motorişti și 

electricieni și Compania X Mecanici turbine și maşini alternative 5. Spatele Școlii. 

Efectivele instituţiei însumau 1.632 persoane, din care 110 ofițeri, 60 

cartnici reangajaţi, 152 cartnici în termen, 1.230 matrozi și 80 angajaţi civili. 

În cadrul perioadei de vară, Școala de Specialiști și Cartnici a pregătit blocul 

de paradă al Forțelor Maritime militare pentru parada militară de la 23 august din 

Capitală. 

Anul de pregătire de luptă 1956 a început la 1 decembrie 1955 și a pregătit 

matrozi din compunerea cursului de pregătire a cartnicilor, între 1 octombrie 1955 și 

15 februarie 1956, specialişti pentru nave și recruţii pentru Compania pază și 

Gospodărie, respectiv militarii de anul 2 și 3 din Compania Pază și Gospodărie. 

Perioada de vară a fost executată între 1 mai și 30 septembrie 1956. Unitatea 

a prezentat blocul de defilare la 23 august 1956, unde a obţinut locul II pe Forţele 

Maritime Militare și pe Forţele Armate ale R.P.R. De asemenea, în cadrul 

Spartachiadei militare de vară s-a clasat pe locul II. 

Şeful şcolii a fost numit locotenent-colonelul Petre Drăghia. 

La 25 decembrie 1957, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. CL 

004556/1957, Școala de Specialiști și Cartnici și-a schimbat denumirea în Școala de 

Specialități de Marină. 

Anul de instrucție 1957 a început la 1 decembrie 1956, având ca scop 

asigurarea cunoştinţelor de bază de pregătire marinărească generală, asigurarea 

pregătirii metodice în general a instructorilor la cursul de cartnici, acordând o atenţie 
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deosebită perioadei de iniţiere a recruţilor, pentru imprimarea calităţii, unei înalte 

discipline și o bună pregătire militară generală pe tot cursul anului66. 

La 5 iunie 1958, conform Ordinului M.St.M. nr. CL 0056/1958, Școala de 

Specialități de Marină și-a schimbat denumirea în Corpul 253 Echipaje. Noul stat de 

organizare includea: 

I. Comanda, cu comandantul corpului, locţiitorul comandantului, statul 

major, Secția politică, ofiţerul cu evidenţa efectivelor, şeful Serviciilor și Serviciul 

Gospodărie; 

II. Batalionul Echipaje, cu:  

1. Compania de timonieri, timonieri semnalizatori și servicii  

2. Compania tunari navali, tunari AA și telemetrişti  

3. Compania Arme sub apă și transmisiuni  

4. Compania mecanici căldări, maşini alternative și turbine  

5. Compania motorişti și electricieni. Efectivele instituţiei se cifrau la 

658 persoane, din care 54 ofițeri, 33 sergenţi reangajaţi, 71 sergenţi 

în termen, 461 soldaţi și 39 angajaţi civili67. 

La 1 august 1958 Corpul 253 Echipaje a fost dislocat din garnizoana Tulcea 

în garnizoana Brăila. Unitatea a fost transportată pe Dunăre cu şlepurile U.M. 04923 

Sulina. 

În vara anului 1958 unitatea a pregătit blocul de defilare pentru parada 

militară de la 23 august din Capitală. 

În toamna anului 1958 au fost primiţi peste 1.200 de militari, care au fost 

împărţiţi pe două batalioane. 

 
66 Ibidem, f. 117. 
67 Ibidem, f. 133. 
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Perioada de aclimatizare a început la 1 decembrie 1958 iar perioada 

„Individ” la 15 decembrie 1958. Pe 30 decembrie 1958 militarii anului I și angajaţii 

civili nou încadraţi în unitate au depus Jurământul militar. 

La 22 februarie 1959, conform Ordinului M.St.M. nr. CL 0014/1959, 

Corpul 253 Echipaje și-a schimbat denumirea în Corpul 335 Echipaje. 

Pe 27 februarie 1960, conform Ordinului M.F.A. nr. CL 0066/1960, Corpul 

335 Echipaje a fost desființat68. 

Corpul Școală Echipaje nr. 12 Mangalia a fost înființat în baza Ordinului 

M.St.M. nr. CL 0011 din 10 ianuarie 1959. 

Școala de Echipaje a Marinei Militare a fost înfiinţată la 1 aprilie 1962, din 

Corpul Școală Echipaje nr. 12, conform Ordinului M.St.M. nr. CL 00680/1 aprilie 

1962. 

Organizarea instituţiei era următoarea: 

I. Comanda, cu Şeful şcolii, Locţiitorul şefului şcolii, Secția Învăţământ, 

Ofiţerul cu mobilizarea și evidenţa militarilor în termen, Aparatul politic, Ofiţer cu 

evidenţa cadrelor, Serviciul financiar, Medicul şcolii, Furier şef (mânuitor 

documente secrete); 

II. Divizionul Echipaje (4 în școală), Unităţi de luptă (2 în divizion) și 

Grupuri echipaje (3 în unităţile de luptă); 

III. Spatele şcolii. Efectivele instituţiei însumau 591 persoane, cu 30 

ofițeri, 29 subofiţeri, 13 gradaţi, 515 soldaţi și 4 angajaţi civili69. 

Între 10 și 15 decembrie 1962 s-au încorporat 418 recruţi. 

 
68 Ibidem, f. 175. 
69 Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, Registru istoric nr. 

18, Şcoala de Echipaje a Marinei Militare, Formular istoric pe anii 1962-1965, f. 2. 
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În cursul anului 1962 pregătirea de luptă s-a desfăşurat pe două etape: etapa 

instrucţiei individului (1 octombrie-20 noiembrie 1961) și etapa instrucţiei 

specialistului (11 decembrie 1961-1 mai 1962). 

Pregătirea s-a desfăşurat în cadrul Centrului de instrucție Corbu, cu un 

număr de 1.193 soldaţi recruţi de anul I. La sfârşitul etapei, recruţii au fost repartizaţi 

la unităţile de uscat, rămânând la Școala Echipaje pentru desfăşurarea instrucţiei 

specialistului 470 militari.  

În etapa instrucţiei specialistului, pregătirea militarilor s-a făcut pe 

divizioane, astfel: Divizionul 1 – timonieri semnalizatori și boţmani, Divizionul 2 – 

tunari și mitraliori, Divizionul 4 – Observatori și semnalizatori, Divizionul 5 – 

motorişti și mecanici maşini alternative. 

În afara acestora, au fost detaşaţi pentru a executa pregătire în alte unităţi 

militari de alte specialităţi: mecanici vitalişti și scafandri la Divizionul Nave 

Auxiliare, hidrolocatorişti la Poligonul hidrolocaţie, radiolocatorişti la Batalionul 

105 Radiotehnic Schitu și radiotelegrafişti la Batalionul 110 Transmisiuni Schitu. 

Pentru aprofundarea cunoştinţelor, la cererea şcolii, comandantul Marinei 

Militare a aprobat prelungirea pregătirii de specialitate până la 1 iunie 1962. 

Verificarea de sfârşit de etapă s-a executat între 1 și 7 iunie 1962. În paralel 

cu etapa instrucţiei specialistului, s-au organizat cursuri de bucătari, gornişti-

semnalizatori și comandanţi de posturi de luptă. 

Militarii instituţiei au constituit în cea mai mare parte blocul de paradă al 

Marinei Militare, care a defilat la 23 august în Capitală. 

Între 10 septembrie și 17 octombrie 1962 s-a desfăşurat şcoala de gradaţi, 

la care au participat 73 militari selecţionaţi din efectivele şcolii. 

Între 17 și 31 decembrie 1962 s-a executat cu recruţii un program de 

aclimatizare în limita a 6 ore pe zi. 
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La 1 decembrie 1963 şcoala și-a schimbat organizarea astfel:  

I. Comanda, cu: Şeful şcolii, Locţiitorul şefului şcolii, Secția Învăţământ, 

Aparatul politic, Ofiţer cu evidenţa cadrelor, Ofiţer cu mobilizarea și evidenţa 

militarilor în termen, Medicul şef al şcolii, Servicii, Spatele şcolii, Serviciul 

financiar, Documente secrete. 

II. Divizioane Echipaje, cu: Divizionul 1 Echipaje (UL 1 și UL IV), 

Divizionul 2 Echipaje (UL 2 și UL 3), Divizionul 3 Echipaje (UL V) și Divizionul, 

Echipaje (auxiliar)  

III. Subunităţi și formaţiuni de spate, cu: Punct medical, Depozite, Popota 

militarilor în termen și Grupa de transport.  

Efectivele se cifrau la 934 angajaţi, din care 45 ofițeri, 29 subofiţeri, 91 

gradaţi, 759 soldaţi și 10 angajaţi civili.  

În etapa instrucţiei individului (3 ianuarie-17 februarie 1963), pregătirea 

militară s-a făcut pe cinci divizioane – Divizioanele 1, 2, 4, 5 și 6 iar în etapa 

instrucţiei specialistului (18 februarie-30 iunie 1963), pregătirea s-a executat pe patru 

divizioane: Divizionul 1 – timonieri, timonieri semnalizatori, electricieni aparate de 

navigație, boţmani, Divizionul 2 – tunari AA, mitraliori AA, Divizionul 4 – mineri-

dragori, semnalizatori și Divizionul 5 – motorişti, mecanici maşini alternative și 

mecanici căldări.  

În perioada 1 iulie-1 septembrie 1963 s-a executat pregătirea blocului de 

paradă, care a participat la parada militară de la 23 august din București.  

În etapa instrucţiei individului (3 ianuarie-17 februarie 1964), pregătirea 

militarilor s-a executat pe patru divizioane, 1, 2, 3 și 4. În etapa instrucţiei 

specialistului (20 februarie-30 mai 1964), pregătirea s-a executat pe patru divizioane: 

Divizionul 1 – timonieri-semnalizatori, hidrometrişti, boţmani și deservire, 
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Divizionul 2 – tunari AA, mitraliori AA, mineri-dragori, divizionul 3 – motorişti, 

mecanici motoare alternative și divizionul 4 – semnalizatori și deservire.  

În zilele de 28 și 29 mai 1964, 21 soldaţi și soldaţi fruntaşi și 47 gradaţi au 

fost lăsaţi la vatră prin reducerea duratei serviciului militar la Marină de la 3 ani la 2 

ani, conform Decretului nr. 468/1957, republicat în 1964. 

Anul de instrucție a început la 2 noiembrie 1964, într-un cadru festiv, în 

prezența comandantului Marinei Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş. 

Instrucţia individului s-a desfăşurat pe cinci divizioane cu 34 plutoane. 

Pe 5 februarie 1965 instituţia a fost vizitată de ministrul Forțelor Armate, 

generalul de armată Leontin Sălăjan.  

Conform Ordinului M.St.M. nr. 0410/28 mai 1965, începând cu 1 august 

1965 s-a înființat Plutonul Școală Ofițeri rezervă de marină, anexă la statul Școlii 

Echipaje a Marinei Militare. Prima serie de elevi a început pregătirea la 1 august 

1965, cu durata de patru luni. Plutonul era încadrat cu trei ofițeri comandanţi de 

plutoane și lectori. 

În conformitate cu Ordinul M.F.A. nr. 466/13 februarie 1965, la 22 

septembrie 1965 s-a înființat Secția de luptă. 

Conform planului de afluire al M.St.M., în perioada 20-24 octombrie 1965 

unitatea a încorporat 1.357 recruţi. 

Între 26 și 31 octombrie a avut loc perioada de aclimatizare a recruţilor și 

organizarea unităţii pentru etapa instrucţiei individului pe Divizionul 1 – 7 plutoane, 

Divizionul 2 – 11 plutoane, Divizionul 3 – 7 plutoane și Divizionul 4 – 9 plutoane. 

La 20 noiembrie 1965 s-a deschis în cadru festiv anul de instrucție 1965-

1966, în prezenta comandantului Marinei Militare, viceamiralul ing. Grigore Marteş 

iar la 28 noiembrie festivitatea depunerii jurământului militar. 

În perioada 19-25 octombrie 1966 unitatea a încorporat 1.162 recruţi.  
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Începând cu 27 octombrie 1966, elevii Școlii de Ofițeri de rezervă s-au 

ambarcat pentru stagiu la bordul navelor. 

În perioada 24-29 octombrie 1967 unitatea a încorporat 1.341 recruţi.  

Începând cu 1 februarie 1968 s-a înființat Staţiunea de Pregătire 

Marinărească, ca subunitate subordonată Școlii de Echipaje a Marinei Militare, cu 

două obiective principale: Staţiunea de bărci și ambarcaţiuni, cu atelier de reparaţii 

și magazii de materiale, dislocată în Golful Răţărie și Bazinul de înot dislocat în faţa 

intrării în cazarma Școlii de Echipaje a Marinei Militare. 

La 1 februarie 1968 şeful Staţiunii era maiorul Ştefan Postolache, ajutor 

maistrul militar principal Cristea Gheorghiu și şef al Atelierului Reparat 

ambarcaţiuni maistrul militar clasa a IV-a Petre Mleziva.  

Conform Ordinului M.St.M. nr. CL 001108/15 august 1968, începând cu 1 

septembrie 1968, Școala de Echipaje a Marinei Militare s-a transformat în Școala de 

Specialități a Marinei Militare. 

Între 19 și 24 octombrie 1968 au fost încorporaţi 112 recruţi70.  

Conform Ordinului M.St.M. nr. CL 001330/12 septembrie 1968, Școala de 

Specialități a Marinei Militare s-a transformat în Centrul de Instrucție al 

Specialiștilor Marinei Militare. 

În ziua de 9 octombrie 1969, instituţia a fost vizitată de generalul-colonel 

Ion Gheorghe, prim-locţiitor al Ministrului Forțelor Armate și şef al Marelui Stat 

Major și generalul-locotenent Ion Militaru, comandantul Armatei a II-a, însoţiţi de 

viceamiralul ing. Grigore Marteş, comandantul Marinei Militare, care au vizitat 

bazinul de înot și cabinetul de atac, unde au urmărit un exerciţiu de căutare și atac al 

submarinului71. 

 
70 Ibidem, Registru istoric nr. 15, Şcoala de Echipaje a Marinei Militare, f. 63. 
71 Ibidem, f. 68. 
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Începând cu 5 octombrie 1970 la statul de organizare al Centrului de 

Instrucție s-au adăugat două şalupe rapide de agrement și s-a constituit un Grup de 

dragaj, dotat cu o navă pentru dragat cu cupe și pompe refulante, un ponton dormitor 

nepropulsat și un tanc nepropulsat pentru combustibil.  

La 1 noiembrie 1971 a intrat în înzestrarea Centrului de Instrucție pontonul 

de acostare cu cabine PAC-991. 

Structura anului de instrucție 1971-1972 a inclus etapa instrucţiei soldatului, 

etapa asigurării tehnico-materiale și a instrucţiei grupei, plutonului (pentru efectivele 

proprii): asigurarea cursurilor de specialitate, asigurarea pregătirii de specialitate în 

cabinete, Școala de gradaţi pentru unităţile și formaţiunile C.M.M., pregătirea noului 

an de instrucție. 

Conform Ordinului M.St.M. nr. CL 00980 din 30 iulie 1973, începând cu 1 

august 1973 Centrul de Instrucție al Specialiștilor Marinei Militare s-a transformat 

în Centrul de Instrucție al Marinei Militare72. 

În conformitate cu Dispoziţiunile organizatorice și metodice ale C.M.M., în 

perioada 15 octombrie 1973-15 iunie 1974 în cadrul instituţiei a funcționat Cursul 

de pregătire militară și de specialitate a absolvenţilor de liceu care au reuşit la 

examenul de admitere în învăţământul superior pentru anul universitar 1974-1975. 

Cei 237 militari cu termen redus, din care 38 specialitatea Punte și 199 

specialitatea Electromecanică, au fost constituiţi într-un Batalion de instrucție. 

Etapele de pregătire au inclus etapa instruirii soldatului, etapa învăţării teoretico-

aplicative, etapa de practică la Staţiunea de Pregătire Marinărească și etapa de stagiu 

la navele de luptă și auxiliare. 

Începând cu 1 noiembrie 1973, în cadrul C.I.M.M., s-au desfăşurat Cursul 

de perfecționare a pregătirii ofițerilor pentru comandanţii de nave de rangul III, 

 
72 Ibidem, f. 109. 
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specialiştii cu navigaţia și specialiştii transmisiuni-observare, respectiv Cursul de 

perfecționare a pregătirii maiștrilor militari și subofiţerilor care nu au absolvit o 

școală militară, specialitățile timonieri-hidrografi, artilerie, hidrolocaţie, 

radiolocaţie, radio și mecanici-motorişti. 

În intervalul 1-12 martie 1974, în cadrul C.I.M.M. s-a desfăşurat examenul 

pentru obţinerea gradului de căpitan de rangul 3, iar între 27 mai și 10 iunie 1974 

examenul pentru acordarea gradului de maistru militar principal de marină și 

plutonier major de marină.  

În perioada 1 iunie 1975-15 martie 1979 Staţiunea de Pregătire 

Marinărească a fost scoasă din statul de organizare al C.I.M.M. 

Începând cu 30 iunie 1983 a intrat în vigoare noul stat de organizare al 

C.I.M.M., cu un efectiv de 53 ofițeri, 17 maiştri militari, 19 civili și un număr variabil 

de cursanţi, respectiv 108-181 ofițeri, 96-152 maiştri militari, 24-38 subofiţeri și 260 

soldaţi pentru specializare. 

Noul stat de organizare prevedea o creştere a numărului de cadre care 

puteau să-și perfecţioneze pregătirea de specialitate (de la 105 la 271 anual), 

incluzând toate specialitățile de marină – comandanţi de divizioane, comandanţi și 

şefi de state majore de divizioane de nave, comandanţi de nave, specialişti de 

divizioane, precum și maiştri militari puntişti și electromecanici. 

Anual, în cadrul instituţiei au fost organizate și s-au permanentizat 

examenele pentru confirmarea în arma Marină a ofițerilor proveniţi din alte arme, 

examene de echivalare a studiilor militare cu Școala Militară de Maiștri de Marină 

pentru maiştrii militari și subofiţerii de marină aparţinând C.M.M., 

Comandamentului Trupelor de Grăniceri și Comandamentului Trupelor de Geniu, 

cursurile Școlii de Ofițeri de rezervă de marină cu durata de şase luni, cursuri de 

perfecționare a ofițerilor comandanţi de divizioane de nave din Marina Militară, 
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cursuri de perfecționare a ofițerilor de marină neambarcaţi, convocări de pregătire 

militară comună cu comandanţii de unităţi și şefii de state majore, convocări de 

pregătire metodică cu cadrele care încadrau centrele de recruţi, convocări ale 

absolvenţilor Institutului Superior de Învăţământ Politehnic din Galați pentru 

acordarea gradului de ofițer de marină în rezervă, cursuri de pregătire în a doua 

specialitate ca cercetaşi chimici și de radiaţie a militarilor în termen, școli de gradaţi 

și cursuri de plutonieri de companie, instructori sportivi, sanitari, bucătari, scafandri 

autonomi, motopompişti, fochişti, telemetrişti, tunari, semnalizatori, gornişti-

semnalizatori.  

Conform aprobării ministrului Apărării Naţionale pe raportul şefului 

M.St.M. nr. B 3/001754/19 iulie 1991, începând cu 1 august 1991 C.I.M.M. s-a 

transformat în Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Marinei Militare73. 

În conformitate cu prevederile Concepţiei reformei învăţământului militar, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 137/26 noiembrie 

1996 și Ordinul M.Ap.N. nr. M 12/21 februarie 1997, începând cu 1 iunie 1997 

atribuţiile Școlii de Aplicație pentru Marina Militară au fost preluate de Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”. 

În acest context, activitatea Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor 

Marinei Militare a luat sfârşit, încheindu-se astfel, un capitol important din istoria 

Marinei Militare. 

În perioada 1 septembrie 2003-1 iunie 2005 în subordinea Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale a funcționat Baza de Instrucție Navală Mangalia, 

înfiinţată conform Ordinului ministrului Apărării Naţionale nr. M.S. 99 din 25 iunie 

2001 și Ordinului şefului Statului Major General nr. S./S.M.G. 41 din 22 iunie 2001. 

 
73 Ibidem, Registru istoric nr. 15, f. 26. 
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La 5 ianuarie 2004 Baza de Instrucție Navală Mangalia avea următoarea 

încadrare: Comandant (comandor Bulboacă Eugen), şef de stat major (căpitan-

comandor Chodan Tiberiu-Liviu), şef al personalului (căpitan Stângă Cosmin), şef 

al operaţiilor și instrucţiei (locotenent-comandor Sava Ion), ofițer 5 și cu protecţia 

personalului și securitatea industrială (locotenent Baccela Marius), şef al logisticii 

(maior Frunză Dorel), ofițer 4 (locotenent Mihăilă-Strugaru Adrian), medic 

specialist (locotenent Zamfir Cosmin), contabil şef (locotenent Câmpan Gheorghe), 

preot de garnizoană categoria I (preot Chircu Traian), locţiitor la comandantul 

companiei (aspirant Luchian George), locţiitor la comandantul companiei (aspirant 

ing. Oprea Florin), locţiitor la comandantul companiei (locotenent Sandu Robert), 

locţiitor la comandantul companiei (locotenent Huţupaşu Ioan), comandant grupă 

(locotenent Tudor George), ofițer cu cazarmarea (locotenent Boiangiu Dinu), 

specialist principal 2 (Ichim Daniel), comandant pluton instrucție artilerie și rachete 

(Badea Ion), specialist principal 1 (maistru militar principal Brosban Nicolin), 

specialist principal 2 (maistru militar clasa a 2-a Ursu Virgil), specialist principal 2 

(maistru militar clasa a 2-a Stratulat Gabriel), ajutor (maistru militar clasa a 5-a 

Tudor Silviu), specialist principal 2 (maistru militar clasa a 2-a Sterparu Costel), 

specialist principal 2 (maistru militar clasa a 2-a Bădescu Iulian), ajutor (maistru 

militar clasa a 4-a Ponov Marian), specialist principal 2 (maistru militar clasa 1 

Barbu Gicu), specialist principal 2 (maistru militar clasa a 2-a Petre Viorel), 

comandant poligon (maistru militar clasa 1 Bogdan Puiu), subofiţer de stat major 

(plutonier adjutant Frăsineanu Tinel), ajutor pentru evidenţă D.C. (plutonier adjutant 

Dumitrescu Olga), furier şef (și registratură) (plutonier Gherghescu Marian), 

plutonier al companiei (sergent major Georgescu Eduard), comandant grupă (sergent 

major Branovici Horia), comandant grupă (sergent major Ungureanu Cristian), 

plutonier al companiei (sergent major Huţanu Mihai), plutonier al companiei 
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(sergent major Marian Stelian), plutonier al companiei (plutonier major Răducanu 

Doru), şofer autospeciale P.S.I. (sergent Dumistrăcel Mugurel), sanitar şef (și şofer) 

(plutonier major Pascu Viorel), şef depozit (sergent major Nicolae Claudiu), 

comandant pluton (plutonier Dumitrescu Florin), şofer (sergent major Lungu 

Marius), subşef al muzicii (plutonier adjutant Acatrinei Viorel), muzicant şef 

instrumentist (plutonier Alexandru Robert), muzicant instrumentist (sergent Catîru 

Dorel), ajutor (plutonier major Turcu Vasile), subofiţer cu cazarmarea (plutonier 

major Neculae Sorin), şef sector (plutonier major Melcescu Dumitru), referent de 

specialitate psiholog (p.c. Iliescu Simona), referenţi (p.c Manea Margareta, p.c. 

Ciudin Mariana, p.c. Cozianu Giorgiana, p.c. Enuică Elena), operator (p.c. Culcer 

Mihaela), medic (p.c. Balaş Daniel), contabili (p.c. Foamete Elena, p.c. Boiangiu 

Felicia, p.c. Ciucu Silvia), casier (p.c. Moţa Eugenia), velar-matisor (p.c. Gheorghe 

Adrian), motorist (p.c. Butoi Constantin), marangoz (p.c. Bădescu Ionel), bibliotecar 

(p.c. Frunză Cristina), referent gestionar (p.c. Ciogolea Liviu), pompier (p.c. 

Mihalache Constantin), instalator (p.c. Dinu Mihai), şef depozit (p.c. Mihăilă 

Mircea), şoferi (p.c. Covaci Constantin, p.c. Cristea Gheorghe), profesor – director 

centru (p.c. Mocanu Marilena), profesori (p.c. Musa Elena, p.c. Grigorescu Lavinia, 

p.c. Lupu Corina, p.c. Tudorancea Dorina), tâmplari universali (p.c. Cristea Victor, 

p.c. Custură Dumitru), zidar-zugrav (p.c. Zamfir Alexandru), electrician (p.c. Irimia 

Gheorghe), instalator încălzire (p.c. Nicon Dumitru), instalator sanitar (p.c. Mihai 

Daniel), magaziner (p.c. Ceatic Ecaterina), magaziner (p.c. Jireadă Irina), spălători 

(p.c. Mitracă Elena, p.c. Bucică Elena, p.c. Burdulea Anişoara, p.c. Munteanu Maria, 

p.c. Bîrlă Aneta), călcător (p.c. Pascu Silica), lenjer (p.c. Marin Maria), lăcătuş 

mecanic (p.c. Măru Costel), instalator (p.c. Bibu Ionel), şef spălătorie (p.c. Nichita 

Valeria), funcţionari (p.c. Iancu Liliana, p.c. Basoc Aurora, p.c. Trandaf Constanța, 

p.c. Frăsineanu Niculina), îngrijitori (p.c. Bordea Melania, p.c. Niţă Elena), referent 
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(p.c. Ştefănescu Constantin), bibliotecar (p.c. Stuparu Aurica), electrician (p.c. 

Mogoş Vasile), îngrijitor (p.c. Sava Georgeta). 

Începând cu 1 iunie 2005 Baza de Instrucție Navală din Mangalia și-a 

schimbat denumirea în Centrul de Instruire al Forțelor Navale. Acesta era 

subordonat Școlii de Aplicație a Forțelor Navale, fiind destinat pregătirii militarilor 

angajaţi pe bază de contract prin organizarea cursurilor de formare și a cursurilor de 

formare și pregătire avansată necesare formării, dezvoltării și utilizării conform 

cerinţelor de încadrare a Forțelor Navale cu personal profesionalizat și de 

operaţionalizare a structurilor care acţionează pentru îndeplinirea misiunilor 

specifice în timp de pace, în situaţii de criză și la război. 

În acest sens, Centrul de Instruire al Forțelor Navale a continuat activităţile 

specifice pentru îndeplinirea misiunilor și obiectivelor stabilite – prin acte normative, 

ordine, precizări – de către eşaloanele superioare, asigurând formarea soldaților și 

gradaților în rezervă, specializarea în armă și pregătirea pentru prima funcție a 

soldaților și gradaților voluntari, iar ulterior în a II-a și a III-a specialitate și învăţarea 

limbii engleze, prin Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze din garnizoana 

Mangalia. 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale, în cooperare cu structuri ale Forțelor 

Navale, a coordonat întreaga acțiune de evaluare a calităţii absolvenţilor din 

promoţia 2004. 

Pe 10 martie 2007, la Centrul de Instruire al Forțelor Navale a avut loc 

festivitatea de deschidere a primului program de instrucție a 142 soldaţi și gradaţi 

voluntari fără stagiu militar satisfăcut. La activitate au participat şeful Statului Major 

al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă, comandantul Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân” și al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, comandanţi de unităţi și alte oficialităţi din Forţele Navale.  
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La 28 aprilie 2007 soldaţii voluntari din Centrul de Instruire al Forțelor 

Navale din Mangalia au depus jurământul militar. La activitate au participat şeful 

Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Dorin Dănilă, precum și 

comandanţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” și ai unor mari unităţi și unităţi din Forţele 

Navale. 

Principalele misiuni și responsabilități ale Centrului de Instruire al Forțelor 

Navale din cadrul Școlii de Aplicație erau: planifică, coordonează și desfăşoară 

instruirea individuală pentru formarea și dezvoltarea profesională a soldaților și 

gradaților voluntari prin însuşirea cunoştinţelor și formarea competenţelor, 

deprinderilor și abilităţilor necesare, în conformitate cu cerințele operaţionale, ca 

luptător și conducător de subunităţi în scopul atingerii performanţelor și standardelor 

NATO. 

Concomitent, asigura desfăşurarea în condiţii foarte bune a pregătirii 

marinăreşti și a pregătirii fizice, la Grupul de pregătire marinărească și sporturi 

nautice, pentru echipajele navelor din garnizoana Mangalia. 

De asemenea, asigura pregătirea forţelor și mijloacelor necesare pentru 

executarea acţiunilor de intervenţie în unitate, apărarea împotriva incendiilor și 

pentru sprijinul autorităţilor locale în situaţii de urgenţă. 
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FACULTATEA DE COMANDĂ, STAT 

MAJOR ŞI TEHNICĂ MILITARĂ 

(1990-1996) 
 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 406/23.06.1990, în cadrul Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân” a luat ființă Facultatea de Comandă, Stat Major și 

Tehnică Militară, cu durata de specializare reglementată prin ordinul ministrului 

Apărării Naţionale. 

«Pe vremea când toate se hotărau la „centru”, răţuştele plecau lipa-lipa la 

Capitală și acolo, după oarecare trudă, primeau diplome de „RĂŢOI” adică mai 

mari peste răţuştele de la mare și de la fluviu. 

De prin anul 1990 de la Christos, ne-am gândit că prea lungă-i calea pe 

uscat, prea departe-i apa cea mare pentru şcoala de răţoi… și cum apa cea mare 

lăsată de Dumnezeu nu puteam s-o mutăm la Capitală, am mutat şcoala lângă apă 

și lângă corăbiile cele mari, unde sub oblăduirea dascălilor răţoi, am început să 

învăţăm şcoala înaltă a bătăliilor pe apă. 

Cum ne încălzeam la teorie pe „uscat”, zdup în apă și în barcă, mai pe 

lângă mal dar și prin alte ţări străine, cum stă bine unor răţoi. 

Nici nu am prins de veste când s-a terminat şcoala cea înaltă și la începutul 

primăverii lui 1993, am scris aceste rânduri să fie aducere aminte și învăţătură 

pentru toţi răţoii… la anul și LA MULŢI ANI!» 
 

 
Contraamiralul Gheorghe Anghelescu, comandantul Marinei Militare (1990-

1997), împreună cu ofițerii de marină din promoţia 1990 a Academiei Militare din 

București 
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Potrivit precizărilor Cartei Universitare, art. 12, alin. 3, Facultatea urma să 

realizeze „perfecţionarea personalului militar și civil din Forţele Navale, Garda de 

Coastă, Marina Civilă și pentru alţi beneficiari”. Obiectivul avea în vedere: a) 

perfecţionarea pregătirii ofițerilor din Forţele Navale pentru funcţii din structurile 

marilor unităţi și unităţi de marină până la gradul de căpitan; b) perfecţionarea 

pregătirii ofițerilor din Forţele Navale pentru funcţii de comandă, stat major și 

logistică de marină din structurile marilor unităţi și unităţi până la gradul de 

locotenent comandor; c) formarea ofițerilor pentru rezerva Forțelor Navale. 

În evoluţia sa, facultatea a cunoscut două perioade distincte, 1990-1996 și 

1997-2002, cu momente de ascensiune și reflux, determinate de căutările formative 

optime ale factorilor de decizie și tendinţele politicii noastre de apropiere și integrare 

în structurile euroatlantice. 

Înfiinţată în același an, facultatea s-a constituit într-o autentică școală de 

învățământ postuniversitar și a realizat, până în anul universitar 1996-1997, formarea 

ofițerilor de comandă și stat major la nivel interarme, desăvârşirea pregătirii ofițerilor 

licenţiaţi din Marina Militară prin studii aprofundate, academice postuniversitare, de 

specializare și cursuri de perfecționare în ştiinţe militare, tehnice și manageriale. 

De asemenea, în funcție de cerinţe, a organizat cursuri de perfecționare în 

cunoaşterea limbilor străine. 

Pentru anul universitar 1990-1991 a fost organizat concursul de admitere la 

specialitatea Comandă și stat major, cu durata de 3 ani, ulterior redusă la doi ani și 

jumătate. 

După 1992, perioada studiilor s-a stabilit diferenţiat: doi ani la Comandă și 

stat major și trei ani la Automatizarea conducerii acţiunilor de luptă. 

La 1 octombrie 1993 a luat ființă și grupa pentru cea de-a doua specializare. 

În cadrul acestor forme de învățământ s-a urmărit însuşirea de către ofițerii 

cursanţi a legilor și principiilor luptei armate, dezvoltarea gândirii militare creatoare 

în domeniul operativ și tactic, pregătirea lor privind trecerea de la starea de pace la 
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starea de război, printr-o asigurare tehnico-materială adecvată și o ridicată capacitate 

de luptă a navelor, unităților și marilor unităţi ale Marinei Militare, folosirea curentă 

în activitatea de informare și parteneriat cu armatele altor state a limbilor de circulaţie 

internaţională și regionale (engleza, franceza, germana, rusa și turca). 

Admiterea la studii aprofundate, academice postuniversitare și cursurile de 

limbi străine se făcea prin concurs pentru ofițerii licenţiaţi din Marina Militară și alte 

categorii de forţe ale armatei, conform metodologiei elaborate de Senat, pe baza 

criteriilor generale stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. La specializări și 

perfecţionări, cursanţii erau selecţionaţi de către instituţiile beneficiare. 

Condiţiile și probele de concurs purtau amprenta specificului profilului 

militar academic în domeniul marinei. Candidaţii trebuiau să satisfacă următoarele 

criterii: a) pentru Comandă și stat major – stagiu în unităţi operative ale Marinei 

Militare de 5-9 ani, să fi ocupat funcţii de comandă și stat major, aprecierile în ultimii 

trei ani să fi avut calificativul de „Foarte bine” și să nu depăşească vârsta de 36 de 

ani; b) pentru Automatizarea conducerii acţiunilor de luptă – un stagiu de minim 3 

ani, limita de vârstă 30 de ani. 

Concursul se desfăşura în două etape: a) preliminară – examen medical, 

sportiv și psihologic, cu valoare eliminatorie; b) propriu-zisă – cu trei probe scrise la 

tactica genurilor de forţe ale Marinei Militare (eliminatorie), specialitate și limbă 

străină, pentru specializarea Comandă și stat major; probe de specialitate, 

matematică și limba engleză, pentru specializarea Automatizarea conducerii 

acţiunilor de luptă; limba străină, la cursul de limbi străine. 

Numărul de locuri era stabilit de Ministerul Apărării Naţionale, la 

propunerea Statului Major al Marinei Militare. Activitatea ofițerilor-cursanţi era 

normată de Statutul Corpului ofițerilor. 

Procesul de învățământ s-a organizat pe ani de studii și semestre de 17-21 

săptămâni, excepţie făcând doar semestrul II al anului III (Automatizarea conducerii 
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acţiunilor de luptă), de numai 10 săptămâni; cursurile se sfârşeau cu sesiuni de 

examene urmate de perioada de practică. 

Practica de an avea următoarele obiective: 

a) la Comandă și stat major: 

- Anul I – elaborarea documentelor de luptă în cadrul aplicaţiilor 

unităților și marilor unităţi ale Marinei Militare;  

- Anul II – cunoaşterea dotării și modului de acțiune ale unităților și 

marilor unităţi, ale celorlalte categorii de forţe ale armatei dislocate în 

Dobrogea, se desfăşura în prima decadă a lunilor februarie și august. 

b) la Automatizarea conducerii acţiunilor de luptă: 

- Anul I – cunoaşterea dotării, a capacităţii de acțiune a unităților și a 

activităţilor Centrului de Calcul al Marinei Militare; 

- Anul II – elaborarea documentelor de luptă în cadrul aplicaţiilor 

marilor unităţi ale marinei și formarea deprinderilor de analist în 

domeniu; 

- Anul III – desăvârşirea competenţei de inginer analist în conducerea 

aplicaţiilor trupelor de marină sau interarme, se efectua între 1-10 

februarie și 5-31 august, activitatea se încheia prin colocviu. 

Studiile se finalizau cu disertaţie (pentru studii aprofundate), examen de 

diplomă (pentru studii academice postuniversitare); disertaţie sau examen (pentru 

studiile postuniversitare de specializare); colocviu (pentru cursurile postuniversitare 

de perfecționare).  

Absolvenţii declaraţi reuşiţi, în ordinea enumerată, primeau: diploma de 

studii aprofundate (magister sau master), diploma de studii academice 

postuniversitare; certificat de specializare postuniversitară, certificat de absolvire; 

atestate ce acreditau competenţele cerute de nivelul de pregătire. 
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Facultatea a dat patru promoţii la Comandă și stat major și una la 

Automatizarea conducerii acţiunilor de luptă, câte 12 absolvenți pe serie. 

De asemenea, în perioada 1990-1995 facultatea a pregătit peste 1.000 de 

ofițeri din unităţile Marinei Militare sau ale altor categorii de forţe prin cursuri 

postacademice de marină (ingineri de marină, Lupta radioelectronică – până la 

apariţia noii Legi a Învăţământului) și postuniversitare (Conducerea navei, şefi de 

arme, stat major, pregătire de luptă, asigurare materială, inginerie navală, utilizatori 

calculatoare – de 2-3 luni). 

 

 
Contraamiralul ing. Corneliu Cristescu (rândul 1, al doilea din stânga) și comandorul 

Emanoil Ţigănaş (centru), împreună cu ofițerii promoţiei 1994 a Facultății de Comandă 

și Stat Major a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

Numai în anul universitar 1995-1996, facultatea a asigurat formarea a 12 

ofițeri specialişti în Automatizarea conducerii acţiunilor de luptă și perfecţionarea a 

297 de ofițeri și a altor categorii de personal din Marina Militară, prin cele 23 de 

cursuri pentru niveluri și profiluri diferite (13 postuniversitare, 6 de perfecționare în 

programarea și utilizarea calculatoarelor, 4 de limbi străine) organizate de Statul 

Major al Marinei Militare. 
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Din anul 1996, fără un temei legal (abrogarea sau amendarea textului de 

lege în vigoare), specialitatea Comandă stat major a fost mutată și integrată în 

structura Academiei de Înalte Studii Militare (actuala Universitate Naţională de 

Apărare) din București, iar la cealaltă secţie nu s-a mai organizat concurs de 

admitere.  

Începând cu acest an, activitatea facultăţii s-a restructurat și orientat pe 

organizarea cursurilor: a) de carieră (de bază, avansate, de stat major și post-

universitare); b) specializare și perfecționare în conformitate cu modelele prefigurate 

și standardele aprobate – NATO/P.f.P.74; c) intensive de limbi străine: engleză, 

franceză, germană, rusă, greacă, turcă; d) domenii complementare: ecologice, 

protecţia mediului, autoapărare, GMDSS, etc. 

În perioada 1997-2002 au fost organizate 84 de cursuri, astfel: în anul 

universitar 1997-1998 au fost organizate 22 de cursuri; 1998-1999, 19 cursuri; 1999-

2000, 18 cursuri; 2000-2001, 9 cursuri; 2001-2002, 15 cursuri; 2002, 16 cursuri, 

dintre care două aprofundate: Sisteme integrate de armament naval și 

Compatibilitatea electromagnetică la bordul navei. O simplă evocare a profilurilor 

cursurilor – inginerie navală, comanda navei fluviale purtătoare de rachete, comanda 

navelor vânătoare de submarine, rachete navale și de coastă, utilizarea programelor 

FOXPRO, artilerie nave maritime, perfecţionarea la eşalon Marină, luptă electronică, 

transmisiuni, radiolocaţie și informatică, reţele Novell, FLUM, război electronic în 

operaţiunile Marinei Militare, utilizarea calculatoarelor PC/AT, sisteme integrate de 

armament naval, sisteme de radiocomunicaţii digitale, utilizarea sistemelor de 

apărare UNIX, sistemele de comunicaţii GMDSS, iniţierea și însuşirea doctrinei și 

terminologiei NATO, radiocomunicaţii navale – terminologie NATO, ecologia și 

protecţia mediului, logistica unităților militare, folosirea în luptă a navei, 

informatizarea acţiunilor militare, MRThM - Managementul resurselor tehnico-

 
74 P.f.P. –  Partnership for Peace / parteneriatul pentru pace. 
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materiale, MSThM - managementul sistemelor tehnice de marină,  autoapărare, 

engleză, franceză, germană, rusă ş.a. – subliniază elocvent preocuparea facultăţii de 

a oferi cursanţilor informaţii de ultimă oră în diverse domenii de interes pentru a 

forma competenţele și deprinderile necesare unei bune desfăşurări a activităţii 

ofițerilor pe toate palierele de organizare ale Forțelor Navale Române și ale ţărilor 

membre NATO. 

Selecţia și înscrierea la concurs a candidaţilor, pentru cursurile de 

specializare (stat major) și postuniversitare aprofundate, s-au făcut prin U.M. 

02150/K, conform Ordinului Direcţiei Management și Resurse Umane nr. 

1102/1.06.2001 și Ordinului şefului Statului Major al Forțelor Navale nr. L 

193/12.07.2001. 

Candidaţii trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenți 

ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, să fie 

absolvenți cu examen de licenţă sau diplomă din ultimele cinci promoţii, cu media 

minimă de 7,50; să fie apţi medical; să cunoască bine o limbă străină, să aibă 

calificativul cel puţin „Bine”, în ultimii 3 ani. Pentru studii aprofundate, cursul 

„Sisteme integrate de armament naval”, candidaţii trebuie să satisfacă unele cerinţe 

specifice, să fie absolvenți cu specializările: navigație, echipamente de navigație și 

hidrografie, armament de artilerie și rachete navale, armament de luptă sub apă sau 

radioelectronică navală; pentru Cursul de stat major, candidaţii trebuie să aibă un 

stagiu minim de 3 ani în gradul de căpitan; cursurile de stat major sunt obligatorii 

pentru admiterea la Academia de Înalte Studii Militare și înaintarea în gradul de 

locotenent-comandor. 

Examenul de admitere s-a organizat și susținut potrivit metodologiei 

aprobate de Senatul Academiei Navale. Pentru cursul de stat major, erau prevăzute 

două probe la specialitate: Tactica generală a forţelor navale – scris, informatică – 

scris și practic, la Informatizarea acţiunilor militare; Tactica generală a Forțelor 

Navale – scris, Întrebuinţarea în luptă a armamentului și a navei – scris, la Folosirea 
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în luptă a unităților de marină; pentru cursurile aprofundate erau prevăzute: a) proba 

de specialitate (Compatibilitate electromagnetică – scris, la Sisteme de propulsie 

navală; Armament naval – scris, la Sisteme integrate de armament naval) și b) 

examen la limba engleză. Candidaţii reuşiţi își desfăşoară activitatea pe parcursul a 

două semestre și două sesiuni de examene (1 octombrie 2001-15 iulie 2002, la studii 

aprofundate; 3 septembrie 2001-15 februarie 2002, la cursuri de stat major). 

Cursurile se finalizau, după caz, conform precizărilor art. 32, alin. 5-8, ale 

Cartei Universitare a Academiei Navale, cu: susţinerea disertaţiei, pentru studii 

aprofundate; examen de diplomă, pentru studiile academice postuniversitare; 

examen de diplomă, pentru studiile postuniversitare; susţinerea disertaţiei sau 

examen, pentru studiile postuniversitare de specializare; colocviu, pentru cursurile 

postuniversitare de perfecționare și specialitate. Media minimă de absolvire este 6 

(şase). 

Pentru cursurile de limbi străine se susţinea o testare privind nivelul de 

cunoaştere a limbii pentru care a optat candidatul. Ele vizau îndeosebi folosirea 

terminologiei NATO necesară realizării unei interoperabilităţi eficiente a unităților 

române cu cele ale ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice. 

În unele perioade, ofițerii care au urmat cursurile de limbi străine au 

beneficiat și de prezenta unor specialişti și studenţi americani și francezi, precum 

Frank de Grasse, Michell Dufee, John Swayze, Gloria Widger, Robert Ruedemann 

– Defence Language Institute Lackland – San Antonio, Texas, Elaine Hutchinson – 

responsabil cu gestionarea programelor de sprijin în învăţarea limbii engleze în 

Europa de Est, aspirantul Luc Ramis și Alice Lacaze – de la Universitatea din Liege, 

în vederea perfecţionării comunicării lor în limbile engleză (engleză americană) și 

franceză, unele fiind chiar și finalizate împreună. Astfel, în ziua de 30 iunie 2000, 

ataşatul militar al Franţei, locotenent-comandorul Ernest Segura și aspirantul Luc 

Ramis au înmânat certificatele de absolvire cursanţilor. 
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La celelalte genuri și profiluri de cursuri, selecţia a fost realizată de U.M. 

02150/K. Activitatea cursurilor a fost coordonată de căpitan-comandorul Simion 

Căprar. 

În perioada 1996-2001 facultatea a şcolarizat 2.177 de ofițeri pentru Forţele 

Navale și alţi beneficiari. 

În anul universitar 2001-2002, Consiliul Facultății de Comandă, Stat Major 

și Tehnică Militară a avut următoarea componenţă: profesor militar comandor 

Valentin Botezatu, şeful (decanul) facultăţii – preşedintele consiliului, profesor 

militar căpitan-comandor Gheorghe Luţaş – secretar științific, căpitan-comandor 

Simion Căprar – şeful Cursurilor, conf. univ. dr. ing. colonel Petru Balogh –şeful 

Catedrei Tactică și arme de marină; director cu calitatea, şef de lucrări drd. ing. maior 

Leonard Mocanu, şef de lucrări drd. ing. căpitan Octavian Tărăbuţă, instructor 

superior căpitan-comandor Viorel Costache, Biroul Consiliului facultăţii – profesor 

militar comandor Valentin Botezatu, profesor militar căpitan-comandor Gheorghe 

Luţaş, căpitan-comandor Simion Căprar și conf. univ. dr. ing. colonel Petru Balogh. 

Funcţia de şef al facultăţii, de la înfiinţare până în 1995, a fost deţinută de 

comandorul Emanoil Ţigănaş (avansat ulterior la gradul de contraamiral în rezervă), 

căpitan-comandorul Gheorghe Alexandru (1995-30 iunie 2000) și comandorul 

Valentin Botezatu (octombrie 2000-2002). 

Până în 1998, în componenţa facultăţii intrau catedrele de Tactică navală, 

Matematică-informatică, Ştiinţe umane și comportamentale și Pregătire fizică. 

Catedra Arme de marină, viitoarea componentă a Catedrei de Tactică și 

arme de marină, a făcut parte din Facultatea de Marină Militară. Din momentul 

precizat, facultatea are în structura sa Catedra tactică și arme de marină. 

Prima promoţie 1990-1993 a fost alcătuită din căpitanul-locotenent Anasia 

Ion, căpitanul-locotenent Anghelescu Laurenţiu, căpitanul-locotenent Bratosin 

Nicolae, căpitanul-locotenent Căpăţînă Daniel, căpitanul-locotenent Dima Vlad, 

căpitanul-locotenent Dordea Dumitru, căpitanul de rangul 3 Giosan Vasile, 



 

138 

 

căpitanul-locotenent Naghel Alexandru, căpitanul de rangul 3 Petrovici Tudor, 

căpitanul-locotenent Preda Liviu, căpitanul-locotenent Sasu Gheorghe și căpitanul 

de rangul 3 Tonghioiu Victor. 

 
Contraamiralul Eugeniu Dumitrescu, comandantul Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, felicită prima promoţie de ofițeri de stat major cu prilejul absolvirii 

 

Din promoţia februarie 1994 au făcut parte locotenentul major Abălaru 

Gabi, căpitanul-locotenent Bocai Corneliu, căpitanul de rangul 3 Bobonea Titi, 

căpitanul-locotenent Cătăneanu Valentin-Vicenţiu, căpitanul de rangul 3 Coşeraru 

Mihai, căpitanul-locotenent Costache Viorel, căpitanul-locotenent Filip Adrian-

Gheorghe, căpitanul-locotenent Iordache Adrian-Dorel, căpitanul-locotenent Stan 

Gheorghe, căpitanul-locotenent Tache Radu, căpitanul de rangul 3 Vasile Bulzan Ion 

și căpitanul de rangul 3 Vâlsan Niculae. 
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ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR NAVALE 

(2003-2008) 

 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale a fost reînfiinţată la 1 septembrie 

2003, în conformitate cu Ordinul Statului Major General nr. B/5S/1609 din 30 iulie 

2003 și Ordinul Statului Major General B/5/029 din 7 iulie 2003. 

Înscriindu-se în concepţia unitară de organizare și conducere a procesului 

de formare și de perfecționare a pregătirii personalului din Forţele Navale, Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale a funcționat iniţial în subordinea Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”, ca urmare a reorganizării Facultății de Comandă, Stat Major și 

Tehnică Militară din Academia Navală, în baza Hotărârii nr. 15 a Comitetului 

Întrunit al Şefilor Statelor Majore ale Categoriilor de Forţe ale Armatei, din mai 

2002. 

În noul cadru instituţional, Școala de Aplicație a asigurat perfecţionarea 

pregătirii personalului militar și civil din Forţele Navale, de formare a ofițerilor de 

marină în rezervă, de instruire a militarilor cu termen redus (gradaţi, soldaţi) și a 

recruţilor necesari unităților Forțelor Navale, precum și de formare a militarilor 

angajaţi pe bază de contract necesari Forțelor Navale. 

Misiunea de bază a noii instituţii consta în menţinerea la nivel ridicat a 

procesului de perfecționare/specializare a personalului din unităţile de nave și cele 

de uscat ale Forțelor Navale și punerea acestui proces în concordanță cu noile 

structuri organizatorice, cu noile principii și cerinţe cuprinse în „Concepţia formării 

și perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din Forţele Navale”, în 

scopul atingerii performanţelor și standardelor determinate de integrarea în 

structurile militare ale NATO. 

Perfecţionarea pregătirii profesionale și specializarea cadrelor militare și a 

personalului civil din Forţele Navale s-a realizat prin cursuri de carieră și de nivel. 

De asemenea, şcoala a preluat formarea ofițerilor în rezervă pentru Forţele Navale. 
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În acest scop, obiectivele principale ale Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

au constat în: 

a)  perfecţionarea pregătirii ofițerilor și maiștrilor militari în activitate prin 

cursuri de carieră și de nivel, precum și specializarea acestora potrivit strategiilor de 

personal și prevederilor „Ghidului carierei militare”; 

b) formarea ofițerilor de rezervă necesari Forțelor Navale; 

c) perfecţionarea pregătirii gradaților profesionişti; 

d) coordonarea instruirii militarilor cu termen redus din cadrul Școlii de 

ofițer în rezervă și din baza de instrucție; 

e) cercetarea ştiinţifică-aplicativă și elaborarea regulamentelor, 

instrucţiunilor și a manualelor de specialitate în domeniul naval; 

f) întocmirea standardelor militare operaţionale necesare instrucţiei în 

Forţele Navale; 

g) coordonarea, controlul și evaluarea instruirii centralizate în Baza de 

Instrucție; 

h) dezvoltarea capabilităţilor personalului din Forţele Navale de a acţiona 

în structurile navale multinaţionale prin adaptarea și implementarea regulilor și 

procedurilor specifice din forţele navale ale NATO. 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale a organizat următoarele cursuri de 

carieră: 

a) cursuri avansate pentru ofițeri; 

b) cursuri de stat major pentru ofițeri; 

c) cursuri de stat major pentru maiştrii militari și subofiţerii din marină; 

d) cursuri de administraţie pentru maiştrii militari și subofiţerii din marină; 

e) cursuri de conducere structuri tehnice pentru maiştrii militari și 

subofiţerii din marină; 

f) cursuri de maiştri militari clasa 1; 
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g) cursuri de instructori pentru maiştrii militari și subofiţerii din marină; 

Cursurile de nivel organizate în Școala de Aplicație erau: 

a) cursuri de informare și evaluare în domeniul planificării resurselor 

umane și materiale în situaţii de criză, la mobilizare și război; 

b) cursuri de radiocomunicaţii navale. Terminologie NATO; 

c) cursuri de operaţii maritime multinaţionale și exerciţii NATO; 

d) cursuri de autoapărare; 

e) cursuri de informatizarea acţiunilor militare; 

f) cursuri de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă; 

g) alte tipuri de cursuri cerute de Statul Major al Forțelor Navale. 

Competenţele și atribuţiile specifice pentru perfecţionarea pregătirii 

ofițerilor și maiștrilor militari din Forţele Navale: 

a) propunerea cursurilor de carieră, de perfecționare și specializare ce 

urmau să se desfăşoare în fiecare an de învățământ, în funcție de nevoile Statului 

Major al Forțelor Navale și cu avizul conducerii A.N.M.B.; 

b) întocmirea planurilor de învățământ pentru fiecare dintre cursurile 

aprobate și înaintarea spre avizare și aprobare eşaloanelor în drept; 

c) elaborarea programelor analitice pentru fiecare dintre cursurile aprobate; 

d) ţinerea evidenţei cursanţilor și eliberarea actelor de studii în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

e) organizarea concursurilor de admitere la cursurile de carieră; 

f) desfăşurarea activităţii didactice în folosul facultăţilor din Academia 

Navală în conformitate cu hotărârile Senatului Academiei; 

g) coordonarea practicii cursanţilor și a studenţilor din Anii IV și V ai 

F.M.M. în funcție de sarcinile primite din partea Secției Învăţământ a A.N.M.B.; 
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h) întocmirea situaţiilor statistice, informări, dări de seamă și analize 

privind organizarea și desfăşurarea procesului de învățământ și înaintarea spre 

avizare conducerii A.N.M.B. 

În domeniul formării ofițerilor, maiștrilor militari și ofițerilor în rezervă, 

instituţia a organizat cursurile de ofițeri și maiştri militari de rezervă și a încorporat 

militarii cu termen redus pentru aceste cursuri, a elaborat planurile de învățământ 

pentru aceste cursuri și le-a promovat spre aprobare eşaloanelor în drept, a coordonat 

derularea programelor de învățământ pentru maiştrii militari de rezervă care s-au 

desfăşurat la Școala de Maiștri Militari de Marină, a coordonat derularea 

programelor de pregătire a militarilor cu termen redus încorporaţi la Centrul de 

Instrucție Navală. 

În domeniul cercetării ştiinţifice, Școala de Aplicație a întocmit planul anual 

propriu și a asigurat organizarea și desfăşurarea cercetării ştiinţifice la nivelul 

catedrelor și birourilor. 

Atribuţiile specifice elaborării regulamentelor și instrucţiunilor de 

specialitate în profilul și specialitățile militare din unităţile Forțelor Navale s-au 

materializat în elaborarea programului pe termen mediu și lung de editare a 

reglementărilor în armă, întocmirea reglementărilor specifice în forţele navale în 

conformitate cu ordinele Statului Major al Forțelor Navale, desfăşurarea activităţii 

de cercetare aplicativă specifică Forțelor Navale elaborarea de studii și cercetări 

aplicative în domeniile doctrinei, acţiunilor militare, cooperării pe timpul acţiunilor 

militare, metodologiei de organizare a pregătirii pentru luptă, exploatării și 

mentenanţei mijloacelor tehnice din Forţele Navale și editarea publicației „Buletinul 

Forțelor Navale”. 

În privinţa standardelor specifice Forțelor Navale, Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale a propus metodologii, criterii și standarde de performanţă pentru 

evaluarea capacităţii operative și tehnice a unităților din Forţele Navale, a 
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experimentat procedee tactice și tehnice de ducere a acţiunilor specifice Forțelor 

Navale și a colaborat cu structurile de cercetare-dezvoltare din Academia Navală 

„Mircea cel Bătrân”, Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale „Viceamiral Ioan 

Murgescu”, Forţele Operaţionale Navale, Statul Major al Forțelor Navale și din 

celelalte Şcoli de Aplicație ale categoriilor de forţe ale armatei și armelor. 

Atribuţiile specifice formării și perfecţionării gradaților profesionişti pentru 

Forţele Navale constau în coordonarea, controlul și evaluarea instrucţiei militarilor 

profesionişti și a militarilor cu termen redus din Centrul de Instrucție Navală. 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale era organizată și a funcționat ca 

unitate de învățământ și a desfăşurat activităţi didactice la formele de zi, în raport cu 

nevoile Statului Major al Forțelor Navale. Iniţial a fost subordonată Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân”, având în subordine Centrul de Instrucție Navală și 

Divizionul Nave-Școală s-a resubordonat nemijlocit Statului Major al Forțelor 

Navale. 

Coordonarea învăţământului organizat și desfăşurat în Școala de Aplicație 

a fost realizată de Direcţia Management Resurse Umane, prin Statul Major al 

Forțelor Navale și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. 

Consiliul de învățământ s-a constituit și a funcționat ca organ consultativ al 

comandantului, pentru luarea deciziilor privind organizarea și desfăşurarea 

procesului de învățământ. Catedra de tactică, armament și echipamente navale era 

structura didactică de bază a Școlii de Aplicație cu personalul didactic constituit din 

instructorii superiori, instructorii şefi și personalul didactic civil. 

La data înfiinţării, Școala de Aplicație a Forțelor Navale avea următoarea 

organizare:  

Comandament: comandant, locţiitor al comandantului, secretar, operator,  

Catedra de Tactică, Armament și Echipamente Navale: cu şef catedră, 

6 instructori superiori, 6 instructori şefi, un specialist, patru profesori,  
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Biroul Reglementări în Armă: cu şef birou, 4 ofițeri, un specialist 2, un 

referent de specialitate, un expert și un referent,  

Biroul Standarde și dezvoltare în armă: şef birou, doi ofițeri, un maistru 

militar de stat major și un referent,  

Biblioteca secretă: un specialist,  

Școala de ofițeri în rezervă: un ofițer și un administrator,  

Cursuri: şef cursuri și un administrator,  

Cabinete: cabinet de conducerea tragerilor de artilerie, cabinet protecţie 

NBC, cabinet tactică, cabinet geniu, cabinet folosirea în luptă a armelor sub apă, şef 

cabinet, informatizarea acţiunilor militare, cabinet I.T.A.I., poligon tragere calibru 

100 mm. 

La 1 octombrie 2003 s-a desfăşurat festivitatea de deschidere a anului de 

învățământ 2003–2004. Comandantul instituţiei era comandorul Valentin Botezatu. 

La 1 octombrie 2003 a avut loc şedinţa Consiliului de învățământ al Școlii 

de Aplicație a Forțelor Navale, unde s-au hotărât componenţa Consiliului de 

învățământ și al biroului executiv al consiliului de învățământ al Școlii de Aplicație 

a Forțelor Navale, normele didactice pentru unele cadre, precum și ocuparea 

funcţiilor militare fără concurs. 

În zilele de 22 și 23 octombrie 2003 s-a desfăşurat exerciţiul de stat major 

cu tema „Organizarea și executarea unui transport logistic din portul Sulina în 

portul Mangalia cu forţe și mijloace din subordinea Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, condus de statul major al Academiei Navale, la care au participat opt ofițeri 

din cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale. 

La 5 noiembrie 2003 Școala de Aplicație a Forțelor Navale a preluat 

logistica didactică a fostei Facultăţi de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară. 
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La 1 decembrie 2003 comandorul Valentin Botezatu a fost numit 

comandant, iar comandorul Marian Bardan, locţiitor al comandantului Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale. 

Începând cu 25 februarie 2004 ofițerul coordonator al cursului de ofițeri în 

rezervă a fost locotenent-comandorul Mircea Micu. 

În perioada 27 aprilie-18 mai 2005 comandorul Valentin Botezatu a predat 

funcția de comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale, locţiitorului 

comandantului instituţiei, comandorul Marian Bardan. 

La 13 iunie 2005 au intrat în efectivul instituţiei comandorii dr. Ştefan 

Georgescu și Gheorghe Luţaş, în calitate de comandant, respectiv locţiitor al 

comandantului Școlii de Aplicație a Forțelor Navale. 

La 20 iunie 2005 organizarea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale s-a 

modificat. 

În conformitate cu Ordinul comandantului Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale privind organizarea și desfăşurarea învăţământului în anul 2005-2006, Școala 

de Aplicație a Forțelor Navale și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

prevederile Doctrinei instruirii forţelor armate, Normelor de organizare și 

funcţionare a Școlilor de Aplicație, Dispoziţiei privind instruirea Forțelor Navale în 

anul 2005, Precizărilor şefului Statului Major al Forțelor Navale privind organizarea 

și desfăşurarea învăţământului în anul 2005-2006, Normelor privind participarea 

cadrelor militare din Armata României la studii de perfecționare a pregătirii 

profesionale organizate în ţară, Regulamentul privind elaborarea actelor normative 

specifice, doctrinelor și manualelor militare în Armata României și Concepţiei 

privind standardizarea instrucţiei. 

Obiectivul fundamental al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale pentru anul 

de învățământ 2005-2006 a fost perfecţionarea pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari 

și a militarilor angajaţi pe bază de contract, conform cerinţelor privind formarea, 
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dezvoltarea și utilizarea acestor categorii de personal, pentru a fi în măsură să 

îndeplinească misiunile specifice Forțelor Navale. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale a acţionat permanent, prin structurile sale, pentru optimizarea cursurilor de 

carieră și de nivel, prin introducerea și/sau implementarea unor metode didactice 

bazate pe informatizare, simulare și problematizare, care să determine o creştere 

reală a performanţelor absolvenţilor cursurilor de carieră și de nivel, unui modul de 

învăţare a limbii engleze, în cazul cursurilor de carieră, lecţiilor învăţate, prevederilor 

actelor normative, doctrinelor, manualelor și regulamentelor specifice Forțelor 

Navale, treptată a standardelor acceptate de către Forţele Navale, în programele 

analitice, manualelor elaborate în Școala de Aplicație, procedurilor și tehnologiilor 

de instruire moderne specifice partenerilor din Alianţă. 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale era structurată pe domenii de 

activitate, având în compunere Biroul reglementări în armă – pentru elaborarea, 

actualizarea și/sau abrogarea actelor normative, doctrinelor și manualelor specifice 

Forțelor Navale, Biroul standarde și dezvoltare în armă – pentru elaborarea 

programului de instruire pentru misiune, la nivel de navă și unitate de nave, precum 

și a standardelor de instrucție aferente, Catedra de tactică, armament și echipamente 

navale pentru desfăşurarea procesului de învățământ în cadrul cursurilor organizate 

de Școala de Aplicație a Forțelor Navale, Cursuri – pentru gestionarea, din punct de 

vedere administrativ a cursurilor organizate și Școala de Ofițeri în Rezervă – pentru 

pregătirea militarilor cu termen redus. 

Pentru optimizarea procesului de conducere a învăţământului și instruirii, 

până la reorganizarea sistemului de învățământ al Forțelor Navale și/sau modificarea 

statului de organizare al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale au fost constituite 

Compartimentul de Planificare, organizare și coordonare a instruirii și 

învăţământului, având ca responsabilităţi planificarea, organizarea și ţinerea la zi a 
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instruirii individuale și colective a personalului, planificarea și organizarea 

învăţământului pentru cursurile organizate în cadrul Școlii de Aplicație și 

coordonarea procesului de instruire a militarilor angajaţi pe bază de contract, 

organizat în Centrul de Instrucție al Forțelor Navale, respectiv Compartimentul 

Cursuri, care a luat în subordine Școala de Ofițeri în Rezervă, răspunzând de 

consilierea și de gestionarea, din punct de vedere administrativ, a subunităţii de 

studenţi aspiranţi. 

Începând cu 1 mai 2006 comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

comandorul dr. Ştefan Georgescu a fost numit şef de stat major la Flotila 56 Fregate, 

predând funcția comandorului Gheorghe Luţaş. 

Pe 6 iulie 2006 comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale a 

coordonat activităţile participanţilor de la „Cursul postuniversitar de conducere în 

domeniul managementului educaţional militar”, organizat la Colegiul de 

Management al Resurselor Apărării, Educaţional și Achiziţiilor aflaţi în călătoria de 

studii, informare și documentare. 

La 11 iulie 2006 o delegaţie condusă de comandantul Școlii Navale din 

Quebec-Canada, a efectuat o vizită în Academia Navală și Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale, oaspeţilor fiindu-le prezentate facilităţile și organizarea sistemului 

de învățământ. 

Pe 30 iunie 2006 căpitan-comandorul Chodan Tiberiu-Liviu a fost numit 

comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale. 

La 27 octombrie 2006 Școala de Aplicație a Forțelor Navale a sărbătorit 

împlinirea a 110 ani de la înfiinţarea Școlii de Aplicațiune a Sublocotenenților de 

Marină75. 

În suita manifestărilor dedicate acestei aniversări, în incinta Școlii de 

 
75 Instituţia a fost înfiinţată în baza Legii de organizare a Flotilei din 26 februarie 1896, art. 5, 

alin. 3, prin Înaltul Decret nr. 1093/1896. 
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Aplicație a Forțelor Navale s-au desfăşurat un ceremonial militar și religios, 

festivitatea de atribuire a numelui viceamiralului Constantin Bălescu Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale și a devizei şcolii „Cunoaşterea înseamnă putere”, 

precum și dezvelirea bustului viceamiralului Constantin Bălescu, primul comandant 

al Școlii de Aplicație, opera studenţilor la Arte Plastice Marius Borş și Vladlen 

Babcineschi. 

La 1 noiembrie 2006 comandorul Tiberiu-Liviu Chodan a fost numit şeful 

Secției Doctrine și Standarde din Serviciul Doctrină al Structurii Instrucție și 

Doctrină la Statul Major al Forțelor Navale, predând funcția comandorului Gheorghe 

Luţaş. 

La 11 decembrie 2006 Comisia de Heraldică a Ministerului Apărării 

Naţionale a aprobat însemnul heraldic și denumirea onorifică „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. 

La 9 noiembrie 2007 s-a desfăşurat a doua Conferinţă Doctrinară a Forțelor 

Navale cu tema „Operaţiile în Forţele Navale”, la care au participat ofițerii de la 

„Cursul avansat pentru ofițeri din Forţele Navale” și personalul Catedrei Tactică, 

Armament și Echipamente Navale din Școala de Aplicație a Forțelor Navale. 

În perioada anilor 2003-2008 în care au fost organizate 121 cursuri de 

profiluri diferite, cu finalităţi și cu durate diferite, 46 de carieră și 75 de nivel: studii 

postuniversitare de Stat Major (Război electronic în operaţiile Forțelor Navale, 

Managementul resurselor tehnice materiale în Forţele Navale), postuniversitare de 

specializare, postuniversitare de perfecționare, pregătire fizică, informatică, 

învăţarea sau perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine ş.a., la care au participat 

1.725 militari de toate categoriile și personal civil. 
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ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR NAVALE 

(2008 - 2021) 
 

În conformitate cu prevederile „Concepţiei de remodelare a învăţământului 

militar”, începând cu 1 septembrie 2008, Școala de Aplicație a Forțelor Navale a fost 

resubordonată de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” la Statul Major al Forțelor 

Navale, instituţia urmând să funcţioneze în aceeaşi cazarmă cu Centrul de Instruire 

al Forțelor Navale. 

În acest scop, în perioada 1-31 august 2008, Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale s-a redislocat în garnizoana Mangalia în cazarma 540 – localul Centrului de 

Instruire al Forțelor Navale. 

Din septembrie 2008 Școala de Aplicație a Forțelor Navale a asigurat 

formarea și dezvoltarea continuă, prin cursuri, a ofițerilor cu grade inferioare, 

maiștrilor militari, soldaților și gradaților profesionişti în vederea evoluţiei în carieră, 

utilizând programe specifice de instruire, în raport cu nevoile Statului Major al 

Forțelor Navale, în forme și modalităţi similare cu cele din armatele statelor membre 

NATO și UE. 

Obiectivul fundamental al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale l-a 

reprezentat perfecţionarea pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari, soldaților și 

gradaților profesionişti conform cerinţelor reale de pregătire ale Forţele Navale 

Române și alinierea permanentă la standardele, procedurile și tehnologiile de 

instruire și evaluare ale Forțelor Navale ale NATO, având în vedere modernizarea 

continuă a Forțelor Navale. 

În cadrul cursurilor a asigurat cadrul organizatoric optim pentru acumulările 

necesare de cunoștințe privind valorile Forțelor Navale, formarea abilităţilor de luare 

a deciziilor, a capacităţilor de planificare a procesului de instrucție pentru luptă, de 

comunicare și de conducere a acţiunilor echipajelor și subunităţilor de luptă. 

Tot la Școala de Aplicație, în cadrul Centrului de Instruire al Forțelor 

Navale, prin programe specifice de instruire s-a realizat formarea militarului ca 

luptător individual, apt să îndeplinească misiuni de luptă izolat, în echipă și în cadrul 
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grupei de infanterie, ziua și pe timp de noapte, în orice condiţii de timp și stare a 

vremii, precum și acumularea de cunoștințe și formarea deprinderilor necesare 

ducerii acţiunilor de luptă specifice subunităţilor, exploatării și întreţinerii tehnicii și 

echipamentelor din dotarea Forțelor Navale. 

Școala de Aplicație a format militari disciplinaţi și încrezători în forţele 

proprii, căliţi din punct de vedere fizic și psiho-moral, bine motivaţi, cu deprinderile 

de bază ale luptătorului formate, apţi să își continue instruirea la nivelul specialităţii, 

al postului încadrat în unităţile beneficiare. 

În perioada 24-31 octombrie 2008 comandorul dr. Vergil Moraru a luat în 

primire funcția de comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. Începând cu 24 octombrie 2008, atribuţiile şefului de stat major 

au fost îndeplinite de comandantul Centrului de Instruire al Forțelor Navale, căpitan-

comandorul Petrică Pîrvu. 

Pe 29 octombrie 2008 s-a executat autoevaluarea Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, în prezenta comandorului dr. Ion 

Custură, reprezentantul Statului Major al Forțelor Navale. 

Începând cu 15 noiembrie 2008 a intrat în dotarea unităţii, la Grupul de 

Pregătire Marinărească și Sporturi Nautice, nava maritimă de comandament 

„Locotenent-comandor Eugen Stihi” cu scopul de a fi amenajată ca Poligon de 

instrucție marinărească și de vitalitatea navei. Din păcate, datorită fondurilor bănești 

insuficiente proiectul a fost abandonat. 

Pe 17 februarie 2009 la sediul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” s-a 

desfăşurat activitatea bilaterală ROMCNEO 9838 TCT – Officer al NCO Leadership 

TCT, la care instituţia a fost reprezentată de căpitanul Florin Bădică și maiştrii 

militari clasa 1 Manuel Ioniţă, Marius Pârlea și Antoniu Bogdan. 

La 31 iulie, 39 de aspiranţi, absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, promoţia anului 2009 – „Unirea Principatelor Române-150”, seria iulie 

2009, au intrat în efectivul unității, fiind numiţi în funcţii de comandant serviciu de 

luptă la Cursul de bază ofițeri. 
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În perioada 1-31 august 2009 la Cercul Militar Mangalia a fost găzduit 

„Târgul estival de carte – Mangalia 2009”, în cadrul căruia, Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale a organizat standul Forțelor Navale pentru promovarea meseriei de 

militar. 

Începând cu 1 septembrie 2009 căpitanul comandor Dănuț Andronie a fost 

numit pe funcția de comandant al Centrului de Instruire al Forțelor Navale.  

În perioada 1 septembrie 2009 – 28 februarie 2010 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de Bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”: La Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente 

Navale: aspiranții Andrei Adrian, Apostu Bobi-Mădălin, Bălan Adrian-Ionuț, 

Burlacu Paul, Buzea Robert-Andrei, Cîrlea Mihaela, Constantiniu Laurenţiu-Florin, 

Cristea Ovidiu, Cucoșel Dragoș-Alexandru, Damaschin Marian, Demente Valentin, 

Dordea Giorgian-Valeriu, Festeu Emil, Filip Vlad-Lucian, Gionea Marius-Alin, 

Gociu Ionel, Ivan Nicolae, Moldovan Ioan, Munteanu Liviu-Cătălin, Nadanie 

Veronica-Adriana, Olteanu Marius, Popa Geanini-Stelian, Popovici Constantin-

Ovidiu, Sipică Cleantin, Suliman Marian-Sorin, Toma Laurenţiu, Trufașu Radian și 

Udrea Cladiu-Ciprian; la Specialitatea Electromecanică navală: aspiranții Bălăceanu 

Mihai, Boar Alin-Georgian, Brebu Cătălin, Coman Elena-Nicoleta, Dima Bogdan-

George, Dragomir Dumitru-Valentin, Fleser Petru, Florescu Constantin, Goaga 

Liviu, Magorca Daniel, Mataca Marian-Ștefan, Pițigoi Eugen-Adi, Samfira Adrian, 

Sandu Constantin-Gabriel, Somlea Mihai-Lucian, Ungureanu Dan-Marian, Vatafu 

Ionel-Laurențiu, Vilciuc Ciprian, Vilciuc Iancu și Zalum Marius. 

La 1 octombrie 2009 au avut loc ceremonia deschiderii oficiale a anului de 

învățământ și şedinţa de autoevaluare a activităţii Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale pentru anul de învățământ 2008-2009. 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României, pe 23 octombrie, Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale a organizat la Cercul Militar Mangalia un simpozion la 

care au participat personalul din unităţile din garnizoană, reprezentanţi ai 

organizaţiilor locale ale veteranilor și ale cadrelor militare în retragere și rezervă. În 

unităţile militare din garnizoană a fost organizată „Ziua Porţilor Deschise”. Pe 25 
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octombrie 2009, în Piaţa Republicii din garnizoana Mangalia, s-a desfăşurat 

ceremonialul militar de depunere de coroane și jerbe de flori. 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Statului Major General, pe 29 octombrie, Școala 

de Aplicație a Forțelor Navale a găzduit la Cercul Militar Mangalia simpozionul 

itinerant „SMG – 150 ani de la înfiinţare”, organizat de Serviciul Istoric al Armatei, 

condus de comandorul dr. Marian Moșneagu, la care au participat personalul din 

unităţile din garnizoană, reprezentanţi ai organizaţiilor locale ale veteranilor și ale 

cadrelor militare în retragere și rezervă. 

Începând cu 1 decembrie 2009 Cercul Militar Mangalia a intrat în 

compunerea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

Pe 26 februarie 2010 s-a desfăşurat festivitatea de absolvire a Cursului de 

bază și a Cursului avansat pentru gradaţi profesionişti. 

În perioada 22-30 iunie 2010 în Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, a fost organizat și a funcționat Punctul de 

Comandă de Bază al Aplicaţiei multinaţionale cu trupe – ROUSOFEX-10. În 

perioada desfăşurării aplicaţiei, unitatea a asigurat cazarea și hrănirea efectivelor 

participante. 

Începând cu 12 iulie 2010, comandorul Vasile Chirilă a fost numit pe 

funcția de comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. 

Pe 15 august 2010, cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române, în portul 

militar Mangalia au fost arborate pavilionul, geacul și marele pavoaz al navelor, s-a 

dat citire Mesajului comun al ministrului Transporturilor și al ministrului Apărării 

Naţionale cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române au fost vizitate expoziţia de 

nave și tehnică militară, jocuri marinăreşti, spectacole artistice organizate de Cercul 

Militar Mangalia și s-au conferit ordine și medalii. Activitățile de Ziua Marinei 

Române au fost planificate și coordonate de către comandantul Școlii de Aplicație 

care îndeplinea și funcția de comandant al garnizoanei Mangalia. 

În perioada 1 septembrie 2010 – 28 februarie 2011 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de Bază cu absolvenții Academiei Navale 
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„Mircea cel Bătrân”: la Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale: 

aspiranții Agachi Ionuț, Andrei George-Cătălin, Atasiei Bogdan-Vasile, Bîrzu 

Andrei-Cosmin, Bota Ioan-Cristian, Coadă Sorin, Fetti Pavel-Traian, Filip Octavian, 

Georgian Petru-Ionuț, Ghigalău Mădălina-Vasilica, Giubernea Costel-Denis, Katona 

Cosmin, Lazăr Emanuel-Gabriel, Macovei Loredana-Andreea, Mănăilă Marius, 

Marcu-Orhean Marius, Neacșu Delia-Doina, Păun Radu-George, Pintilii Remus-

Daniel, Pricop Sorin, Rada Cristian-Ion, Schipor Constantin, Stan Alexandru-Ioan, 

Vinț Răzvan-Daniel și Zoica Bogdan-Sorin; la Specialitatea Electromecanica 

Navală: aspiranții Baicu Silviu-Cosmin, Chircu Constantin-Cosmin, Farfara Silviu-

Marian, Gordeș Andrei, Ioachim Dan, Kmen Flaviu, Sărmășan Sergiu-Valentin, 

Scurtu Ionuț-Cristian, Tunaru Victor-Alexandru și Zahariea Vlad-Nicu. 

Pe 13 octombrie 2010 clubul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale a găzduit 

întâlnirea ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea cu comandanţii de mari 

unităţi și unităţi militare din zona Dobrogea și din garnizoanele Feteşti, Galați și 

Brăila. 

Pe 22 octombrie 2010, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de existenţă a 

Forțelor Navale Române moderne, la Monumentul Marinarului Erou s-a desfăşurat 

un ceremonial militar religios unde au participat militari din garnizoana Mangalia, 

cadre militare în rezervă și retragere. 

Miercuri, 1 decembrie 2010, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a 

României, în Piaţa Republicii din garnizoana Mangalia, s-a desfăşurat ceremonialul 

militar de depunere de coroane și jerbe de flori. 

Pe 1 aprilie 2011 în Școala de Aplicație a Forțelor Navale s-a desfăşurat 

simpozionul cu tema „Ziua NATO în România”.  

La 1 martie 2011 și-a început activitatea în cadrul Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale locotenentul dr. Irina-Alexandra Moșneagu, prima femeie ofițer 

psiholog din istoria Forțelor Navale Române. 

În perioada 1 septembrie 2011 – 28 februarie 2012 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de Bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”: la Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale: 
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aspiranții Abramov Adrian, Albici Florin, Andrei Mihai, Asaftei Daniel, Barbu 

Marian-Sorin, Belciu Bogdan-George, Bîrdan Costel-Daniel, Cazacu Sorin-Ionuț, 

Chițoi Ionuț-Florin, Clipa Ciprian-Gabriel, Crăițoiu Florin, Damache Cosmin, David 

Nicolae-Adrian, Diniță Andrei, Dumitru Claudiu-Nicolae, Duțu Lucian, Enache 

Florin-Alexandru, Ghidirim Anca, Haiduc Vlad-Zeno, Hudișteanu Alexandru-

Cristian, Ivan Alexandru-Dorinel, Lazăr Ștefan-Theodor, Maftei Lucian-Valentin, 

Malinchi Mihaela, Mîndreanu Cosmin-Gabriel, Minea George-Mihai, Mînzatu 

Adrian, Mirea Andrei, Mogan Sergiu-Pavel, Molodeț Robert-Marian, Moroianu 

Dan-Ionel, Moșoiu Tiberiu, Murari Mircea, Muraru-Alexa Laurențiu-Ilie, Natu 

Constantin-Eduard, Pavăl Andrei, Pintilieasa Cosmin-Petrica, Popescu Narcis-

Adrian, Postea Ionuț-Alexandru, Prioteasa Marius-Catalin, Rujan Sergiu-Ionuț, 

Rusu Daniel, Sandu Marian, Șerban Alexandru-Georgian, Sprînceană Mihai, Stan 

Liviu și Trif Andrei; la Specialitatea Electromecanică: aspiranții Bodescu George-

Catalin, Cășuneanu Andrei-Ionuț, Chipailă Marius, Crețu Dan-Vasile, Dobrin 

Cristian-Cătălin, Herciu Andrei, Munceleanu Alexandru-Mihai, Oancea Bogdan-

Cristian, Orhean Vlad-Alexandru, Pavel Viorel, Pisică Marius-Lucian, Spînu Dan, 

Spiridon Vasile, Ștefănescu Ștefan-Tudor, Teișanu Marinel-Georgel, Tolea Ștefan-

Daniel și Velicu Traian-Cristian.  

La 3 octombrie 2011 au avut loc ceremonia deschiderii oficiale a anului de 

învățământ 2011-2012. Cu acest prilej s-a desfășurat și autoevaluarea Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, în prezența 

locotenent-colonelului dr. Liviu Bocanu, reprezentantul Statului Major General și 

șeful Instrucţiei și Doctrină din Statul Major al Forțelor Navale, comandorul dr. 

Corneliu Bocai. 

La 29 octombrie 2011 s-a desfăşurat ceremonia militară de înmânare a 

Drapelului de Luptă și sărbătorirea a 115 ani de la înfiinţarea Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale. La ceremonie au participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării 

Naţionale, autorităţilor publice locale, comandanţi de mari unităţi și unităţi, membri 

ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă și retragere, veterani de război, precum și 

reprezentanţi ai mass-media militare și civile. 
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Prin Decretul nr. 744 din 13 octombrie 2011, Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” i s-a acordat Drapelul de luptă: 

În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea 

drapelului de luptă marilor unităţi și unităților militare, având în vedere propunerea 

ministrului apărării naţionale, 

Preşedintele României decretează: 

ARTICOL UNIC 

Se acordă Drapelul de luptă Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”. 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

TRAIAN BĂSESCU 

București, 13 octombrie 2011 

Nr. 74476. 

 

Cu acest prilej, comandantul instituţiei, comandorul Vasile Chirilă s-a 

adresat foştilor și actualilor slujitori ai Școlii de Aplicație a Forțelor Navale: 

 „Domnule Viceamiral, 

Doamnelor și domnilor invitaţi, stimaţi colegi, 

Prezenţa dumneavoastră la ceremonia de sărbătorire a 115 ani de existenţă 

a Școlii de Aplicație a Forțelor Navale ne onorează și vă mulţumesc pentru că sunteţi 

alături de noi în aceste momente cu o semnificaţie deosebită pentru învăţământul de 

marină. 

La ceas aniversar, eforturile personalului Școlii de Aplicație sunt răsplătite 

prin acordarea Drapelului de luptă, acțiune care ne onorează dar ne și obligă la 

creşterea calităţii și a standardelor de performanţă. 

Drapelul de luptă ne reaminteşte trecutul glorios al poporului român în 

lupta pentru libertate și independenţă naţională, precum și datoria fiecăruia dintre 

noi de a ne servi Patria. 

 
76 Publicat în „Monitorul Oficial” nr. 732 din 18 octombrie 2011. 

 



 

156 

 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale continuă atât tradițiile Școlii de 

Aplicație a Sublocotenenților de Marină, înfiinţată în anul 1896 cât și tradițiile 

celorlalte instituţii de învățământ sau instrucție de marină care au organizat și 

desfăşurat cursuri de carieră și de nivel cum ar fi: Facultatea de Comandă, Stat 

Major și Tehnică de Marină din cadrul Academiei Navale, Centrul de Instruire, Baza 

de Instrucție, Școala de Echipaje sau Centrul de Perfecționare. 

În 2006, la împlinirea a 110 ani de existenţă, Școlii i s-a conferit denumirea 

onorifică „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

Împlinirea a 115 ani de existenţă a Școlii de Aplicație s-a desfășurat sub 

deviza „115 ani de tradiţie în instruirea echipajelor”, deci sub logo-ul tradiţiei care, 

în principiu, arată că Școala de Aplicație a Forțelor Navale desfăşurând instruirea 

ofițerilor, maiștrilor militari, a gradaților profesionişti și soldaților a instruit, în 

fond, echipaje. 

În al doilea rând, deviza spune că noi cei care sărbătorim azi 115 ani de 

existenţă a Școlii de Aplicație nu suntem nici primii, nici ultimii, ci suntem o treaptă 

în evoluţia ţării și a Marinei Române, care trebuie să dea o nouă valenţă moştenirii 

lor și să aducă plusvaloare prin rezultatele obţinute. 

În cinstea acestui moment aniversar și ca o ilustrare a logo-ului sub care 

s-a desfășurat această eveniment, personalul şcolii a elaborat și editat cu mijloace 

proprii prima Monografie a Școlii de Aplicație, un album cu lucrările de matelotaj 

și revista „Aspirantul”. 

Prin aceste lucrări am dorit să subliniem faptul că nu trebuie să uităm și că 

nu vom uita niciun moment valorile autohtone moştenite de la înaintaşii noştri, chiar 

dacă suntem implicaţi total în procesul rapid de implementare a experienţei pozitive 

de la marile puteri occidentale ale lumii. 

De-a lungul celor 115 ani de existenţă, Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale și-a îndeplinit cu rigoare și competenţă misiunea primordială de a gestiona 

unitar formarea continuă a ofițerilor cu grade inferioare, maiștrilor militari, 

soldaților și gradaților profesionişti, prin diferite programe de instruire în raport cu 

nevoile Statului Major al Forțelor Navale, în forme și modalităţi similare celor din 

armatele statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice sau ale Uniunii Europene. 

Misiunea și activităţile Școlii de Aplicație sunt și vor rămâne legate de 

realizarea unui nivel de instruire ridicat al personalului din Forţele Navale, adaptat 
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în prezent la cerințele de implementare a standardelor forţelor navale din structurile 

euroatlantice. 

Conştienţi de rolul de avangardă pe care instituţia noastră trebuie să-l aibă 

în procesul de modernizare a Forțelor Navale, cadrele din unitate se preocupă 

permanent pentru a contribui activ la elaborarea regulamentelor, manualelor și 

standardelor de dezvoltare în armă, precum și pentru găsirea căilor și modalităţilor 

optime de implementare a acestora în practică. 

Având în vedere eforturile depuse și realizările şcolii, consider că este cazul 

și momentul deplin îndreptăţit, justificat pentru mine, de a adresa mulţumiri în faţa 

dumneavoastră întregului personal care încadrează sau au încadrat această 

instituție. 

Mulţumim foştilor comandanţi ai Școlii de Aplicație a Forțelor Navale și ai 

Centrului de Instrucție, pentru moştenirea valoroasă pe care ne-au lăsat-o, precum 

și pentru impulsul dat în sensul racordării acestei instituţii la modelul structurilor 

euroatlantice similare. 

În încheiere, doresc să vă asigur că Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

își va aduce pe mari departe contribuţia la dezvoltarea spiritului marinăresc și al 

dragostei pentru meseria de marinar, atât în rândul cadrelor militare cât și al 

soldaților profesionişti care parcurg diferite forme de pregătire în această 

instituție”. 

 
 

Înmânarea Drapelului de luptă Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, comandantului instituţiei - comandorul Vasile Chirilă, de către 

şeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul dr. Aurel Popa 
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La 1 decembrie 2011, în Școala de Aplicație a Forțelor Navale s-a desfăşurat 

ceremonialul militar și religios cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României. 

În perioada 20 – 28 februarie 2012 s-a desfăşurat examenul de absolvire a 

Cursului de bază, constând în susţinerea proiectului de curs; examen la Manevra 

navei prin rezolvarea unei probleme complexe da navigație și cinematică navală 

(ofițerii de Punte); examen scris la Logistica navei (ofițerii de la specialitatea 

Electromecanică navală); examen practic la „Principii de funcţionare, folosire în 

luptă și exploatare a armamentului și mijloacelor tehnice la bordul navelor” (ofițerii 

de Punte); examen practic la „Exploatarea și întreţinerea instalaţiilor de propulsie 

și a instalaţiilor energetice și auxiliare de la navele din Forţele Navale” (ofițerii de 

la specialitatea Electromecanică navală). 

Pe 15 august 2012, cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române, în portul 

militar Mangalia au fost arborate pavilionul, geacul și marele pavoaz al navelor, s-a 

dat citire Mesajului comun al ministrului transporturilor și al ministrului apărării 

naţionale cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române au fost vizitate expoziţia de 

nave și tehnică militară, jocuri marinăreşti, spectacole artistice organizate de Cercul 

Militar Mangalia și s-au conferit ordine și medalii. 

În perioada 3 septembrie 2012 – 29 februarie 2013 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul pentru formarea cadrelor militare pentru 

prima funcție cu absolvenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”: aspiranții 

Alboiu Alexandru-Cosmin, Andriu Cornel-George, Balbuzan Florin, Banică 

Florentin, Burlăcescu Alexandra, Chiriță Virgil, Cimpoeru Vasile, Cioboată Nina-

Camelia, Ciubotariu Fabian, Colita Bogdan, Dan-Blendea Andrei, Dascălu 

Valentina-Marina, Diaconescu Nicoleta, Dobre Eugen, Donose Ionuț, Goanță Alin-

Ionuț, Iacob Georgian, Irimia Alexandru-Nicolae, Ivanov George-Laurențiu, Maxim 

Andreea-Mihaela, Moldoveanu Corneliu, Mușat Elena-Alexandra, Nedelcu Daniel, 

Olteanu Florin-Gabriel, Pârvuleț Adela-Emilia, Pascu Ioan, Patriche Gabriel-

Valentin, Pavel Valentina-Cornelia, Petrov Ioan-Alexandru, Preda Laura-Marilena, 

Radu George-Virgil, Șeulean Camelia-Ioana, Tănase Viorel-Mihai, Topor Nicolae-

Adrian, Ungureanu Vlad, Vlăduț Alexandru-Cristian și Zbranca Măriuța-Lucia. 



 

159 

 

În perioada 3 septembrie – 26 noiembrie 2012 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul pentru formarea cadrelor militare pentru 

prima funcție cu absolvenţii școlii militare SMMMFN: elev cap. Chiochisan Silviu, 

elev sg. Drăghici Ionuț, elev cap. Gavrilă Simon-Nicolae, elev cap. Gherase Florin, 

elev cap. Gutoi Andrei, elev cap. Heisu Mihai-Cosmin, elev cap. Mardare 

Alexandru-Marcian, elev sg. Neagu Florin-Antonio, elev cap. Perjoc Daniel, elev 

cap. Sima George-Andrei, elev cap. Bodorin Bogdan, elev cap. Burlacu Iuliu-

Octavian, elev sg. Cristoiu Paul-Adrian, elev cap. Gaidargiu Florin, elev cap. 

Munteanu Daniel-Constantin, elev cap. Petcu Bogdan, elev cap. Pârleală Gabriel, 

elev cap. Tomulescu Silviu, elev cap. Albu Alexandru-Nicolae, elev cap. Cioclu 

Mitica-Liviu, elev cap. Dănilă Marius-Stefan, elev cap. Hirjau Gheorghiță-Gabriel, 

elev cap. Iconaru Geanina, elev cap. Neagu Marian, elev cap. Panatau Robert-

Marian, elev plt.adj. Rusu Ionela, elev cap. Sandu Marilena-Claudia, elev cap. Vară 

Cristina, elev sg. Baidoc Marius-Victor, elev cap. Bălan Mirel, elev cap. Bălan 

Nicolae-Emil, elev cap. Codoi Gheorghe, elev cap. Comaniță Andrei, elev cap. 

Constantin Alexandru-Marian, elev cap. Dobre Toma-Ionuț, elev cap. Marcu 

Adrian-Nicolae, elev cap. Nilă Cătălin, elev cap. Nisipeanu Dumitru-Octavian, elev 

cap. Strujac Andrei-Marian. 

La 1 octombrie 2012 s-a desfăşurat ceremonia deschiderii oficiale a anului 

de învățământ 2012-2013, în prezența contraamiralului de flotilă Corneliu Bocai, 

șeful Instrucției și Doctrinei din Statul Major al Forțelor Navale. Cu această ocazie 

a avut loc și autoevaluarea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, la care au participat șeful Instrucţiei și Doctrină din Statul 

Major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă dr. Corneliu Bocai și cadrele 

militare ale unității cu responsabilităţi pe domeniile autoevaluării. 

În perioada 11-25 ianuarie 2013 în Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, s-a desfăşurat exerciţiul JCET-1377, la care au 

participat 32 militari din SUA și 27 militari de la Centrul 39 Scafandri. 

 
77 JCET - Joint Combined Exchange Training. 
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În perioada 1 septembrie 2013 – 28 februarie 2014 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”: la Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale: 

aspiranții Bădîrcu Adrian-Georgian, Bîgiu Andrei-Alexandru, Bobeică Nicolae, 

Buruiană Bogdan-Marian, Corbu Ionuț-Mugurel, Dobrovăț Dumitru-Iulian, Dogaru 

Cristian-Marian, Dragomir Ionel-Daniel, Dumitrașcu Ionuț-Adrian, Frâncu Andra-

Teodora, Harag Ilie-Ciprian, Manea Giorgian-Dorel, Martinescu Viorel-Bogdan, 

Mirea Olimpia, Nedelcu George, Nedelcu Vasile, Nicolae Aurel-Napoleon, Panaite 

Alexandru-Alin, Pătrășcuț Cătălin-Nelson, Păuna Gabriela-Elena, Plăcintă Marian, 

Popescu-Neacșu Teodor, Radu Vlăduț-Gabriel, Șerbănescu Marius-Ștefan, 

Șipoteanu Mihaela-Valeria, Tănase Cosmin-Iulian, Vasile Andrei și Vlad Bogdan-

Adrian; la Specialitatea Electromecanica Navală: aspiranții Bănică Cristi-Daniel, 

Buga Vasile, Cernat Ion-Victor, Cernescu Dan-Gabriel, Coșug Cornel, Cuciureanu 

Mihăiță-Catalin, Meilă Daniel, Moga Răzvan, Preotu-Ivan Vasile, State Ionuț-

Alexandru, Toderașc Valentin și Veli Levent. 

În perioada 1 septembrie 2014 – 28 februarie 2015 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”. La Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente 

Navale: aspiranții Şfarc-Iftimi Ionuţ, Bălan Robert-Gabriel, Bokor Attila, Camenţu 

Ionuţ-Gabriel, Chicoş George, Cristocea George, Curelea Claudiu-Adrian, Dode 

Gigi, Doroiman Georgian, Farcaş Ştefana-Mihaela, Harag Bogdan-Petru, Ilaş Alin-

Apostol, Jianu Leonard, Livanis Dan-Marian, Maftei Anca-Georgiana, Maraloi 

Cezar, Miron Ionuţ-Cristian, Mocanu Cătălin-Alexandru, Nichifor Nina, Pahomi 

Ionuţ-Alexandru, Popa Nicolae-Cristian, Popescu Alberto-Cătălin, Prindii Lucian-

Alexandru, Radu Cosmin-Valentin, Roadevin Laurenţiu-Ionuţ, Rusu Alexandru-

Constantin, Stamate Cosmin, Stan Marius, Tărcatu Ştefan-Ionuţ, Trăsnea Victor, 

Ungureanu Lucian, Velniciuc Cătălin și Vofschi Cristian. 

La 29 septembrie 2014, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” a avut loc festivitatea de deschidere a anului de 

învățământ 2014-2015. 

Cu acest prilej, a avut loc autoevaluarea activităţii instituţiei în anul de 

învățământ 2013-2014 și un eveniment editorial, lansarea unei culegeri de probleme 
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de Cinematică navală, destinată perfecționării ofițerilor aspiranți de la cursul de bază, 

sub semnătura comandorului Dănuţ Andronie. 

La 25 octombrie 2014, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat 

ceremonia de sărbătorire a Zilei Armatei României. La festivitate a participat întregul 

personal al unităților militare din garnizoana Mangalia, reprezentanţi ai autorităţilor 

centrale și locale, militari în rezervă și retragere, veterani de război, elevi de la școlile 

și colegiile din Mangalia. 

Cu ocazia Zilei Armatei României, în clubul unităţii s-a desfăşurat un 

simpozion la care au participat cadrele militare și civile, cursanţii și soldaţi 

profesionişti din Școala de Aplicație a Forțelor Navale. 

La 29 octombrie 2014 s-a desfăşurat ceremonia de înmânare a 

armamentului individual soldaților profesionişti – seria II/2014. 

Pe 5 noiembrie 2014, în Școala de Aplicație a Forțelor Navale s-a desfăşurat 

antrenamentul de mobilizare „LITMOB 14”, cu tema „Demobilizarea Forțelor 

Navale”, organizat și condus de Statul Major al Forțelor Navale. 

În perioada 24 noiembrie – 5 decembrie 2014, în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat exerciţiul „JCET”78 din cadrul programului PDP79 în 

comun cu partenerul SUA – NSWU 280. 

La 28 noiembrie 2014, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale s-a 

desfăşurat un simpozion dedicat Zilei Naţionale a României.  

Pe 1 decembrie 2014, în Piaţa Republicii din municipiul Mangalia s-a 

desfăşurat ceremonia de sărbătorire a Zilei Naţionale a României. La ceremonie au 

participat primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale, efective militare din garnizoană, reprezentanţi ai 

organizaţiilor locale ale veteranilor și ale cadrelor militare în retragere și rezervă, 

reprezentanţi ai mass-media, elevi de la școlile și colegiile din Mangalia, locuitori ai 

municipiului. Comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale îndeplinea și 

atribuțiile funcției de comandant al garnizoanei Mangalia. 

 
78 JCET - Joint Combined Exchange Training 
79 PDP – Partnership Development Programme 
80 NSWU - Naval Special Warfare Unit 
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Școala de Aplicație a Forțelor Navale a asigurat garda de onoare, garda la 

monument și militari pentru depunerea coroanelor de flori. 

Pe 19 decembrie 2014, soldaţii profesionişti care au urmat Programul de 

instruire pentru formarea soldaților profesionişti seria II/ 2014 au depus Jurământul 

militar. 

La festivitate au fost invitate oficialităţi ale administraţiei locale, 

reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale și ai Forțelor Navale, 

comandanţi de mari unităţi și unităţi, membrii ai asociaţiilor și ligilor de marină, 

cadre militare în rezervă și retragere, părinţi, rude și prieteni ai tinerilor marinari. 

Cu ocazia desfăşurării acestui eveniment, Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat Ziua Porților Deschise. 

  
Aspecte de la depunerea Jurământului militar de către soldaţii profesionişti 

 

La 20 februarie 2015 a avut loc ceremonia de încheiere a Programului de 

formare a soldaților profesionişti – seria II/ 2014, fiecare militar primind certificatul 

de absolvire, iar cei mai buni dintre ei, şefii de promoţie de la fiecare specialitate, 

diplome și plachete. La final, soldaţii și-au demonstrat nivelul de pregătire prin 

exerciţii, fiecare la specialitatea pentru care a fost instruit. 
 

 
Șefii de promoţie pe specialități 

http://navy/diverse/ochiulFN/2014/22121405/11_m.html
http://navy/diverse/ochiulFN/2014/22121405/07_m.html
http://navy/diverse/ochiulFN/2015/20021503/11_m.html
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La 3 aprilie 2015, cu ocazia împlinirii a 11 ani de la semnarea Tratatului de 

aderare oficială la NATO, în clubul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale, s-a 

desfășurat simpozionul Ziua NATO în România. 

În perioada 14 aprilie – 15 august 2015, în Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale s-a desfășurat Programul de instrucție pentru formarea soldaților 

profesionişti – seria I/ 2015. 

Pe 9 mai 2015, la sediul Bazei Logistice Navale, a avut loc Ceremonia de 

decernare a premiilor concursului Omul Anului 2014. Din personalul Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale au fost premiați la următoarele secţiuni: Ştiinţă și 

învățământ, locul I – Căpitan-comandorul Cornel-Marius Abagiu; Voluntariat, 

ajutor umanitar și asistenţă religioasă, locul I –Plutonierul adjutant principal Liana 

Naum; Navigație și matelotaj, locul II – Maistrul militar principal Marius Băcăoanu. 

Pe 19 iunie 2015, soldaţii profesionişti care au urmat Programul de instruire 

pentru formarea soldaților profesionişti – seria I/ 2015 au depus Jurământul militar. 

La festivitate a participat contraamiralul de flotilă dr. Gigi-Cristinel Uce, şeful 

Instrucţiei și Doctrinei din Statul Major al Forțelor Navale, comandanţi de mari 

unităţi și unităţi, membri ai asociaţiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă 

și retragere, părinţi, rude și prieteni ai tinerilor marinari. Contraamiralul de flotilă dr. 

Gigi-Cristinel Uce dă citire mesajului şefului Statului Major al Forțelor Navale 

adresat cu prilejul depunerii Jurământului militar de către soldaţii profesionişti. 

În perioada 30 iunie – 17 iulie 2015, în cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale s-a desfășurat predarea-primirea funcţiei de comandant între comandorii 

Vasile Chirilă și Petrică Pîrvu, locţiitorul comandantului pentru învățământ. 

În perioada 6-15 august 2015, personalul Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale a participat la o serie de activităţi organizate cu ocazia Zilei Marinei Române, 

astfel: 6 august, orele 20.00-21.00, în Piaţa Republicii din Mangalia: un spectacol 

susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale; 8 august – Ziua Porţilor Deschise, 

Portul Militar Mangalia: au fost prezentate publicului expoziţii de tehnică, armament 

și echipamente militare, ateliere de prezentare a bazei materiale de instrucție, ofertele 

educaţionale ale învăţământului militar de marină, publicaţii ale Școlii de Aplicație 

a Forțelor Navale, expoziţii de lucrări de matelotaj, concursuri de ambarcaţiuni cu 

rame și cu vele, participare interactivă la jocuri marinăreşti și un program artistic 

susținut de ansambluri artistice ale Cercului Militar Mangalia. Vizitatorii au ocazia 

să înveţe să confecţioneze noduri marinăreşti la atelierele interactive, sub îndrumarea 
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marinarilor militari; 8 august – Ziua Porţilor Deschise, Portul Militar Constanța: 

participare cu un stand de prezentare a unor publicaţii ale Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale și lucrări de matelotaj. 

În perioada 1 septembrie 2015 – 28 februarie 2016 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”: la Specialitatea Navigație, Hidrografie și Echipamente Navale: 

aspiranții Şerban Georgian-Valentin, Adamache Răzvan-Lucian, Bichiş George-

Cătălin, Blănariu-Lucanu Oana, Buţa Dragoş-Marian, Chişcariu Radu-Emanuel, 

Chisa Titel-Nicolae, Cîrstian Costin-Octavian, Ciuşanu Adrian-Florin, Coadă 

Cătălin-Cosmin, Cristian Dan-Adrian, Cucu Cătălina-Bianca, Dobre Alexandru-

Ionuţ, Ene Teodor-Daniel, Iscru Marius-Ştefănel, Mihai Mariana, Mitu Eduard-

Florin, Petrescu Georgiana, Pîrlitu Iulian-Petrică, Pitea Nicolae-Florin, Scutelnicu 

Ştefan-Constantin, Slătineanu Marin, Vlad Mihăiţă și Zamfir Andrei-George-

Adrian; la Specialitatea Electromecanică Navală: aspiranții Babiuc Bogdan, Biţică 

Marius, Crîşmaru Paul-Vlăduţ, Croitoriu Eugen, Damian Paul, Kayan Erol, Mihai 

Iulian, Negoiţă Paul-Alexandru, Otti Ionuţ-Patrick, Timofte Daniel și Ungureanu 

Marius-George. 

Pe 5 octombrie 2015 s-a desfășurat Festivitatea de deschidere a anului de 

învățământ 2015-2016 pentru învăţământul de formare continuă nonuniversitară. La 

festivitatea de deschidere a anului de învățământ 2015-2016 au participat 

contraamiralul de flotilă dr. Gigi-Cristinel Uce, şeful Instrucţiei și Doctrinei din 

SMFN, comandorul Victor Guidea, şeful Serviciului Doctrină și Tradiţii din SMFN 

și comandorul (av) Mihalachi Anghel, şeful Secției Doctrină și Reglementări din 

SMG. 

 

Contramiralul de flotilă dr. Gigi-Cristinel Uce salutând  

efectivul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

http://navy/diverse/ochiulFN/2015/06101502/04_m.html


 

165 

 

Cu ocazia deschiderii anului de învățământ au loc evocări, expuneri, 

expoziţii de carte și vizitarea laboratoarelor de specialitate și a sălii de tradiţii. 

În perioada 12 octombrie 2015 – 26 februarie 2016, în Școala de Aplicație 

a Forțelor Navale s-a desfășurat Programul de instrucție pentru formarea soldaților 

și gradaților profesionişti – seria II/ 2015. 

Pe 18 noiembrie 2015, soldaţii profesionişti care au urmat Programul de 

instruire pentru formarea soldaților profesionişti – seria II/ 2015 au depus Jurământul 

militar. 

La festivitate au participat oficialităţi ale administraţiei locale, reprezentanţi 

ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale și ai Statului Major al Forțelor Navale, 

comandanţi de mari unităţi și unităţi, membri ai asociaţiilor și ligilor de marină, cadre 

militare în rezervă și retragere, rude și prieteni ai tinerilor marinari. Cu ocazia 

desfăşurării acestui eveniment, Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” a organizat Ziua Porților Deschise în cadrul căreia s-au 

prezentat sala de tradiţii, expoziţia de tablouri cu nave care au contat în istoria navală, 

expoziţia „Evoluţia instrumentelor de navigație de-a lungul istoriei”, expoziţia de 

publicaţii ale Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, 

lucrări de matelotaj realizate de maiştri militari, tehnica militară, echipamentul, baza 

materială, cabinetele de specialitate și sala de sport. 

  
Aspecte de la depunerea Jurământului militar de către soldaţii profesionişti 

 

Pe 1 decembrie 2015 comandorul Petrică Pîrvu a fost numit, prin ordin al 

ministrului Apărării Naționale, în funcția de comandant al Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.  

http://navy/diverse/ochiulFN/2015/23121504/07_m.html
http://navy/diverse/ochiulFN/2015/23121504/14_m.html
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Începând cu 1 decembrie 2015, atribuţiile locţiitorului comandantului au 

fost îndeplinite de către comandantul Centrului de Instruire al Forțelor Navale, 

comandorul Dănuţ Andronie. 

În perioada 4 – 10 ianuarie 2016, Cercul Militar Mangalia a găzduit 

expoziţia de carte „Ioan Budai-Deleanu”, organizată de p.c.c. Liliana Iancu. 

La 6 ianuarie 2016, la Cercul Militar Mangalia a fost organizată masa 

rotundă cu tema „Semnificaţia sărbătorilor religioase Bobotează și Sfântul Ion”, 

moderată de preotul Dragoş Buzea. 

În perioada 11 – 18 ianuarie 2016, Școala de Aplicație a Forţelor Navale și 

Cercul Militar Mangalia, au organizat expoziţia de carte „Mihai Eminescu”, 

organizată de p.c.c. Liliana Iancu. 

La 14 ianuarie 2016, Școala de Aplicație a Forţelor Navale și Cercul Militar 

Mangalia, au organizat la Cercul Militar Mangalia o seară literară cu tema „Ziua 

culturii româneşti și dor de Eminescu”, recitări din poezia eminesciană, cântece pe 

versurile poetului, cu participarea Clubului artelor „Solteris”, lectoratul III, 

organizată de plutonierul adjutant principal Liana Naum. 

Pe 22 ianuarie 2016, în clubul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

desfăşurat un Simpozion dedicat Zilei Unirii Principatelor Române. Un grup de 

soldaţi de la Programul de Instruire pentru formarea soldaților profesionişti – seria 

II/ 2015 a prezentat un spectacol de cântece și poezii. 

La 24 ianuarie 2016, cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române, Școala de Aplicație a Forţelor Navale a organizat în Piaţa Republicii din 

Mangalia un spectacol de dansuri, la care au participat și membrii Clubului 

Pensionarilor. 

La ceremonie au participat primarul municipiului Mangalia Radu Cristian, 

comandanţi, personal militar și civil din unităţile militare din garnizoana Mangalia, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai societăţii civile și reprezentanţi ai 

mass-media. 

În perioada 12 octombrie 2015 – 26 februarie 2016, în Școala de Aplicație 

a Forţelor Navale s-a desfăşurat Programul de instrucţie pentru formarea soldaților 
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și gradaților profesionişti – seria II/ 2015, astfel: Modulul instruirii individuale 12 

octombrie – 18 decembrie 2015 și Modulul perfecţionării instruirii de specialitate și 

Cursul de perfecţionare în a doua specialitate 4 ianuarie – 26 februarie 2016. 

Pe 1 martie 2016 comandorul Dănuț Andronie a fost numit, prin ordin al 

ministrului Apărării Naționale, în funcția de locțiitor al comandantului Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”.  

În perioada 18-22 aprilie 2016, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” s-a desfăşurat Săptămâna Porților Deschise, 

oferind elevilor și dascălilor școlilor din muncipiul Mangalia și localitățile din 

apropiere posibilitatea de a-și dezvolta aria activităţilor școlare extra-curriculare. 

În cadrul Programului Naţional „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, derulat 

de Ministerul Educaţiei Naţionale, printr-o serie de activităţi precum „Săptămâna 

Porţilor Deschise” și „Armata – o şcoală altfel”, Școala de Aplicație a Forţelor 

Navale și-a deschis porţile pentru un număr mare de elevi și profesori, prezentându-

le acestora Sala de tradiţii, expoziţia de tablouri cu nave care au contat în istoria 

navală, expoziţia „Evoluţia instrumentelor de navigaţie de-a lungul istoriei”, standul 

de publicaţii ale Școlii de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu”, lucrări de matelotaj realizate de maiştri militari, tehnică militară, 

echipamentul, baza materială, cabinetele de specialitate și sala de sport, precum și 

oferta educaţională a învăţământului de marină. 

Pe 10 mai 2016, la Cercul Militar Mangalia s-a desfăşurat Campionatul 

internaţional de şah, organizat cu ocazia Zilei Europei, cu participarea unui număr 

de 40 concurenţi din România, Bulgaria și Turcia. 

La 9 iunie 2016, cu ocazia sărbătoririi Ziua Eroilor, în Piaţa Republicii din 

Mangalia s-a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor. 

În perioada 18 – 24 iulie 2016 personalul din Colegiul Național Militar 

„Dimitrie Cantemir” Breaza a participat la Tabăra de vară, fiind cazat în pavilionul 

G4, sc. B, din Școala de Aplicație a Forțelor Navale. 

La 6 august 2016, în portul militar Mangalia s-au desfăşurat activităţi 

dedicate Zilei Porţilor Deschise. La această activitate au participat un număr de 300 
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militari și 1740 vizitatori. La atelierul interactiv de noduri și împletituri s-au 

consumat 1200 metri de saulă. 

Pe 6 august 2016, în portul militar Constanţa s-a desfăşurat festivitatea de 

decernare a premiilor câștigătorilor concursurilor sportive și marinăreşti dedicate 

Zilei Marinei Române. La această activitate, Școala de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, a obţinut locul III la nataţie în clasamentul 

general, iar maistrul militar clasa a IV-a Mădălina Ilie a obţinut locul I la 50 m bras 

și locul II la 50 m liber. 

În perioada 11 - 16 august 2016, muzica militară reprezentativă a 

Ministerului Apărării Naţionale a desfăşurat o suită de activităţi culturale la 

Cercul Militar Mangalia, cu ocazia festivităţilor dedicate Zilei Marinei Române.  

În perioada 8 – 13 august 2016, în intervalul orar 19.00-21.00, Cercul 

Militar Mangalia a organizat o serie de activităţi dedicate aniversării Zilei Marinei 

Române, constând în lansări și prezentări de carte, expoziţie de pictură, concerte de 

muzică clasică și spectacole de muzică populară, programate în Grădina Cercului 

Militar, astfel: luni, 8 august s-a lansat cartea „Poveştile Mării Negre” vol. III, 

autor Cristian Cealera și a fost prezentat spectacolul ansamblului artistic 

„Doiniţa” din Bistriţa; marţi, 9 august, lansarea cărţii „Eroul din familia mea”, 

ediţia a IV-a, autor Emil Corneliu Ninu și spectacolul ansamblului „Doiniţa” din 

Bistriţa; miercuri, 10 august, vernisajul expoziţiei colective de pictură „Împreună cu 

marea”, realizată de un grup de opt pictori și recitalul de harpă susţinut de Iana 

Doinova din Bulgaria, alături de Corul „Callatis”; joi, 11 august, prezentări de carte 

ale Clubului „Solteris” și spectacolul ansamblului artistic „Doiniţa” din Bistriţa; 

vineri, 12 august, lansarea cărţii „Noduri marinăreşti”, autori comandorul Dănuţ 

Andronie și maistrul militar principal Marius Băcăoanu, și spectacolul ansamblurilor 

artistice „Izvoraşul” din Ianca și „Litoral” din Mangalia; sâmbătă, 13 august, 

lansarea cărţii „Amintiri pentru viitor”, sub patronajul Asociaţiei Naţionale a 

Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere Mangalia și recitalul de chitară 

susţinut de Nicolae Vicol. 
 



 

169 

 

  
Aspecte de la activităţile desfăşurate în cadrul Săptămânii spiritualităţii marinăreşti 

 
 

  

Aspecte de la lansarea de carte de la Cercul Militar Mangalia 

 
 

Duminică, 14 august 2016 a depusă o coroană de flori la Monumentul 

Marinarului Erou din incinta Muzeului Marinei Române, filiala Mangalia,  

precedată de un Te Deum oficiat în memoriei eroilor marinari și a celor care îşi 

dorm somnul de veci în adâncul apelor. 

Programul din portul turistic din data de 15 august 2016 a cuprins 

următoarele activități: orele 10.00-16.00: ceremonial militar și religios; sosirea 

Zeului Neptun; desfăşurarea exerciţiului „FNR 16” (exerciţii tactice demonstrative, 

concursuri marinăreşti, concursuri cu rame și vele, expoziţie tehnică militară); 21.00-

22.00: foc de artificii, retragerea cu torţe pe itinerariul Farul Genovez - faleză portul 

turistic - Cercul Militar Mangalia - Bulevardul 1 Decembrie 1918; 20.00-23.00: 

spectacol oferit de muzica militară și ansamblul artistic „Doiniţa” din Bistriţa. 

Ca urmare a profesionalismului de care a dat dovadă personalul Școlii de 

Aplicație a Forţelor Navale cu ocazia desfăşurării activităţilor comemorative și 

aniversare dedicate Zilei Marinei Române, șeful Statului Major al Forţelor Navale a 

transmis pe adresa unității următorul mesaj de mulțumire: 
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Domnului Comandor Petrică Pîrvu, 

Comandantul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, 

 

Activităţile comemorative și aniversare dedicate Zilei Marinei Române din 

acest an au reprezentat un bun prilej pentru promovarea profesionalismului 

personalului din Forţele Navale, manifestări având loc în prezenţa unei audienţe 

distinse. 

Remarcile și aprecierile laudative ale invitaţilor participanţi la aceste 

activităţi sunt în măsură să sporească prestigiul Forţelor Navale Române. 

Iată de ce, pe această cale, doresc să mulţumesc întregului personal al 

Școlii de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” care și-a 

dovedit implicarea și priceperea și cu această ocazie. 

Sunt conştient că dincolo de această probă a profesionalismului 

dumneavoastră se ascund multe ore de muncă, de antrenament și posibile sacrificii 

personale și de aceea vă asigur că prin toate acestea, concomitent cu satisfacţia 

datoriei împlinite, vă atrageţi respectul și preţuirea tuturor concetăţenilor, inclusiv 

a comenzii Statului Major al Forţelor Navale. 

Vă urez tuturor, în continuare, activităţi încununate de succes și realizări 

remarcabile. BUN CART ÎNAINTE! 

 

Şeful Statului Major al Forțelor Navale 

Viceamiral dr. Alexandru MÎRŞU 

 

În perioada 16-19 august 2016 s-a desfăşurat etapa finală pe Statul Major al 

Forţelor Navale a competiţiilor „Cea mai bună bază sportivă”, respectiv „Cea mai 

bună activitate sportivă”, în cadrul căreia Școala de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” a obţinut locul I. 

La 1 septembrie 2016 au intrat în efectivul unității un număr de 29 ofițeri, 

absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, promoția „Andrei Mureşanu 

200”, pentru a urma programul de instruire de bază, în vederea încadrării primei 

funcții la bordul navelor militare. 

La 2 septembrie 2016 s-a desfăşurat ceremonia de înmânare a armamentului 

individual, în vederea desfăşurării modulului instruirii individuale cu soldaţii 

profesionişti care urmează Programul de instrucţie pentru formarea soldaților și 

gradaților profesionişti – seria 2016. 
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Luni, 3 octombrie 2016, s-a desfășurat ceremonia de deschidere a anul de 

învățământ nonuniversitar de formare continuă, 2016-2017.  

  

Aspecte de la ceremonia de deschidere a anului de învățământ 2016-2017 

 

Prezent la festivitatea de deschidere a anului universitar, contraamiralul de 

flotilă dr. Constantin Ciorobea, comandantul Componentei Operaţionale Navale și 

locţiitor al şefului Statului Major al Forțelor Navale, le-a transmis cursanţilor 

aşteptările pe care Statul Major al Forțelor Navale le au de la ei, pentru ca la finalul 

cursului aceştia să-și poată desfăşura activitatea în unităţile Forțelor Navale unde au 

fost repartizaţi. Şi pentru că în acest an, repartiţia studenţilor militari pe prima funcție 

din carieră a fost făcută după finalizarea examenului de licenţă, pregătirea la „Cursul 

de formare a cadrelor militare pentru ocuparea primei funcţii” de la Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale s-a desfăşurat diferenţiat, pe specialitățile pe care au fost 

repartizați cursanții. 

Tot la aceeași dată, 3 octombrie 2016, a avut loc analiza activităţii 

desfăşurate în anul de învățământ 2015-2016. La această activitate au participat 

contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, comandantul Componentei 

Operaţionale Navale și locţiitor al şefului Statului Major al Forțelor Navale, 

comandorul (Av) Mihalachi Anghel din cadrul Statului Major General, personal cu 

funcţii de conducere din cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” din Mangalia. Stadiul îndeplinirii indicatorilor analizaţi din 

fiecare domeniu a fost prezentat de personal cu funcţii de conducere din cadrul Școlii 

de Aplicație. 

Comandorul Petrică Pîrvu, în calitate de comandant al instituţiei de 

învățământ, a prezentat rezultatele obţinute în pregătirea ofițerilor, maiștrilor militari 
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și soldaților profesionişti și a arătat că obiectivul principal al Școlii pentru anul de 

învățământ 2015-2016 a fost perfecţionarea pregătirii profesionale și formarea 

continuă a personalului militar profesionalizat din Forţele Navale. 

La 25 octombrie 2016, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat 

ceremonia de sărbătorire a Zilei Armatei României. La ceremonie au participat 

întregul personal al unităţilor militare din garnizoana Mangalia, reprezentanţi ai 

autorităţilor centrale și locale, militari în rezervă și retragere din Mangalia. 

Pe 4 noiembrie 2016, soldaţii profesionişti care urmau Programul de 

instruire pentru formarea soldaților profesionişti, seria I/ 2016, au depus Jurământul 

militar, cu ocazia împlinirii a 120 ani de la înfiinţarea Școlii de Aplicație a Forţelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

La festivitate au participat oficialităţi ale administraţiei locale, reprezentanţi 

ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale și ai Forţelor Navale, comandanţi de 

mari unităţi și unităţi, membri ai asociaţiilor și ligilor de marină, cadre militare în 

rezervă și retragere, foşti comandanţi, părinţi, rude și prieteni ai tinerilor marinari. 

Cu ocazia desfăşurării acestui eveniment, Școala de Aplicație a Forţelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat Ziua Porților Deschise. 

Cu acest prilej, șeful Statului Major al Forțelor Navale a transmis următorul 

Mesaj: 

Participăm astăzi, 4 noiembrie 2016, în preajma Zilei Victoriei Revoluţiei 

Române și a Libertăţii, la un eveniment deosebit din viaţa tuturor celor care am ales 

să purtăm cu demnitate haina militară, eveniment cu o bogată încărcătură 

patriotică, morală și juridică, atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, tinerii, 

care ați depus legământul de credinţă faţă de ţară și de neam. 

Rostind cu emoţie și hotărâre cuvintele sacre ale Jurământului militar, în 

faţa Drapelului de luptă, în prezenţa comandanţilor, a părinţilor, rudelor și 

prietenilor, v-ați angajat cu toată fiinţa să vă îndepliniţi, cu cinste și demnitate, 

misiunea de a apăra pământul strămoşesc, independenţa și suveranitatea patriei. 

Solemnitatea de astăzi capătă semnificaţii aparte, cuvintele sacre ale 

Jurământului militar, rostite, din adâncul inimii, sub faldurile tricolorului, trezesc 
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în inimi sentimentul de cinstire a tuturor fiilor patriei care, de-a lungul timpului, au 

căzut în lupta pentru libertate, pentru victoria Revoluţiei din 1989 sau pentru 

îndeplinirea altor misiuni încredinţate, precum și sentimentul de apartenenţă la 

marea familie a apărătorilor neamului. Intrând în rândul Forţelor Navale, nu v-ați 

ales doar o meserie pe care trebuie să o slujiţi cu credinţă, ci v-ați asumat o misiune 

pe cât de dificilă, pe atât de onorantă. 

Sunt încredinţat că veţi acţiona cu responsabilitate și competenţă pe 

parcursul executării sarcinilor primite, că veţi manifesta spirit de echipă și grijă faţă 

de îndeplinirea misiunilor, dar și pentru viaţa camarazilor în cadrul activităţilor la 

care veţi participa. 

 

Domnilor ofiţeri, maiştri militari și subofiţeri, 

Instruirea și educarea tinerilor care astăzi au depus Jurământul militar 

reprezintă o datorie de înaltă responsabilitate pentru fiecare dintre dumneavoastră. 

Vă cer ca, alături de exigenţa pe care trebuie să o manifestaţi în instruire 

și educare, să dovediţi permanent grijă deosebită, cu adevărat părintească, faţă de 

nevoile, problemele personale și frământările tinerilor soldaţi profesionişti și să-i 

ajutaţi permanent cu sfatul și fapta. Nu uitaţi că, pentru cei mai mulţi dintre ei, 

dumneavoastră sunteţi primele modele care îţi lasă amprenta asupra vieţii și 

carierei lor în Forţele Navale. 

 

Stimaţi părinţi, 

Să fii în slujba patriei, este o meserie dificilă, plină de responsabilităţi. A fi 

militar presupune patriotism, devotament dar și o educaţie civică deosebită, obţinută 

în cea mai mare parte în familie. Sunt convins că ați depus eforturi considerabile 

pentru ca astăzi să fiţi martori la acest eveniment unic pentru copiii dumneavoastră, 

și anume rostirea Jurământului militar. 

Faptul că aveţi încredere în noi și ne încredinţaţi destinele acestor tineri ne 

onorează, dar ne și obligă, în acelaşi timp. 

Vă asigur că prin intermediul personalului din cadrul Școlii de Aplicație a 

Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, procesul instructiv-educativ al 
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tinerilor ce au depus Jurământul militar va fi desfăşurat în conformitate cu normele 

democratice ale statului de drept și regulamentele militare. 

 

Stimaţi soldaţi profesionişti, 

Jurământul militar vă consfinţeşte dobândirea deplină a calităţii de militari 

ai Armatei Române. Jurând credinţă ţării, vă confirmaţi apartenenţa la tot ce este 

românesc. 

Prin statutul actual al României, acela de ţară membră a celei mai 

puternice alianţe la nivel mondial, obligaţiile militare ale statului român sunt în mod 

evident sporite și, de aceea, pregătirea dumneavoastră trebuie să fie una temeinică, 

pentru a fi în măsură să îndepliniţi obligaţiile ce vă revin în funcţiile pe care le veţi 

încadra la unităţi. 

La bordul navelor sau în cadrul celorlalte unităţi ale Forţelor Navale, veţi 

desfăşura atât misiuni proprii structurilor militare naţionale cât și misiuni în comun 

cu militarii din forţele armate ale statelor membre NATO și UE, pe parcursul cărora 

va trebui să reprezentaţi cu cinste și onoare ţara, dovedind profesionalism, 

camaraderie, dârzenie, disciplină și spirit de sacrificiu. 

În încheiere, vă doresc tuturor celor prezenţi sănătate, fericire și realizări 

în activitatea profesională. 

Sărbători cu bine! 

Şeful Statului Major al Forțelor Navale 

Viceamiral dr. Alexandru MÎRŞU 

 

 

Cu prilejul împliniririi a 120 de la înființarea Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale, șeful Statului Major General a emis următorul ordin: 

La 1 noiembrie 2016 s-au împlinit 120 ani de existenţă a Școlii de Aplicație 

a Forţelor Navale, instituție care continuă tradițiile Școlii de Aplicație a 

Sublocotenenților de Marină, înfiinţată prin Decret Regal, la 26 februarie 1896. 

Aniversarea acestei venerabile vârste reprezintă pentru orice instituție, 

militară sau civilă, un moment de referință, un prilej de bilanț și pentru evaluarea 

perspectivelor. 
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Evoluţia instituţiei constituie o parte importantă din istoria Forţelor 

Navale, iar cei 120 ani de activitate, marcaţi de suişuri și coborâşuri, au însemnat 

o perioadă de transformări continue, de adaptare la realitățile vremurilor. 

Astăzi, purtând denumirea onorifică a întâiului ei comandant „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, Școala de Aplicație a Forţelor Navale se prezintă ca o 

structură militară importantă, cu o comandă fermă și competenţă, cu un corp de 

cadre militare capabil să-și îndeplinească misiunile specifice în mod oportun, în 

concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă. 

Școala de Aplicație, asigură formarea și dezvoltarea continuă prin cursuri 

a ofițerilor cu grade inferioare, maiștrilor militari, soldaților și gradaților voluntari, 

în vederea evoluţiei în carieră, utilizând programe specifice de instruire, în raport 

cu nevoile Statului Major al Forţelor Navale, în forme și modalităţi similare cu cele 

din armatele statelor membre ale NATO și UE. 

 

Doamnelor și domnilor ofiţeri, maiştri militari și subofiţeri, 

Aveţi datoria de a duce mai departe tradițiile de lupta ale înaintaşilor, de a 

le îmbogăţi și de a le transmite generaţiilor următoare. 

Apartenenţa României la Alianţa Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, nu 

face să fim doar beneficiari ai garanţiilor de securitate oferite de aceste organizaţii, 

ci și generatori de securitate la nivel regional și global. Navele din dotarea Forţelor 

Navale și misiunile la care acestea participă impun cerinţe pe care absolvenţii Școlii 

de Aplicație vor trebui să le îndeplinească la încadrarea pe prima funcţie și ulterior 

în carieră. 

Preocupările zilnice pentru eficientizarea procesului de instrucţie, pentru 

proiectarea în viitor a unei imagini cât mai veridice a Forţelor Navale trebuie să 

aibă ca răspuns implicarea, competenţa și responsabilitatea din partea întregului 

personal al unităţii, în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor specifice. 

 

Domnilor instructori militari, 

Mă adresez dumneavoastră cu îndemnul de a vă continua și îmbunătăţi 

munca, pentru modificarea și adaptarea conţinutului cursurilor la noile sisteme 
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tehnice și la noile cerinţe organizatorice din Forţele Navale și, de asemenea, de a 

vă aduce contribuţia la elaborarea și implementarea noilor manuale militare 

realizate după standardele NATO. 

Instruirea și educarea tinerilor cursanţi reprezintă o cerinţă de bază a 

responsabilităţii și datoriei pentru fiecare dintre dumneavoastră. 

În acest sens, vă cer să vă intensificaţi eforturile pentru a asigura reuşita 

procesului de modernizare a bazei materiale a învăţământului militar, să 

perfecţionaţi conţinutul programelor de instruire printr-o mai bună sistematizare și 

esenţializare a cunoştinţelor, să aplicaţi modelele activ-participative de predare-

învăţare, să proiectaţi situaţii de învăţare care să asigure dezvoltarea gândirii 

creatoare, formarea competenţelor cerute de atribuţiile funcţiilor și instruirea la 

standardele cele mai înalte a cursanţilor. 

Activitatea trebuie să continue în acelaşi ritm, pentru ca instruirea la 

nivelul Forţelor Navale să evolueze în continuare până la atingerea deplinei 

compatibilităţi cu celelalte armate ale statelor membre ale NATO și UE. 

 

Doamnelor, domnişoarelor și domnilor cursanţi, 

Mă adresez dumneavoastră cu îndemnul de a vă concentra eforturile pentru 

îndeplinirea cu simţ de răspundere a sarcinilor ce vă revin în realizarea obiectivelor 

stabilite atunci când ați păşit în această unitate de învăţământ militar. 

Cariera de cadru militar oferă reale satisfacţii, care pot fi obţinute numai 

cu eforturi susţinute. Evoluţia dumneavoastră în carieră și perfecţionarea pregătirii 

profesionale depind esenţial de rezultatele obţinute la învăţătura și în procesul 

instructiv-educativ. 

Am convingerea că, prin angajare fermă, talent, devotament, pasiune și 

muncă asiduă, veţi contribui la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor asumate de 

către Școala de Aplicație, la menţinerea standardelor de performanţă ce o definesc 

în cadrul Forţelor Navale ale României. 

La acest moment aniversar, doresc să exprim sentimentul meu de 

recunoştinţă și consideraţie pentru eforturile și activitatea susţinută depusă de-a 
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lungul anilor de cei ce au lăsat această frumoasă moştenire. Generaţiilor de astăzi 

și de mâine le urez să obţină rezultate deosebite în activitatea profesională, cinstind 

astfel memoria și eforturile iluştrilor înaintaşi. 

 LA MULȚI ANI și BUN CART ÎNAINTE! 

Şeful Statului Major General 

General dr. Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

În perioada 10 - 11 noiembrie 2016, locotenent-colonelul Daniel Oaie, 

aspiranții Andreea Nan-Marinescu, Dora-Elena Simion, Cătălin Şișman și Mihai 

Vlad și plutonierul adjutant principal Liana-Elena Naum din Școala de Aplicație a 

Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” au desfăşurat activităţi de 

promovare a profesiilor de marină și a sistemului de învăţământ al Forţelor Navale 

în instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, la Colegiul Militar 

Naţional din Breaza și la Școala gimnazială „Nichita Stănescu” din comuna Ceptura, 

jud. Buzău. 

În perioada 6 – 9 decembrie 2016, aspiranții Dora-Elena Simion, Lavinia-

Oana Pascu, Andreea Nan-Marinescu și Georgian Zaman din cadrul Cursului de bază 

au executat o misiune în garnizoana Curtea de Argeş, unde au participat la ediţia a 

III-a a Festivalului de datini și obiceiuri de Crăciun. 

Pe 13 decembrie 2016, în clubul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale a avut 

loc întâlnirea cu reprezentanţii „Clubului Amiralilor”, în frunte cu amiralul (rtr) dr. 

Traian Atanasiu. 

  
 

La 15 decembrie 2016, în clubul Școlii de Aplicație a avut loc spectacolul 

de colinde închinat sărbătoririi Crăciunului, susţinut de copiii de la şcolile generale 

din Mangalia. 
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Pe 17 decembrie 2016, la Cercul Militar Mangalia s-a desfăşurat spectacolul 

de colinde „Ninsorile copilăriei”, închinat sărbătoririi Crăciunului, susţinut de copiii 

de la Teatrul Magic și de colaboratorii de la şcolile generale din Mangalia. 

Între 16 și 25 ianuarie 2017, Cercul Militar Mangalia a găzduit expoziţia de 

carte cu tema „Unirea Principatelor Române”, organizată de p.c.c. Liliana Iancu. 

Pe 19 ianuarie 2017, la Cercul Militar Mangalia s-a desfășurat seara literară 

cu tema „Unirea în versuri”, organizată de membrii Clubului Artelor „Solteris”. 

Între 21 și 22 ianuarie 2017 s-a desfășurat „Cupa Unirii Principatelor 

Române” la şah, la care au participat membrii Cercului de şah al Cercului Militar 

Mangalia. 

Pe 20 ianuarie 2017, în clubul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

desfăşurat un Simpozion dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susţinut de 

muzeograful dr. Dragoş Sichigea. 

  
Pe 24 ianuarie 2017, cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române, Școala de Aplicație a Forţelor Navale a organizat la în Piaţa Republicii din 

Mangalia o ceremonie militară și religioasă. 
 

La 14 februarie 2017, în clubul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” s-a desfăşurat un Simpozion cu tema „Paşi pentru 

o carieră militară cu succes”, în cadrul căruia au susţinut comunicări comandorul 

Victor Guidea, director al Statul Major al Forţelor Navale și colonelul dr. Doina 

Mureșan, comandantul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, la 

care au participat ofiţerii de la Cursul de bază. 
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Absolvenţii Cursului pentru formarea cadrelor militare pentru prima funcţie 
 

În perioada 1 septembrie 2016 – 28 februarie 2017 în Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale s-a desfășurat Cursul de bază cu absolvenții Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân”. 

Timp de 26 de săptămâni, cei 29 de ofițeri de marină specializarea Punte 

Promoția 2016 „Andrei Mureşanu 200” (șef de promoție - aspirantul Pană Claudiu-

Ștefan), au parcurs programul de instruire de bază pentru primul pas din cariera 

militară în Forțele Navale, în vederea încadrării primei funcții la bordul navelor 

militare.  

  
Șefului Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu, înmânând 

Certificatul de absolvire și o plachetă şefilor de promoţie, la încheierea Cursului pentru 

formarea cadrelor militare pentru prima funcţie 

 

Pe 3 martie 2017 s-a desfăşurat ceremonia de înmânare a armamentului 

individual, în vederea desfăşurării Modulului instruirii individuale cu soldaţii 

profesionişti care urmează Programul pentru formarea SGP – seria I, 2017. 
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La 6 mai 2017, soldaţii profesionişti de la Programul de instruire pentru 

formarea soldaților profesionişti seria I/ 2017 au depus Jurământul militar. 

La festivitate au participat viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu, contraamiralul 

de flotilă dr. Daniel Căpățînă și alţi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării 

Naţionale și ai Forţelor Navale, oficialităţi ale administraţiei locale, comandanţi de 

mari unităţi și unităţi, membri ai asociaţiilor și ligilor de marină, cadre militare în 

rezervă și retragere, părinţi, rude și prieteni ai tinerilor marinari. 

 

 
Întâmpinarea șefului SMFN, viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu 

 

  
Aspecte de la depunerea Jurământului militar de către soldaţii profesionişti 

 

Cu acest prilej, viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu a dat citire Mesajului 

şefului Statului Major General adresat soldaților profesionişti, seria februarie 2017, 

cu prilejul depunerii Jurământului militar, din parte Statului Major al Forţelor 

Navale: 

 „Jurământul militar, legământul suprem faţă de Patrie, este actul de 

conştiinţă, prin care militarii îşi închină viaţa în slujba ţării, pentru asigurarea 

suveranităţii și integrităţii acesteia. 

Cuvintele sacre ale Jurământului militar, rostite sub faldurile tricolorului, 

trezesc, de fiecare dată, sentimentul de aducere aminte și cinstire a tuturor eroilor 
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neamului care au căzut în lupta pentru apărarea pământului strămoşesc. Păstrăm, 

ca pe o comoară, numele și faptele acestora și avem datoria de a le transmite mai 

departe cu de demnitate și preţuire. 

Anul acesta, când celebrăm centenarul luptelor de la Mărăşti, Mărăşeşti și 

Oituz, ca cea mai însemnată operaţiune militară desfăşurată de armata României în 

Războiul de Întregire, trăirile noastre nu pot fi decât de mândrie naţională și 

recunoştinţă pentru eroismul de care au dat dovadă militarii români pe câmpul de 

luptă, pentru a consfinţi, prin jertfă de sânge, idealurile poporului ai căror fii au 

fost. 

Totodată, marile sărbători care se apropie, Ziua Victoriei Coaliţiei 

Naţiunilor Unite  în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei, ne aduc în 

atenţie faptul că pacea mondială nu ar fi putut fi asigurată fără dedicarea și 

implicarea a generaţii întregi de militari. 
 

Stimaţi invitaţi, 

Am convingerea că momentul rostirii legământului de credinţă faţă de ţară 

este la fel de emoţionant și pentru dumneavoastră, cei aflaţi astăzi aici, deoarece 

creează sentimentul de mândrie naţională, fiind unul dintre acele momente care 

umple de bucurie sufletele românilor. 

Această zi reprezintă un nou început în viaţa celor care depun Jurământul 

militar și trebuie să fiţi convinşi că vor avea alături de ei comandanţi și instructori 

experimentaţi, cu un înalt grad de profesionalism, care vor desăvârşi pregătirea atât 

de necesară în cariera aleasă și care îi vor transforma în luptători veritabili, de care 

are nevoie România. 
 

Dragi ostaşi, 

Peste numai trei zile, vom sărbători 140 de ani de la declararea 

Independenţei de Stat a României, act consfinţit cu mari jertfe de sânge la Plevna, 

Smârdan și Vidin. Jurământul militar, depus în acest moment solemn, are darul să 

vă lege indestructibil de istoria ţării și de faptele înaintaşilor. 
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De astăzi reprezentaţi, alături de ceilalţi militari ai ţării, forţa, puterea și 

viitorul Armatei României, iar statutul vostru și rolul pe care îl aveţi în angrenajul 

organismului militar vă obligă să respectaţi legile ţării, regulamentele militare și să 

nu uitaţi nici un moment că uniforma impune onoare, demnitate și un comportament 

civilizat în toate situaţiile. 

Trebuie să aveţi în minte că acesta este doar începutul carierei militare și, 

în funcţie de aspiraţiile, aptitudinile dumneavoastră și formele de pregătire 

profesională pe care le veţi urma, aveţi posibilitatea să treceţi în corpul subofiţerilor 

sau al ofițerilor. 

Dumneavoastră, tinerii membri ai Oştirii ţării, vă veţi aminti mereu că, 

intrând în rândurile armatei, nu v-ați ales doar meseria armelor pe care trebuie s-o 

puneţi în operă cu profesionalism, v-ați asumat și misiunea dificilă de a pune 

îndeplinirea datoriei faţă de ţară mai presus de propria viaţă! 

Am convingerea că veţi îndeplini cu demnitate, responsabilitate și onoare 

misiunile constituţionale și angajamentele asumate în plan internaţional, aşa cum 

ţara o cere, pentru asigurarea unei păci durabile în spaţiul euro-atlantic și în lume, 

în cooperare cu aliaţii și partenerii noştri. 

Vă felicit cu ocazia depunerii Jurământului militar și vă doresc mult succes 

în cariera militară! 

Şeful Statului Major General 

General dr. Nicolae-Ionel CIUCĂ 

 

 La rândul său, comandantul instituției a subliniat: 

 Domnule viceamiral, domnilor comandanţi, stimaţi invitaţi, părinţi și 

rude ale militarilor, dragi soldaţi, 

Vă rog să-mi permiteţi să vă adresez un bun venit în Școala de Aplicație a 

Forţelor Navale. 

Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră alături de noi la acest 

eveniment emoţionant, încărcat de o semnificaţie deosebită pentru cei mai tineri 

marinari care îşi rostesc jurământul de credinţă, în faţa drapelului de luptă și a 
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comandanţilor, dar și pentru instructorii ce îi vor îndruma, cu răbdare și măiestrie, 

în carieră. 

De-a lungul celor 120 de ani de tradiţii în instruirea echipajelor, Școala de 

Aplicație a Forţelor Navale și-a îndeplinit cu rigoare și competenţă misiunea de a 

gestiona unitar formarea continuă a ofițerilor cu grade inferioare, maiștrilor 

militari, soldaților și gradaților profesionişti, prin cursuri și programe de instruire 

adaptate nevoilor Statului Major al Forţelor Navale. 

Principalele activităţi ale Școlii de Aplicație au fost, sunt și vor rămâne 

legate de realizarea unui nivel de instruire ridicat al personalului din Forţele 

Navale, adaptat permanent la cerințele regulamentelor, manualelor și standardelor 

de dezvoltare în armă, precum și pentru găsirea căilor și modalităţilor optime de 

implementare a acestora în practică, adaptat la condiţiile complexe ale unui câmp 

de luptă modern. 

În ultimii ani, sarcinile Școlii de Aplicație a Forţelor Navale au crescut și 

s-au diversificat. Orientarea spre modelul structurilor euroatlantice similare 

reprezintă astăzi, o cerinţă și o condiţie a reuşitei intereselor României, armatei sale 

și implicit a Forţelor Navale. 

Paleta de specializări, precum și profesionalismul instructorilor din 

această şcoală oferă, soldaților și gradaților profesionişti, maiștrilor militari și 

ofițerilor, de la gradul de aspirant până la cel de căpitan pregătirea necesară pentru 

a avansa în carieră. 

Ceea ce ne dorim este, ca prin prestaţia noastră profesională să sădim în 

sufletul cursanţilor noştri aceleaşi sentimente de respect pe care ni le-au insuflat, cu 

ani în urmă, profesorii noştri. Ne străduim să menţinem și să dezvoltăm baza 

materială a şcolii, să asigurăm condiţii optime de instruire teoretică și practic 

aplicativă. Facem, de asemenea, eforturi ca activitatea noastră să fie cunoscută și 

apreciată. 
 

Stimaţi invitaţi, 

Mă adresez familiilor tinerilor noştri soldaţi, care ne onorează cu prezenţa 

la această sărbătoare.  

Dacă acum două luni au intrat în Școala de Aplicație ca nişte tineri timizi 

și necunoscători în ale milităriei, noi am contribuit la transformarea lor în militari, 

prin formarea deprinderilor de bază ale luptătorului și în special a deprinderilor de 
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bun trăgător prin executarea a zece trageri cu pistolul mitralieră, cu mitraliera și 

cu aruncătorul de grenade. 

În urma examenului de absolvire al modulului I toţi militarii au fost 

declaraţi soldaţi instruiţi. 

Sunt convins că pregătirea de specialitate pe care o vor primi în continuare 

în unitate, ordinea și disciplina ce guvernează viaţa de militar, alături de educaţia 

pe care au primit-o în familie și şcoală îi vor împlini ca oameni și îi vor ajuta să 

devină cetăţeni de nădejde ai ţării noastre. 

Fie, dar, ca fii dumneavoastră, prin experienţa dobândită în şcoala noastră, 

să devină puternici și capabili să vă împlinească dorinţele și speranţele pe care le-

ați investit în ei. 
 

Domnilor instructori, 

Doresc să vă mulţumesc pentru efortul depus în instruirea tinerilor soldaţi 

profesionişti care astăzi finalizează o etapă de pregătire în carierea lor.  

Apreciez munca dumneavoastră și sunt convins că și în continuare veţi 

depune toate eforturile perfecţionarea nivelului lor de instruire, de cunoaştere și 

folosire eficientă a tehnicii din dotare, pentru dezvoltarea în rândul lor a spiritului 

marinăresc și al dragostei pentru meseria de marinar. 
 

Dragi ostaşi marinari,  

Vă suntem alături la depunerea Jurământului militar. Acesta moment din 

viaţa dumneavoastră va rămâne pentru totdeauna un reper moral la care vă veţi 

raporta cu mândrie în tot ceea ce veţi face de aici înainte în cariera de militar 

marinar.  

Meseria armelor nu a fost, nu este și nu va fi niciodată uşoară; cu atât mai 

mult, a fi soldat profesionist în Forţele Navale presupune muncă, trudă, dăruire și 

multe sacrificii. 

Îmbrăţişaţi un destin asumat doar de cei puternici și curajoşi, care îşi 

iubesc cu adevărat Patria în care s-au născut, de cei care pun mai presus decât viaţa 

împlinirea datoriei faţă de ţară. 

Răspunderile voastre vor fi tot mai mari, pe drumul greu către măiestria 

ostăşească. De astăzi înainte, deviza noastră „ONOARE ȘI PATRIE”, devine 

atitudinea voastră în viaţă. 
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Să nu uitaţi niciodată că aparţineţi unui popor eroic, că trăiţi într-o ţară 

frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu și că profesia voastră este, de astăzi înainte, 

apărarea pământului, a limbii și credinţei strămoşeşti. 

Aveţi nobila misiune să vă intensificaţi eforturile pentru însuşirea tainelor 

marinăreşti și măiestriei armelor. 

Vă cer să deveniţi luptători instruiţi, să vă formaţi ca militari cu înalte 

calităţi morale și de luptă, disciplinaţi și ordonaţi. 

La orice pas să vă însoţească cinstea, îndrăzneala, iniţiativa și curajul. 

Fiţi întotdeauna drepţi și nu vă plecaţi în faţa dificultăţilor vieţii. 

Să fiţi mândri și demni de înaintaşii noştri, să vă manifestaţi recunoştinţa 

pe care le-o datorăm prin fapte care să îmbogăţească tradițiile. 

După terminarea instruirii de specialitate, veţi fi încadraţi pe nave și în 

unităţi ale Forţelor Navale, care au tradiţii frumoase, unde generaţii de militari și-

au făcut pe deplin datoria faţă de ţară și popor. 

Sunteţi viitorul armatei, cei care trebuie să vegheaţi pentru apărarea 

cuceririlor democratice ale poporului român dar și pentru asigurarea unei păci 

durabile în spaţiul euroatlantic și în lume în cooperare cu aliaţii și partenerii noştri. 

Am convingerea că veţi dovedi responsabilitate în aprofundarea 

cunoştinţelor necesare dezvoltării personale și profesionale, în desăvârşirea 

instruirii de specialitate. 

Permanent trebuie să dovedim că putem acţiona ca o echipă, punând în 

valoare calităţile fiecăruia în cele mai diverse situaţii. 

Împreună, cu inteligenţă, pricepere și determinare, administrând eficient 

resursele și baza materială de instruire, vom reuşi să obţinem rezultate cu care să 

ne mândrim. Profesionalismul de care veţi da dovadă în unităţile în care veţi merge, 

va reprezenta cartea noastră de vizită.  

Mulţi dintre dumneavoastră veţi participa la misiunile Armatei României 

cu ţările aliate NATO, iată de ce este necesar să vă pregătiţi cu temei pentru a putea 

face faţă misiunilor, împreună cu aliaţii noştri. 

Vă doresc multă sănătate, succes și realizări profesionale și personale pe 

măsura eforturilor depuse în dificila dar frumoasa meserie de marinar.  

De asemenea, vă rog să-mi permiteţi să adresez mulţumiri întregului 

personal din Școala de Aplicație a Forţelor Navale și tuturor celor care ne-au fost 

și ne sunt alături – oameni sau instituţii. 
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Vă urez tuturor celor prezenţi multă sănătate și putere de muncă”. 

La 9 mai 2017, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat Ceremonia 

militară și religioasă cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României. 

La festivitate au participat comandanţii și personalul militar și civil din unităţile 

militare din garnizoana Mangalia, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai 

societăţii civile, cadre militare în rezervă și în retragere, veterani de război și familiile 

acestora și alţi invitaţi. 
 

  
Instantanee din timpul ceremoniei din Piaţa Republicii din Mangalia 

 

 

Pe 25 mai 2017, cu ocazia Zilei Eroilor, pentru cinstirea memoriei eroilor, 

la intrarea în instituţiile militare, pe alei și pe pavilioanele clădirilor a fost arborat 

Drapelul naţional al României. 

Între orele 07.45 – 08.00, pe platoul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, s-a executat un Apel solemn. 
 

  
 

În intervalul orar 11.30-13.30, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a 

desfăşurat ceremonia militară și religioasă pentru cinstirea memoriei eroilor, unde s-

au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. 
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În perioada 29 mai – 16 iunie 2017, la bordul fregatei 111 „Mărăşeşti” s-a 

desfășurat Cursul de abordaj și control a navelor supuse unei interdicţii maritime 

(Boarding).  

 

 
Absolvenţii Cursului de abordaj și control a navelor supuse unei interdicţii maritime 

 

Pe 10 iunie 2017, pe faleza din Mangalia s-a sărbătorit Ziua Apelor, ediţia 

a XII-a, activitate organizată anual, prin care se urmăreşte promovarea culturii, 

obiceiurilor și tradiţiilor marinăreşti. Preşedintele Ligii Navale Române Mangalia, 

contraamiralul de flotilă (rtr) Petrică Stoica, a deschis evenimentul cu un scurt cuvânt 

despre semnificaţia Zilei Apelor. 

A urmat slujba de pomenire a eroilor marinari care și-au pierdut viaţa pe 

mare și sfinţirea ancorei de flori. Ancora a fost purtată de doi marinari din cadrul 

Școlii de Aplicaţii a Forţelor Navale către şalupa Gărzii de Coastă aflată în Portul 

turistic, care a preluat-o și transportat-o în larg pentru a fi depusă pe apă. 

S-au organizat întreceri marinăreşti, concursuri sportive, o expoziţie de 

navomodele și noduri marinăreşti, la care au participat marinari din Forţele Navale 

Române, elevi din şcolile gimnaziale și liceele din municipiul Mangalia. 

La activitate au participat marinari din Forţele Navale Române, elevi din 

şcolile gimnaziale și liceele din municipiul Mangalia, cetăţeni ai municipiului și 

localităţilor suburbane, precum și turişti care îndrăgesc marea și tot ce este legat de 

aceasta. 
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Acţiunea a fost realizată cu sprijinul garnizoanei Mangalia, Ligii Navale 

Române - filiala Mangalia, Gărzii de Coastă, Cercului Militar Mangalia, Ligii 

Maiştrilor Militari de Marină, Cercului de Şah, Cercului de Navomodelism și 

Corului „Callatis”. 
 

 

  
 

Școala de Aplicație a Forţelor Navale a participat cu soldaţii profesionişti 

de la Compania Instrucţie, care au obţinut Cupa „Ziua Apelor” oferită de organizator, 

unităţii militare cu cele mai bune rezultate; Locul I pe echipe la trasul de parâmă și 

cupa Ligii Navale; Diplomă de excelenţă oferită căpitan-comandorului Florinel 

Bădică pentru organizarea jocurilor marinăreşti; Diplomă de excelenţă oferită 

maistrului militar clasa a II-a Ionuţ Şalaru pentru modul de organizare a jocurilor 

marinăreşti; Diplomă și medalie de aur la fuga în sac și locul al II-lea la fuga cu oul 

în lingură, oferită soldatului Daniel Fodor; Diplomă și medalie de argint la aruncarea 

bandulei, oferită soldatului George Pătrașcu și Diplomă și medalie de bronz la fuga 

în sac, oferită soldatului Valentin Pană. 

Pe 26 iunie 2017, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat ceremonia 

militară prilejuită de sărbătorirea Zilei Drapelului naţional al României. 
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În perioada 3 - 8 iulie 2017, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

desfăşurat etapa finală pe Ministerul Apărării Naţionale a Competiţiilor aplicativ-

militare de vară pentru unităţile de instrucţie. 
 

  
 

Competiţiile sportive au scos în evidenţă faptul că militarii posedă o bună 

capacitate de efort fizic și un nivel ridicat al deprinderilor motrice acumulate în 

cadrul procesului de instruire, care le-au permis să îndeplinească sarcinile specifice 

fiecărei probe. 

La 8 august 2017, maistrul militar clasa a III-a Vasilica Gîzea, reprezentant 

al Școlii de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, a participat 

la activităţile de promovare a imaginii Forţelor Navale Române, a culturii și 

tradiţiilor marinăreşti, cu prilejul Zilei Porţilor Deschise în garnizoana Medgidia. 

În perioada 9 - 14 august 2017, personalul Școlii de Aplicație a Forţelor 

Navale a participat la o serie de activităţi organizate cu ocazia Zilei Marinei Române 

la Cercul Militar Mangalia, unde s-au desfăşurat activităţi dedicate Săptămânii 

spiritualităţii marinăreşti. 

 

  
 

Printre acestea s-au numărat vernisajul unei expoziții de picturi marine 

semnate de Florina Hristache, prezentarea unor lucrări de istorie navală lansate 
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recent de comandorul dr. Marian Moșneagu, precum și un spectacol de muzică și 

dansuri populare, avându-i ca invitaţi speciali pe Alina Ploae și Marcel Avram. 

În Grădina Cercului Militar au fost programate: joi, 10 august, vernisaj de 

pictură, lansare de carte și spectacolul ansamblului artistic „Doiniţa” din Bistriţa; 

între 10 și 15 august, barca hidrografică „Cătuneanu I” a desfăşurat activităţi pe lacul 

Mangaliei și în Portul turistic Mangalia; vineri, 11 august, lansare de carte, picturi 

marine, spectacol de muzică și dansuri populare, invitaţi speciali: Alina Ploae și 

Marcel Avram; sâmbătă, 12 august, picturi marine, spectacol de muzică, dansuri 

populare și invitaţi speciali: Alina Ploae și Marcel Avram; personalul unităţii 

participă la activităţi desfăşurate în cadrul U.M. 02109 Mangalia cu ocazia Zilei 

Porţilor Deschise; în Portul militar Mangalia s-au desfăşurat activităţi dedicate Zilei 

Porţilor Deschise, la care au participat un număr de 300 militari și 1740 vizitatori. 

La atelierul interactiv de noduri și împletituri, maistrul militar clasa a III-a Vasilica 

Gîzea a realizat o prezentare de noduri și împletituri unde s-au consumat 1500 metri 

de saulă; luni, 14 august, s-a depus o coroană de flori la Monumentul Marinarului 

Erou din incinta Muzeului Marinei Române, filiala Mangalia, unde s-a oficiat un Te 

deum pentru cinstirea Memoriei Eroilor Marinari și a celor care îşi dorm somnul de 

veci în adâncul apelor; marți, 15 august, s-a depus o coroană de flori în Portul turistic 

Mangalia. 
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Tot aici au avut loc activități după următorul program: orele 09:00-14:00: 

ceremonial militar și religios; sosirea Zeului Neptun; desfăşurarea exerciţiului 

(exerciţii tactice demonstrative, concursuri marinăreşti, concursuri cu rame și vele, 

expoziţie tehnică militară); 21:00-22:00: foc de artificii, retragerea cu torţe pe 

itinerariul Farul Genovez - faleză portul turistic - Cercul Militar Mangalia - 

Bulevardul 1 Decembrie 1918; 20:00-23:00: spectacol oferit de muzica militară și 

ansamblul artistic „Doiniţa” din Bistriţa. 

Cu ocazia activităţilor comemorative și aniversare dedicate Zilei Marinei 

Române 2017 în contextul sărbătoririi a 115 ani de frumoase și bogate tradiţii, şeful 

Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu, a adresat 

mulţumiri comandantului unităţii și întregului personal din subordine pentru 

implicarea, priceperea și profesionalismul dovedit cu această ocazie. 

La 4 septembrie 2017 au intrat în efectivul unității 29 de ofițeri, absolvenți 

ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, promoția „Mărăști, Mărășești, Oituz - 

100”, pentru a urma programul de instruire de bază, în vederea încadrării primei 

funcții la bordul navelor militare. 

Pe 25 octombrie 2017, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat 

ceremonia de sărbătorire a Zilei Armatei României, la care au participat întregul 

personal al unităţilor militare din garnizoana Mangalia, cursanţii de la Cursul de 

proceduri tactice navale și Cursul de nivel mediu în domeniul securităţii și sănătăţii 

în muncă, militari în rezervă și retragere din Mangalia. 
 

  
 

 

Pe 1 decembrie 2017, în Piaţa Republicii din municipiul Mangalia s-a 

desfăşurat ceremonia de sărbătorire a Zilei Naţionale a României, la care au 

participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, efective militare din 

garnizoană, reprezentanţi ai organizaţiilor locale ale veteranilor și ale cadrelor 

militare în retragere și rezervă, reprezentanţi ai mass-media, elevi de la şcolile și 

colegiile din Mangalia, locuitori ai municipiului. 
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Pe 22 decembrie 2017, personalul din Școala de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” a depus două coroane de flori la monumentele din 

incinta Divizionului 50 Corvete Mangalia dedicate comemorării eroilor căzuţi pentru 

victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 

Pe 13 ianuarie 2018, soldaţii profesionişti care urmează Programul de 

instrucţie pentru formarea soldaților și gradaților profesionişti – seria a II-a/2017 au 

depus Jurământul militar. La festivitate au participat contraamiralul de flotilă Daniel 

Căpățînă și alţi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale și ai 

Forţelor Navale, oficialităţi ale administraţiei locale, comandanţi de mari unităţi și 

unităţi, membri ai asociaţiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă și 

retragere, părinţi, rude și prieteni ai tinerilor marinari. 
 

 
 

Cu acest prilej, contraamiralul de flotilă Daniel Căpățînă a dat citire 

Mesajului şefului Statului Major General adresat soldaților profesionişti, seria a II-a 

2017, cu prilejul depunerii Jurământului militar, din parte Statului Major al Forţelor 

Navale: 

 

Domnilor ofiţeri, maiştri militari și subofiţeri, 

Dragi soldaţi gradaţi profesionişti, 

Stimaţi invitaţi, 

 

Participând astăzi la un eveniment deosebit din viaţa Forţelor Navale, 

moment cu o deosebită încărcătură și semnificaţie patriotică, morală și juridică – 

depunerea Jurământului militar de către cei mai tineri soldaţi ai ţării. 

Legământul de credinţă faţă de ţară și popor, prin care consfinţim primirea 

noilor membri în marea familie a marinarilor militari, defineşte o sacră și sfântă 

datorie: aceea de a îndeplini cu cinste și demnitate misiunea de a apăra pământul 

strămoşesc, independenţa și suveranitatea patriei. 

Expresia „Jur să îmi apăr ţara chiar cu preţul vieţii” relevă supremul act 

de devotament pe care cetăţeanul român și-l poate asuma. Nu este moment mai 
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înălţător și mai onorat decât jurământul ostăşesc de credinţă dat neamului 

românesc. 

Privind faldurile Drapelului de luptă în faţa căruia cei mai tineri marinari 

s-au legat prin jurământ să slujească cu credinţă și abnegaţie patria și poporul, nu 

putem să nu ne gândim la generaţiile trecute care și-au vărsat sângele pentru 

apărarea fiinţei naţionale. 

Astăzi, alături de dumneavoastră consider că este o bună ocazie de a face 

un pod peste timp, în încercarea de a simţi și trăi profund româneşte, amintind că 

anul acesta celebrăm Centenarul Marii Uniri, eveniment de importanţă capitală în 

formarea ţării. 

Noi, cei care purtăm uniforma militară, indiferent de grad, am făcut acelaşi 

legământ suprem patriei și poporului român și îl vom respecta cu străşnicie. Este 

semnul de recunoştinţă acordat generaţiilor trecute care și-au vărsat sângele pentru 

înfăptuirea și păstrarea fiinţei naţionale. 

 

Domnilor ofiţeri, maiştri militari și subofiţeri, 

Instruirea și educarea tinerilor care astăzi au intrat în rândurile Armatei 

Române reprezintă o datorie de înaltă responsabilitate pentru fiecare dintre 

dumneavoastră. 

Pe câmpul de luptă modern, omul și tehnica au dobândit valenţe 

superioare, care nu admit greşeli, lipsa cunoştinţelor și a deprinderilor putând fi 

fatale. 

Vă cer ca, alături de exigenţa pe care trebuie să o manifestaţi în instruire, 

să dovediţi permanent o grijă deosebită faţă de nevoile și problemele personale ale 

tinerilor soldaţi gradaţi profesionişti și să-i ajutaţi permanent. Nu uitaţi că, pentru 

cei mai mulţi dintre ei, dumneavoastră sunteţi primele modele care îşi lasă amprenta 

asupra vieţii și carierei lor în Forţele Navale. 

 

Dragi părinţi și rude ale militarilor, 

Faptul că aveţi încredere în noi și ne încredinţaţi destinele acestor tineri ne 

onorează dar ne și obligă în acelaşi timp. 

Vă asigur că prin intermediul personalului din cadrul Școlii de Aplicație a 

Forţelor Navale, procesul de instruire a tinerilor ce au depus jurământul militar va 

fi desfăşurat în conformitate cu normele democratice ale statului de drept și 

regulamentele militare. 

Această zi reprezintă un nou început în viaţa lor și trebuie să fiţi convinşi 

că vor avea alături de ei comandanţi și instructori experimentaţi, care-i vor 

transforma în luptători veritabili, iar mai apoi în buni instructori și educatori ai 

altor serii de militari. 
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Dragi soldaţi gradaţi profesionişti care azi ați jurat credinţă patriei și poporului 

român, 

Jurământul militar vă consfinţeşte dobândirea deplină a calităţii de militari 

ai armatei române. Jurând credinţă României, vă confirmaţi apartenenţa la tot ce 

este românesc. 

Meseria armelor nu a fost, nu este și nu va fi niciodată uşoară; cu atât mai 

mult, a fi soldat și gradat voluntar în Forţele Navale, presupune muncă, trudă, 

transpiraţie, dăruire și multe sacrificii, presupune privaţiuni dar și satisfacţii, 

fiindcă nimic nu este mai de preţ, mai demn de glorie și recunoştinţă decât slujirea 

Patriei sub drapel. 

La bordul navelor veţi desfăşura misiuni în apele naţionale dar și în cele 

internaţionale, în comun cu militari din forţele navale ale statelor membre NATO și 

U.E. Când va trebui să vă confruntaţi cu capriciile vremii, cu dorul de casă și cei 

dragi, să daţi dovadă de camaraderie dârzenie, curaj, disciplină și spirit de 

sacrificiu. 

Trebuie să reţineţi un lucru deosebit de important: nu sunteţi siguri, lângă 

dumneavoastră se află colegii și superiorii, camarazii de arme. Împreună veţi 

învinge toate obstacolele. 

Purtând cu demnitate și mândrie ţinuta de marinar al Armatei României, 

vă cer să aveţi întotdeauna o conduită exemplară în unitate, în familie și în societate, 

să respectaţi legile ţării și regulamentele militare, să îndepliniţi cu cinste misiunile 

încredinţate. 

Folosesc cu plăcere acest prilej pentru a adresa părinţilor, rudelor, 

prietenilor, tuturor celor prezenţi la această festivitate mulţumiri pentru participare, 

pentru sprijinul ce-l veţi acorda tinerilor militari, precum și urări de sănătate, 

fericire și succese în activitatea profesională. 

Vă felicit cu ocazia depunerii Jurământului militar! 

Şeful Statului Major al Forțelor Navale 

Viceamiral dr. Alexandru MÎRŞU 
 

În cuvântul său, comandantul Școlii de Aplicație a subliniat: 
 

Domnule Contraamiral de flotilă – comandant al Flotei, 

Domnilor și doamnelor Amirali, ofiţeri, maiştri militari și subofiţeri, 

soldaţi și gradaţi profesionişti, personal contractual civil, 

Stimaţi invitaţi, 

Vă adresez tuturor un Bun venit! la Școala de Aplicație a Forţelor Navale, 

în special părinţilor, ai căror copii depun astăzi Jurământul de credinţă pentru ţară.  

Ceremonia de astăzi are o însemnătate deosebită pentru fiecare dintre 

militari prin valoarea morală a legământului rostit și prin investiţia de încredere cu 

care sunt onoraţi noii noştri colegi. 
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Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară creează în fiecare dintre 

noi, de la soldat la amiral, o legătură de onoare care uneşte într-o clipă deosebită, 

un trecut glorios, garanţia prezentului și încrederea în viitor. 
 

Stimaţi soldaţi profesionişti, 

Finalizaţi astăzi o etapă importantă de pregătire din procesul formării 

dumneavoastră profesionale – etapa instrucţiei individuale de bază – care este unică 

prin obiectivele ei.  

În aceste opt săptămâni ați învăţat abc-ul meseriei de „militar” și ce 

înseamnă acest cuvânt – onoare, datorie și dragoste faţă de ţară.  

Aţi înţeles cât de importantă este „echipa” și cât de frumoasă este Marina 

Militară, o componentă de tradiţie din marea familie a Armatei României - una 

dintre instituţiile fundamentale ale statului care se bucură de foarte mare încredere 

la nivelul societăţii. 

Astăzi, ţara noastră - membru al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii 

Europene - este un aliat de încredere. Acest statut a fost dobândit și prin 

profesionalismul, curajul și dăruirea - uneori până la sacrificiul suprem, calităţi 

demonstrate de militarii români în zonele de instabilitate sau de conflict.  

Acest lucru vă obligă ca, după finalizarea etapei instrucţiei individuale de 

specialitate, să vă angajaţi cu pasiune și dăruire, alături de ceilalţi militari, la 

îndeplinirea misiunilor care ne vor fi încredinţate. 

Dumneavoastră reprezentaţi o nouă generaţie de soldaţi ai Armatei 

României și veţi fi nu doar continuatorii ci și ambasadorii acesteia în acţiunile 

militare internaţionale, unde sunt convins că vă veţi manifesta profesionist, că vă 

veţi dovedi creativitatea și eficienţa într-un mediu complex de securitate. 

Una dintre cele mai valoroase lecţii pe care le-ați învăţat în aceste 

săptămâni este că nimic nu se poate obţine fără muncă asiduă și continuă, că 

performanţa individuală nu înseamnă nimic fără excelenţa grupului și că, în egală 

măsură, grupul vă va sprijini dezvoltarea profesională.  

De aceea vă îndemn să înţelegeţi că armata nu înseamnă un simplu loc de 

muncă cu posibilităţi limitate, ci o carieră în care promovarea este o constantă care 

depinde în primul rând de dumneavoastră.  

Continuaţi să vă pregătiţi, și după finalizarea primei perioade de contract 

veţi fi sprijiniţi să treceţi în corpul subofiţerilor prin parcurgerea programului de 

formare pe filieră directă. Puteţi opta, în condiţiile legii, pentru o carieră de ofiţer 

sau maistru militar, pentru că Marina Militară și Armata României are nevoie de 

oameni care îşi doresc să îmbrăţişeze „meseria armelor”. 
 

Domnilor instructori militari, 

Vă adresez aprecierea mea pentru întreaga activitate depusă pentru 

pregătirea noilor noştri camarazi.  



 

196 

 

Datorită dumneavoastră avem militari cu personalităţi puternice, 

adevărate caractere pregătite pentru noi provocări în viaţă și pe mare ori în alte 

acţiuni specifice mediului militar.  

Rodul muncii dumneavoastră ne îmbogăţeşte astăzi cu o nouă generaţie, o 

resursă umană deosebit de preţioasă care va reprezenta cu onoare, demnitate și 

profesionalism Forţele Navale, atât în ţară, cât și în misiunile încredinţate peste 

hotare. 
 

Dragi părinţi și rude ale militarilor, 

Depunerea jurământului militar de către cei care vă sunt atât de dragi 

reprezintă un act de adevărată maturitate civică și morală, care îi onorează dar îi și 

obligă să respecte și să apere valorile naţionale. 

Această zi reprezintă un nou început în viaţa lor și trebuie să fiţi convinşi 

că vor avea alături de ei comandanţi și instructori experimentaţi care îi vor 

transforma în luptători veritabili, de care are nevoie România, iar mai apoi în buni 

instructori și educatori ai altor serii de ostaşi.  

Vă asigur că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a le asigura un trai 

bun pe timpul instruirii, pentru a le transmite cunoştinţele și a le forma deprinderile 

necesare îndeplinirii cu succes a misiunilor viitoare. 

 

Dragi soldaţi, 

Aduc mulţumiri familiilor și celor dragi care v-au fost permanent alături, 

care v-au sprijinit și vă vor fi un sprijin și în continuare. 

Vă doresc multă sănătate, putere de muncă și mult succes în dificila dar 

frumoasa meserie de marinar. 

Vă felicit cu ocazia depunerii Jurământului militar și vă adresez salutul 

marinăresc:  

                   BUN CART ÎNAINTE! 
 

La rândul său, tânărul Ioan-Alexandru Zaritchi, reprezentantul soldaților 

profesioniști, și-a exprimat trăirile cu firească emoție: 

Domnule contraamiral de flotilă, 

Domnilor comandanţi, 

Stimaţi invitaţi, dragi părinţi,  

Dragi colegi, 
 

Ziua depunerii Jurământului militar constituie un punct de referință în 

activitatea noastră, deoarece am dorit să ne prezentăm, azi, aici, în faţa 

dumneavoastră ca nişte adevăraţi militari, bine instruiţi și disciplinaţi. 

Am ales să devenim militari deoarece Armata reprezintă unul dintre 

fundamentele societăţii noastre, care oferă siguranţă, încredere și stabilitate 
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naţiunii noastre și se bucură de cel mai înalt respect și de cea mai largă apreciere 

din partea conaţionalilor noştri. 

Începutul a fost greu, pentru că am schimbat un mod de viaţă, total diferit 

de cel din viaţa civilă, dar acum putem afirma că ne-am obişnuit și am dobândit 

deprinderi de militari. 

Primul contact cu navele militare din Portul militar Mangalia sau şedinţele 

de tragere cu armamentul de infanterie au fost pentru noi adevărate încercări pe 

care le-am privit la început temători, descoperind în final că suntem capabili să 

devenim luptători, în cadrul echipajelor navelor militare ale României. 

Dacă astăzi am ajuns să depunem cu mândrie jurământul militar faţă de 

patrie, se datorează faptului că am dat dovadă de perseverenţă, ne-am îndeplinit 

toate obiectivele de instruire individuală. 

Încurajarea comandanţilor și instructorilor noştri de a merge mai departe 

și de a executa programul de instrucţie cât mai bine și cu profesionalism a fost ceea 

ce am apreciat încă de la intrarea noastră în această unitate. 

Cu perseverenţă, respect, răbdare și hotărâre poţi obţine rezultate bune, 

care cu siguranţă ne vor ajuta în ceea ce ne-am propus să devenim, valorificând 

oportunităţile pe care ni le oferă Armata. 

De câte ori am ajuns la o răspântie în viață, am ştiut întotdeauna care era 

calea cea dreaptă de urmat. Am ales un drum, este drumul cel bun, clădit pe principii 

care îţi construiesc caracterul. 

Mulţumim pentru onoarea pe care ne-o faceţi astăzi să fiţi prezenţi la unul 

din cele mai importante momente ale vieţii noastre. 

Pe drumul aspru, dar nobil și de mare răspundere pe care am păşit cu 

mândrie, ne dorim ape line și vânt bun din pupa. 

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 
 

Pe 18 ianuarie 2018, la Cercul Militar Mangalia a avut loc o seară literară cu 

tema „Ziua culturii româneşti și dor de Eminescu”, recitări din poezia eminesciană, 

susținute de membri ai Clubului artelor „Solteris”, lectoratul III. 

În perioada de 22-28 ianuarie 2018, la Cercul Militar Mangalia a avut loc o 

Expoziţie de carte sub egida „Unirea Principatelor Române”, organizată de pcc 

Liliana Iancu. 

Pe 23 ianuarie 2018, în clubul Școlii de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

desfăşurat un Simpozion dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susţinut de 
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locotenentul Alexandru Hudițeanu, reprezentant al Școlii de Aplicație a Forţelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, și aspiranții Alexandra Florina 

Ghinghiloschi, Răzvan Tătărășanu și Cristinel Petcu de la Cursul pentru formarea 

cadrelor militare pentru prima funcţie. 

La 24 ianuarie 2018, cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române, Școala de Aplicație a Forţelor Navale a organizat ceremonia militară și 

religioasă în Piaţa Republicii din Mangalia. 

 

  
 

 

În perioada de 24 - 27 ianuarie 2018, la Cercul Militar Mangalia a avut loc 

o lansare de carte, autor prof.univ. dr. Nuredin Ibram, organizată de Clubul Artelor 

„Solteris”, lectoratul III, cu concursul plutonierului adjutant principal Liana Naum. 

În perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018, Cercul Militar Mangalia a 

găzduit expoziţia de pictură „Universul interetnic dobrogean”, pictor Iaia Ferodin, 

organizată de pcc Liliana Iancu. 

La 1 februarie 2018, la Cercul Militar Mangalia a avut loc o seară de poezie 

din creaţiile autorilor Emilia Dabu, Ana Ardeleanu, Ramona Opriș, membre ale 

Clubului Artelor „Solteris”, lectoratul III, organizată de plutonierul adjutant 

principal Liana Naum. 

Pe 8 și 15 februarie 2018, la Cercul Militar Mangalia a avut loc o seară de 

poezie și muzică dedicată poetului Vasile Alecsandri, susținută de Clubul Artelor 

„Solteris”, lectoratul III, organizată de Emilia Dabu și plutonierul adjutant principal 

Liana Naum. 
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Sub egida „Prietenie prin sport”, la 18 februarie 2018, în Școala de Aplicație 

a Forţelor Navale a fost sărbătorită Ziua Consiliului Internaţional al Sportului 

Militar, prin desfăşurarea unei probe de alergare de fond pe distanţa de 5 km. 

 

  
 

La 3 martie 2018, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale a avut loc 

ceremonia de absolvire a Cursului de bază de către cei 29 de ofițeri de marină, 

specializarea Electromecanică, absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

Promoția 2017 „Mărăști, Mărășești, Oituz - 100” (șef de promoție - aspirantul 

Ghinghiloschi Alexandra-Florina), care în perioada 4 septembrie 2017 – 2 martie 

2018, timp de 26 de săptămâni au parcurs programul de instruire de bază, pentru 

primul pas din cariera militară în Forțele Navale, în vederea încadrării primei funcții 

la bordul navelor militare. 

În perioada 20-23 martie 2018, maistrul militar clasa I Romeo Pascu a 

executat o misiune la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” în garnizoana 

Alba-Iulia, unde a participat la o activitate dedicată promovării Forţelor Navale 

Române. 

Pe 30 martie 2018, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale a avut loc o 

expunere dedicată Zilei NATO în România. 
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La 1 aprilie 2018 a avut loc ceremonialul ridicării drapelelor cu ocazia 

sărbătoririi Zilei NATO în România. 

În perioada 16-20 aprilie 2018, trei cadre didactice și 15 elevi de la Școala 

gimnazială „Nichita Stănescu” din comuna Ceptura, jud. Prahova au efectuat o vizită 

în Școala de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

În perioada 16-20 aprilie 2018, maistrul militar clasa I Romeo Pascu a 

participat în garnizoana Bârlad, judeţul Vaslui la promovarea sistemului de 

învăţământ al Forţelor Navale Române. 

La 17 aprilie 2018, locotenent-colonelul Daniel Oaie a executat o misiune 

pentru promovarea imaginii Forţelor Navale și a carierei de marinar în cadrul 

programului şcolar „Școala altfel” în localitatea Dervent, judeţul Constanţa, în 

colaborare cu Școala gimnazială „Nichita Stănescu” din localitatea Ceptura. 

Pe 18 aprilie 2018, același ofițer a executat o misiune similară în localitatea 

Histria, judeţul Constanţa iar pe 19 aprilie în Portul militar Constanţa. 

În perioada 4 - 5 mai 2018, maistrul militar clasa I Romeo Pascu a executat 

o misiune în garnizoana Craiova, pentru a participa la promovarea sistemului de 

învăţământ al Forţelor Navale Române. 

La 17 mai 2018, cursanţii de la Cursul pentru maiştri militari clasa I de 

marină din Școala de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” 

au participat în garnizoana Bucureşti la Expoziţia Black Sea Defence & Aerospace 

– BSDA 2018. 

La 9 iunie 2018, maistrul militar clasa I Romeo Pascu a participat pe faleza 

din Mangalia la activitățile prin care s-a sărbătorit Ziua Apelor, urmărindu-se 

promovarea culturii, obiceiurilor și a tradiţiilor marinăreşti. S-au organizat întreceri 

marinăreşti, concursuri sportive, o expoziţie de navomodele și noduri marinăreşti, la 

care au participat marinari din Forţele Navale Române, elevi din şcolile gimnaziale 

și liceele din municipiul Mangalia, cetăţeni ai municipiului și localităţilor suburbane, 

precum și turişti care îndrăgesc marea și navigația. 
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În perioada 12 - 14 iunie 2018, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

desfăşurat etapa finală pe Forțele Navale Române a Competiţiilor aplicativ-militare 

de vară pentru unităţile de instrucţie. 

În perioada 8 – 14 august 2018, în intervalul orar 16.00-23.30, Cercul 

Militar Mangalia a organizat o serie de activităţi dedicate Zilei Marinei Române, 

astfel: 8-14 august - pcc Elisabeta Vulpe și pcc Cristina Frunză de la Școala de 

Aplicație a Forţelor Navale au prezentat standul de carte și publicații de marină; 11 

august - personalul unităţii a participat la activităţi desfăşurate în cadrul U.M. 02109 

Mangalia cu ocazia Zilei Porţilor Deschise; 12 august – maistrul militar clasa a III-a 

Vasilica Gîzea și maistrul militar clasa I Romeo Pascu, reprezentanți ai Școlii de 

Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, au participat la 

activităţile de promovare a imaginii Forţelor Navale Române, a culturii și tradiţiilor 

marinăreşti, cu prilejul Zilei Porţilor Deschise în parcul Herăstrău din București; 14 

august - în incinta Muzeului Marinei Române - filiala Mangalia s-a desfășurat 

ceremonia militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori la 

Monumentul Marinarului Erou; 15 august - s-a depus o coroană de flori în Portul 

turistic Mangalia, unde s-au desfășurat următoarele activități: ceremonial militar și 

religios, sosirea zeului Neptun, exerciţii tactice demonstrative pe apă și pe cheu, 

concursuri marinăreşti, expoziţie de tehnică militară și retragerea cu torţe. 
 

  
 

La 1 septembrie 2018 au intrat în efectivul unității un număr de 25 de ofițeri, 

absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, promoția „Centenarul Marii 

Uniri”, pentru a urma programul de instruire de bază, în vederea încadrării primei 

funcții la bordul navelor militare. 
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Luni, 1 octombrie 2018, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” s-a organizat festivitatea de deschidere a anului de 

învățământ. La eveniment au participat reprezentanți ai Statului Major al Apărării și 

Statului Major al Forțelor Navale, care i-au felicitat pentru cariera aleasă pe cei 25 

de aspiranți (dintre care două fete), proaspeți absolvenți ai Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân” din Constanța. 

 

 
 

Cursul de bază desfășurat pentru ofițerii aspiranți s-a derulat pe o perioadă 

de șase luni, având ca scop consolidarea deprinderilor necesare unui ofițer în Forțele 

Navale și în Armata României. 

Pe 25 octombrie 2018, în Piaţa Republicii a avut loc ceremonia de 

sărbătorire a Zilei Armatei Române. 

 

 

 

La 1 noiembrie 2018, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale a avut loc un 

simpozion dedicat împlinirii a 122 de ani de la înființarea instituției. 
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Pe 1 decembrie 2018 s-a desfăşurat ceremonia militară pentru sărbătorirea 

Zilei Naţionale a României. 
 

  

 
 

Cu acest prilej, locotenent-colonelului Paul-Gabi Sandu și comandorului 

Ion Tatarici li s-a conferit semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 de ani de 

activitate în domeniile apărării, odinii publice și siguranţei naţionale. 

Luni, 17 decembrie 2018, a început programul de pregătire la Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” cu o nouă serie de 

viitori soldați și gradați profesioniști, formată din 3 fete și 130 de băieți. 
 

 
 

La 24 ianuarie 2019, cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române, Școala de Aplicație a Forţelor Navale a organizat ceremonia militară și 

religioasă în Piaţa Republicii din Mangalia. 
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Sâmbătă, 16 februarie 2019, a fost organizat ceremonialul de depunere a 

jurământului militar, în cadrul căreia 133 de soldați profesioniști, seria I 2018, au 

rostit legământul de credință față de țară. 

 

  
 

 

La festivitate au participat contraamiralul de flotilă Daniel Căpățînă și alţi 

reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale și ai Forţelor Navale, 

oficialităţi ale administraţiei locale, comandanţi de mari unităţi și unităţi, membri ai 

asociaţiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă și retragere, părinţi, rude și 

prieteni ai tinerilor marinari. 

Cu acest prilej, contraamiralul de flotilă Daniel Căpățînă a dat citire 

mesajului şefului Statului Major General adresat soldaților profesionişti, cu prilejul 

depunerii Jurământului militar, din partea șefului Statului Major al Forţelor Navale: 
 

La 18 februarie 2019, cu ocazia aniversării Zilei Consiliului Internaţional al 

Sportului Militar, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu” s-au organizat activităţi sportive – alergări pe distanţe scurte sau lungi și 

mers pe jos, la care au participat întregul personal militar al unității, ofiţerii de la 

Cursul de bază pentru ofiţeri punte, gradaţii de la Cursul de perfecţionare necesar 

promovării în gradul de caporal clasa a III-a și soldaţii profesionişti de la Programul 

de instruire pentru formarea soldaților profesionişti – seria I/2018. 
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Vineri, 1 martie 2019, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” din Mangalia a avut loc festivitatea de absolvire a Cursului de 

bază pentru ofițeri punte, eveniment care a consfințit pășirea în cariera de ofițer de 

marină a unei noi generații de tineri. 

Șefi de promoție au fost declarați aspirantul Popa Silviu, specialitatea 

„inginer în echipamente de navigație și hidrografie”, aspirantul Miron Iuliana-Silvia, 

specialitatea „inginer artilerie, rachete navale și antiaeriene” și aspirantul Bucătărița 

Ilie-Alexandru, specialitatea „inginer arme sub apă”. 

 

 
 

Pe parcursul celor șase luni, cei 25 de aspiranți au urmat un program de 

pregătire intensiv, care a avut ca scop îmbinarea cunoștințelor teoretice însușite în 

cei patru ani de pregătire în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” cu 

realitățile practice de la bordul navelor. 

Șeful Statului Major al Forțelor Navale i-a încurajat pe tinerii ofițeri de 

marină aflați la început de carieră și le-a adresat tradiționala urare marinărească 

„BUN CART ÎNAINTE!”. 

Conform planului de instruire a Școlii de Aplicație a Forţelor Navale, la 11 

martie 2019 s-a executat festivitatea de prezentare a Drapelului de luptă al unităţii și 

înmânarea armamentului cursanţilor care urmau Programul de pregătire militară 

generală cu personalul chemat în activitate. 

Pe 16 martie 2019, 15 militari au executat activităţi de voluntariat - plantare 

pomi în cadrul Asociaţiei „Camarazii României”, în zona localităţii Vama Veche, 

sub conducerea reprezentatului Asociaţiei, maistrul militar principal Ştefan Nițu. 
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Conform planului de instruire al Școlii de Aplicație a Forţelor Navale, la 5 

aprilie 2019 a avut loc festivitatea de depunere a Jurământului militar de către 

militarii care urmau „Programul de pregătire militară generală pentru persoanele 

chemate în activitate”. 

 
 

 

La festivitate au participat contraamiralul de flotilă Daniel Căpățînă, 

comandantul Flotei, comandanți de unități din Forțele Navale, părinți, rude și prieteni 

ai celor 11 ofițeri și subofițeri. 

În conformitate cu prevederile art.16 alin (5) din Ordinul ministrului Apărării 

Naţionale nr. 39/2010, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesionişti, 

cu modificările și completările ulterioare, pe 11 aprilie 2019, absolvenţii Modulului 

perfecţionării instruirii de specialitate din cadrul Programului de instruire pentru 

formarea soldaților profesionişti-Seria I 2018, au fost confirmaţi în arma Marină. 

La 18 aprilie 2019, 53 de elevi și profesori ai Liceului Teoretic „Brâncoveanu 

Vodă” din Urlaţi, judeţul Prahova au desfăşurat o vizită în Școala de Aplicație a 

Forţelor Navale pentru prezentarea carierei de militar. 
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Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din 

Mangalia a organizat vineri, 19 aprilie, și respectiv joi, 25 aprilie, festivitățile de 

absolvire ale „Programului de pregătire militară generală” pentru persoanele 

chemate în activitate în condițiile Ordinului ministrului apărării nr. M 124 din 2017 

pentru subofițerii și ofițerii încadrați pe funcții în Forțele Navale, la finalul anului 

2018. 

 

  
                                                      Ofițerii și subofițerii absolvenți 

 

La începutul lunii martie, 7 ofițeri de specializări diferite alături de 4 

subofițeri au început „Programul de pregătire militară generală”, desfășurat în 

premieră în Forțele Navale. 

Programul a avut o durată de șase săptămâni pentru subofițeri, respectiv șapte 

săptămâni pentru ofițeri, timp în care aceștia au învățat tainele instrucției de front, 

legile și regulamentele militare, bazele instrucției tragerii cu armamentul individual 

de infanterie, dar și cel mai important atribut al militarilor, lucrul în echipă. 

Cei 11 militari au depus Jurământul militar la începutul lunii aprilie, în 

săptămâna în care România a sărbătorit 15 ani de la aderarea la Organizația Tratatului 

Nord-Atlantic și 70 de ani de la înființarea Alianței, moment în care aceștia și-au 

asumat o misiune pe cât de dificilă, pe atât de onorantă, cea de a sluji drapelul 

tricolor, de a pune mai presus decât viața, împlinirea datoriei față de Patrie. 

Pregătirea a continuat pentru cei 11 militari, care au navigat prin manualele 

de specialitate militară, aprofundând cunoștințe de logistică, istorie sau geografie 

militară. 

Vineri, 10 mai 2019, o nouă serie de maiștri militari a absolvit „Cursul pentru 

maiștri militari clasa a II-a de marină”, organizat de Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia. 
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Absolvirea acestui curs le va permite maiștrilor militari să promoveze în 

cariera aleasă și să ocupe diverse funcții în cadrul Forțelor Navale Române. 
 

 
Absolvenții Cursului pentru maiștri militari clasa a II-a de marină 

 

În perioada 20 – 30 mai 2019, s-a desfășurat predarea atribuțiilor specifice, 

sarcinilor administrative și gestiunii materiale aparținând plutonierului adjutant 

principal Liana-Elena Naum, șeful Cercului Militar Mangalia, pcc Liliana Iancu, 

referent de specialitate în cadrul instituției. 
 

 
 

Sub conducerea doamnei Liana-Elena Naum, Cercul Militar Mangalia a 

reprezentat principala instituție de cultură din municipiul Mangalia și de cooperare 

transfrontalieră dintre România și Bulgaria. 

Vineri, 7 iunie 2019, s-a desfășurat ceremonia de absolvire a „Cursului pentru 

maiștri militari clasa I de marină”. 
 

 
Absolvenții Cursului pentru maiștri militari clasa I de marină 
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În perioada 10-14 iunie 2019, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” s-a desfășurat cursul de specializare în domeniul 

„Port Assessment”, cu scopul dezvoltării capacității de aplicare a unor proceduri 

NATO specifice evaluării portuare. 

Pe 15 august 2019, Școala de Aplicație a Forțelor Navale a organizat și 

condus activităţile specifice prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei Române în 

garnizoana Mangalia. Atribuțiile comandantului garnizoanei Mangalia erau 

îndeplinite de către comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale. 

 

 
 

În perioada 13 – 16 august 2019, fanfara Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” 

a participat la activităţi desfăşurate în cadrul Zilei Marinei Române din garnizoana 

Mangalia. 

 
 

Aspiranții promoției 2019 „Nicolae Bălcescu 200” au început luni, 2 

septembrie 2019, cursul de bază la Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. Cei 36 de ofițeri de marină, din care 27 cu specializarea Punte 
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și 9 cu specializarea Electromecanică, au parcurs un program de instruire având drept 

scop armonizarea cunoștințelor teoretice, însușite în cei patru ani de pregătire în 

cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cu realitățile practice de la bordul 

navelor. 

 
Aspiranții promoției 2019 „Nicolae Bălcescu 200” 

 

Promoţia 2019 poartă denumirea onorifică „Nicolae Bălcescu - 200”, pentru 

a marca 200 de ani de la nașterea istoricului, scriitorului și revoluționarului Nicolae 

Bălcescu și este cea de-a 97-a promoţie a Școlii Navale „Mircea”, prima instituție de 

învăţământ superior dobrogeană și predecesoare a Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”. 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a 

organizat luni, 30 septembrie, ceremonia de deschidere a Anului de instruire 2019-

2020 și a Programului de pregătire militară generală pentru ofițeri și subofițeri 

chemați în activitate. 
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Deschiderea oficială s-a desfășurat în prezența reprezentanților Statului 

Major al Forțelor Navale, a personalului Școlii de Aplicație a Forţelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” și a aspiranţilor promoţia 2019 a Academiei 

Navale „Mircea cel Bătrân”. 

Conform planului de instruire al Școlii de Aplicație a Forţelor Navale, pe 24 

octombrie 2019 s-a desfășurat festivitatea de depunere a Jurământului militar de 

către medicii și psihologii care urmează „Programul de pregătire militară generală 

pentru persoanele chemate în activitate”. 
 

 
 

Medicii și psihologii militari au parcurs primul modul din cadrul Programului 

de pregătire militară generală pentru ofițeri și subofițeri, „Instruirea pentru formarea 

deprinderilor de militar”. Acesta a avut drept scop formarea și dezvoltarea 

deprinderilor de bază ale instrucţiei de front și ale instrucţiei tragerii cu armamentul 

individual de infanterie, precum și cunoaşterea legislaţiei și reglementărilor specifice 

domeniului militar. 

Programul a continuat cu cel de-al doilea modul, „Instruirea multidisciplinară 

și leadership”, care constituie aprofundarea cunoştinţelor referitoare la organizarea 

sistemului militar și a noţiunilor generale de apărare a teritoriului naţional. 

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române, la 25 octombrie 2019, între 

orele 10.00-13.00, în Piaţa Republicii din municipiul Mangalia s-a desfăşurat o 

ceremonie militară și religioasă cu depunere de coroane și jerbe de flori, la care au 

participat numeroși reprezentanți ai Școlii de Aplicație. 

Pe 29 noiembrie 2019 s-a executat ceremonia de înmânare a armamentului 

individual de infanterie și prezentarea Drapelului de luptă al unităţii soldaților 

profesionişti seria I-2019. 

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, la 1 decembrie 2019, între 

orele 10.00-13.00, în Piaţa Republicii din Mangalia s-a desfăşurat o ceremonie 
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militară și religioasă cu depunere de coroane și jerbe de flori, la care a participat și 

personalul instituției. 

Pe 11 ianuarie 2020, 110 soldaţi profesionişti absolvenţi ai Modulului 

instruirii individuale, din cadrul „Programul de instrucţie pentru formarea soldaților 

și gradaților profesionişti – Seria I /2020, au depus Jurământul militar. 
 

 
 

La 24 ianuarie 2020, cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române, Școala de Aplicație a Forţelor Navale a organizat ceremonia militară și 

religioasă în Piaţa Republicii din Mangalia. 

Din cauza pandemiei COVID 19, cursurile din toate unitățile de învățământ 

militar au fost suspendate pe toată perioada stării de urgență. În perioada suspendării 

cursurilor, elevii și studenții au continuat derularea activităților on-line. 

Cadrele militare, personalul didactic și nedidactic (din învățământul militar 

preșcolar, preuniversitar și superior) au derulat activități conform prevederilor 

ordinelor fragmentare 01-09/2020. 

La 7 februarie 2020, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale 105 soldați 

profesioniști au absolvit programul de instruire, 91 dintre aceștia fiind repartizați la 

unități de marină din Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea iar 14 militari la 

Regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag.  

Formarea noilor militari din Forțele Navale Române s-a desfășurat pe durata 

a trei luni, timp în care aceștia au parcurs două module, primul fiind reprezentat de 

programul de instrucție de front și de cunoaștere a armamentului ușor de infanterie, 

iar cel de-al doilea de stagiul de instruire pe diverse specialități și domenii.  

https://www.facebook.com/hashtag/constan%C8%9Ba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXymAiVURbESj7zlTH8GeVnHK4hEfSF8REM4dcixZq-XIClUXlrCOFXNOc8sKZLYQd4BvZNDYLIxZWThj9he2q1pJj2J5_SxTVVd_l91-eFuehWVPBs6ihXq7FTWNr3eJ8e0v_QC0T0FpIrCtjzlYVP&__tn__=*NK-R
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La 28 februarie 2020, aspiranții din Promoția 2019 „Nicolae Bălcescu - 200” 

au absolvit cursul de bază la Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. 

Promoția 2019 „Nicolae Bălcescu - 200”, formată din 36 de ofițeri de marină, 

din care 27 cu specializarea Punte și 9 cu specializarea Electromecanică, a parcurs 

timp de 26 de săptămâni programul de instruire de bază pentru primul pas din cariera 

militară în Forțele Navale, în vederea încadrării primei funcții la bordul navelor 

militare. 

Șefi de promoție pe specialități au fost declarați aspirantul Condur Marcel, 

specialitatea „inginer în echipamente de navigație și hidrografie”, aspirantul 

Poponete Marius-Adrian, specialitatea „inginer artilerie, rachete navale și 

antiaeriene” și aspirantul Urdă Ioan-Adrian, specialitatea „inginer electromecanic”. 

La festivitatea de absolvire a cursului de bază, au fost prezenți, alături de 

tinerii aspiranți ai Marinei Militare, reprezentanți ai conducerii Forţelor Navale 

Române, comandanți de mari unități și unități, membri ai asociaţiilor de marină, 

cadre militare în rezervă și în retragere, care le-au urat tradiționalul salut marinăresc 

„Bun cart înainte!”. 

 
 

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Eroilor, pe 28 mai 2020, în Piaţa Republicii din 

Mangalia, precum și în cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale, s-a desfăşurat o 

ceremonie militară și religioasă cu depunere de coroane și jerbe de flori. 

Pe 3 iulie 2020, un număr de 88 soldaţi profesionişti absolvenţi ai Modulului 

instruirii individuale, din cadrul „Programul de instrucţie pentru formarea soldaților 

și gradaților profesionişti”, au depus Jurământul militar. 
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Vineri, 31 iulie 2020, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, 

contraamiral Mihai Panait, s-a desfășurat ceremonia de trecere în rezervă a 

comandorului Petrică Pîrvu, comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu”, care a predat comanda unității noului comandant, 

comandorul Vasile Săvulescu. 

 

  

 
 

Ediția 2020 a Zilei Marinei Române s-a desfășurat la o scară restrânsă, 

păstrându-se însă elementele tradiționale. Astfel, la 15 august 2020, între orele 

08.30-11.00, s-a executat ceremonia militară specifică. 

La 25 octombrie 2020, cu ocazia Zilei Armatei Române, s-a depus o coroană 

de flori la Monumentul din Piaţa Republicii din Mangalia. 

Vineri, 6 noiembrie 2020, s-a desfășurat ceremonia de absolvire a Cursului 

de maiștri militari de marină clasa a III-a. 
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Pe 23 decembrie 2020 s-a desfășurat festivitatea de depunere a Jurământului 

militar de către soldații profesioniști seria de instrucție noiembrie 2020. 

 

 
 

 

Începând cu 12 ianuarie 2021 a fost constituit Centrul de vaccinare la nivelul 

garnizoanei Mangalia. Timp de șase luni au fost vaccinate peste 1700 de persoane 

atât din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cât și din rândul populației civile. 

Luni, 25 ianuarie 2021, la Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” din Mangalia s-au prezentat 87 recruți care au început instruirea 

pentru a deveni soldați profesioniști ai Forțelor Navale. 

 

 
 

 

Pe 28 ianuarie 2021 s-a desfăşurat ceremonia de înmânare a armamentului 

individual, în vederea desfăşurării Modulului instruirii individuale cu soldaţii 

profesionişti de la Programul de instrucţie pentru formarea soldaților și gradaților 

profesionişti – seria suplimentară 2020. 
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În perioada 22 - 29 ianuarie 2021 a avut loc predarea-primirea funcției de 

comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, 

între comandorii Vasile Săvulescu și Cosmin Dobrescu. 

Luni, 1 februarie 2021, cu prilejul trecerii în rezervă a comandantului Școlii 

de Aplicație a Forțelor Navale, comandorul Vasile Săvulescu, la sediul instituției din 

garnizoana Mangalia a fost organizată o ceremonie militară, la care a participat 

locțiitorul pentru Resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale, comandorul 

ing. Daniil Trică. 
 

 
 

La 1 martie 2021, comandorul dr. ing. Neculai Tataru a fost numit în funcția 

de comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu”. 

Vineri, 12 martie 2021, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, 

contraamiralui Mihai Panait, s-a desfășurat festivitatea de depunere a Jurământului 

militar de către 86 de soldaţi profesioniști. 
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Cu prilejul sărbătoririi Zilei Eroilor, la 10 iunie 2021, la filiala Muzeului 

Național al Marinei Române din garnizoana Mangalia s-a desfăşurat o ceremonie 

militară și religioasă cu depunere de coroane și jerbe de flori. 

Pe 10 iunie 2021, ora 08.00, în Școala de Aplicație a Forţelor Navale s-a 

executat Apelul solemn. 

În perioada 5 - 9 iulie 2021 s-a desfășurat etapa finală a Concursurilor 

aplicativ militare pentru unitățile de instrucție. 

Pe 9 iulie 2021, la sediul instituției a avut loc festivitatea de premiere și de 

închidere a Competițiilor aplicativ-militare de vară pentru unitățile de instrucție – 

etapa finală pe M.Ap.N. 

Pe 27 august 2021 s-a desfășurat ceremonialul de înmânare a armei și 

prezentare a Drapelului de luptă al unității, seriei de soldați profesioniști august 2021. 

În perioada 2008-2021, în Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia 

au fost organizate un număr de 177 cursuri de carieră şi de nivel şi 23 programe de 

formare iniţială a soldaţilor profesionişti, la care au participat aproximativ 5340 

militari din toate categoriile, precum şi personal civil. 
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ȘCOALA DE INSTRUIRE INTERARME A 

FORȚELOR NAVALE LA TIMPUL PREZENT  
 

 

La 1 septembrie 2021, în baza Ordinului M-0225 din 23 decembrie 2020, 

Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” și-a schimbat 

denumirea în Școala de Instruire Interarme „Viceamiral Constantin Bălescu”. 

Alături de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de 

Maiştri Militari a Forţelor Navale „Vicemiral Ioan Murgescu”, Școala de Instruire 

Interarme a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” este o instituție 

furnizoare de educaţie, cu un management modern, flexibil și permanent adaptabil 

schimbărilor care au loc în Forţele Navale. 

Prin cursuri, asigură formarea și dezvoltarea continuă a ofițerilor cu grade 

inferioare, maiștrilor militari, soldaților și gradaților profesionişti în vederea 

evoluţiei în carieră, utilizând programe specifice de instruire, în raport cu nevoile 

Statului Major al Forţelor Navale, în forme și modalităţi similare cu cele din armatele 

statelor membre NATO și ale Uniunii Europene. 

Modulul Instrucţie și Educaţie are ca obiective principale planificarea, 

pregătirea și desfăşurarea cursurilor de carieră și de nivel conform standardelor 

NATO pentru ofiţerii și maiştrii militari de marină. 

De asemenea, desfăşoară procesul de standardizare și de implementare a 

standardelor acceptate și activităţi specifice de elaborare și îmbunătăţire a actelor 

normative specifice Forţelor Navale. 

Folosind la capacitate maximă spaţiile de învăţământ, dotarea tehnică și 

logistica didactică și utilizând experienţa și expertiza instructorilor și ofițerilor 

specialişti din corpul instructorilor militari asociaţi, procesul de învăţământ are un 

caracter preponderent practic. 

Centrul de Perfecționare al Forţelor Navale are ca obiective principale 

planificarea, coordonarea și desfăşurarea instruirii individuale pentru formarea și 

dezvoltarea profesională a soldaților și gradaților profesionişti prin însuşirea 

cunoştinţelor și formarea competenţelor, deprinderilor și abilităţilor necesare, în 
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conformitate cu cerințele operaţionale, ca luptător și conducător de subunităţi în 

scopul atingerii performanţelor și standardelor NATO. 

Acesta are în competenţă și desfăşurarea în condiţii foarte bune a instruirii 

marinăreşti și a pregătirii fizice. 

Obiectivul general al programului de instruire individuală îl constituie 

formarea de militari disciplinaţi și încrezători în forţele proprii, căliţi din punct de 

vedere fizic și psiho-moral, bine motivaţi, cu deprinderile de bază ale luptătorului 

formate, apţi să îşi continue instruirea la nivelul specialităţii, al postului pe care îl 

vor încadra și al instrucţiei colective. 

Scopul principal al instruirii soldaților și gradaților profesionişti este de 

a dezvolta și menţine deprinderile individuale și colective necesare acestei 

categorii de personal pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului, pe timp de 

pace, în situaţie de criză și la război. 

Pentru buna cunoaştere a navelor și a tehnicii de marină 

(compartimentajul, instalaţiile de punte, mijloacele de salvare, aparatura de 

navigaţie, precum și a armamentului) se organizează și desfăşoară lecţii-vizită la 

unităţile de nave din Mangalia, cu sprijinul specialiştilor de la bord. 

În Școala de Instruire Interarme a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu”, marinarilor militari li se predau primele noţiuni teoretice de marinărie, 

iar cursurile practice se desfăşoară în cabinetele de specialitate, dotate cu tehnica 

pe care urmează să o deservească la bordul navelor la care sunt repartizaţi.  

Unitatea are în dotare cabinete și săli de specialitate, sală de sport, capelă 

militară, bazin de înot, grup de pregătire marinărească, club, bibliotecă militară și 

bibliotecă beletristică. 

La 1 septembrie 2021, locotenent-colonelul (I.) Ioan Huțupașu a fost numit 

în funcția de șef de stat major la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale. 

La 5 octombrie 2021 s-a desfășurat festivitatea de deschidere a anului de 

instrucție 2021-2022. 

În actualul context pandemic, activitatea s-a desfășurat cu un număr 

restrâns de participanți. 

La ceremonie, din partea conducerii Forțelor Navale Române, a fost 
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prezent locțiitorul pentru Operații și Instrucție al șefului Statului Major al Forţelor 

Navale, contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, cadre militare care urmează 

cursuri de specializare, precum și soldații profesioniști, aflați la programul de 

instruire inițială seria I/2021. 

 

 
Militarii Școlii de Instrucție Interarme a Forțelor Navale dau onorul cu 

ocazia deschiderii anului de instrucție 2021 – 2022 
 

Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu”, din Mangalia, a organizat sâmbătă, 9 octombrie 2021, ceremonia de 

depunere a Jurământului militar, în cadrul căreia 97 soldați gradați profesioniști au 

depus legământul de credință față de țară. 

 

 
Tinerii marinari rostesc Jurământul de credință față de țară  

 

Timp de 11 săptămâni, această serie de marinari militari s-a instruit în cadrul 

programul de pregătire desfășurat în perioada 23 august – 5 noiembrie 2021. 
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Tinerii marinari au rostit Jurământul de credință față de țară, iar activitatea s-a 

desfășurat într-un cadru restrâns, în conformitate cu prevederile sanitare în vigoare 

pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la înfiinţare, Şcoala de Instruire Interarme 

a Forţelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat luni, 1 noiembrie 

2021 o ceremonie aniversară restrânsă. 

În Ordinul ministrului Apărării Naționale, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, emis 

cu acest prilej se arată: „La 1 noiembrie 2021 se împlinesc 125 de ani de existență a 

Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale, instituție care continuă tradițiile 

Școlii de Aplicație a Sublocotenenților de Marină, înființată prin Înaltul Decret 

Regal nr. 1093 din 26 februarie 1896. 

Aniversarea acestei venerabile vârste reprezintă pentru orice instituție, 

militară sau civilă, un moment de referință și un prilej de bilanț pentru evaluarea 

perspectivelor. 

Evoluția instituției constituie o parte importantă din istoria Forțelor Navale, 

iar cei 125 de ani de activitate au însemnat o perioadă de transformări continue și 

de adaptare la realitățile vremurilor. 

Astăzi, Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale se prezintă ca o 

structură militară importantă, cu un corp de cadre militare capabil să-și 

îndeplinească misiunile specifice în mod oportun, în concordanță cu cerințele 

actuale și de perspectivă. 

Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale asigură formarea și 

dezvoltarea continuă a ofițerilor cu grade inferioare, maiștrilor militari, soldaților 

și gradaților profesioniști, în vederea evoluției în carieră, utilizând programe 

specifice de instruire, în raport cu nevoile Statului Major al Forțelor Navale și ale 

celorlalte categorii de arme, în forme și modalități similare cu cele din armatele 

statelor aliate. 

Doamnelor și domnilor ofițeri, maiștri militari și subofițeri! 

Aveți datoria de a duce mai departe tradițiile de luptă ale înaintașilor, de a 

le îmbogăți și de a le transmite generațiilor următoare. 

Apartenența României la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană nu 
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face să fim doar beneficiari ai garanțiilor de securitate oferite de aceste organizații, 

ci și generatori de securitate la nivel regional și global. Navele din dotarea Forțelor 

Navale și misiunile la care acestea participă impun cerințe pe care absolvenții Școlii 

de Instruire Interarme a Forțelor Navale vor trebui să le îndeplinească la încadrarea 

în prima funcție și ulterior în cariera militară pe care au îmbrățișat-o. 

Preocupările permanente pentru eficientizarea procesului de instruire, 

pentru proiectarea în viitor a unei imagini cât mai veridice a Forțelor Navale trebuie 

să aibă ca răspuns implicarea, competența și responsabilitatea din partea întregului 

personal, în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor specifice. 

Doamnelor și domnilor instructori militari! 

Mă adresez dumneavoastră cu îndemnul de a vă continua și îmbunătăți 

munca, prin adaptarea conținutului cursurilor pentru a ține pasul cu evoluția 

tehnologică și la noile cerințe organizatorice și, de asemenea, de a vă aduce 

contribuția la elaborarea și implementarea standardelor alianțelor din care 

România face parte. 

Instruirea și educarea tinerilor cursanți reprezintă o cerință de bază a 

responsabilității și datoriei pentru fiecare dintre dumneavoastră. 

În acest sens, vă cer să vă intensificați eforturile pentru a asigura reușita 

procesului de modernizare a învățământului militar, să perfecționați conținutul 

programelor de instruire printr-o mai bună sistematizare și esențializare a 

cunoștințelor, să aplicați modelele activ-participative de predare-învățare, să 

proiectați situații de învățare care să asigure dezvoltarea gândirii creative, 

formarea competențelor cerute de atribuțiile funcțiilor și instruirea la standardele 

cele mai înalte a cursanților. 

Doamnelor și domnilor cursanți! 

Mă adresez dumneavoastră cu îndemnul de a vă concentra eforturile pentru 

îndeplinirea cu simț de răspundere a sarcinilor ce vă revin în realizarea obiectivelor 

stabilite atunci când ați pășit în această unitate de învățământ militar. 

Cariera de militar oferă reale satisfacții, care pot fi obținute numai cu 

eforturi susținute. Evoluția dumneavoastră în carieră și perfecționarea pregătirii 

profesionale depind de rezultatele obținute și în procesul instructiv-educativ. 
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Am convingerea că, prin angajare fermă, talent, devotament, pasiune și 

muncă asiduă, veți contribui la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor asumate de 

către Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale, la menținerea standardelor 

de performanță ce o definesc în cadrul Forțelor Navale. 

La acest moment aniversar, doresc să vă asigur de sentimentele mele de 

recunoștință şi considerație pentru eforturile şi activitatea susținută depusă de-a 

lungul anilor. 

Vă încurajez să obțineți rezultate deosebite în activitatea profesională, 

cinstind astfel memoria și eforturile celor ce au lăsat această frumoasă moștenire 

generațiilor de astăzi și de mâine. 

LA MULŢI ANI şi BUN CART ÎNAINTE!”. 

 

Prezent la festivitate, contraamiralul de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, 

locțiitorul pentru Operații și Instrucție al șefului Statului Major al Forţelor Navale, a 

decorat Drapelul de Luptă al unității cu Emblema de Onoare a Statului Major al 

Apărării, acordată de șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel 

Petrescu, „în semn de apreciere a profesionalismului manifestat de personalul 

militar și civil al unității în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredințate 

și a rezultatelor meritorii obținute în procesul instruirii.”. 

 

  
Trecerea în revistă a personalului  

unității de către contraamiralul de flotilă 

Cornel-Eugen Cojocaru 

Decorarea Drapelului de Luptă cu  

Emblema de Onoare a Statului Major al 

Apărării 
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Reprezentantul Amiralității a transmis mesajul șefului Statului Major al 

Forțelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, adresat personalului, instructorilor și 

cursanților: „Sărbătorim astăzi, 1 noiembrie 2021, 125 de ani de frumoase și bogate 

tradiții de la înființarea Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”, continuatoarea tradițiilor Școlii de Aplicație a 

Sublocotenenților, înființată la Galați, în anul 1896, prin Înaltul Decret Regal nr. 

1093 din 26 februarie 1896, sub conducerea maiorului Constantin Bălescu. 

Evoluția constant ascendentă a instituției constituie o parte importantă din 

istoria Forțelor Navale, fiind solidară cu nevoia și campaniile de transformări 

continue, de adaptare la realitățile războiului modern și a provocărilor secolului al 

XXI-lea. 

De-a lungul întregii sale existențe, Școala de Instruire Interarme a preluat, 

menținut și amplificat valorile și conștiința noastră marinărească, rezonând cu 

spiritul și vocația culturală a Marinei Române. 

Schimbările inerente ale statutului și structurii organizatorice a unității au 

fost impuse de necesitatea vitală de a genera o amplă competiție și performanțe 

notabile în instrucția de specialitate și educația specifică armei, prin menținerea la 

un nivel ridicat a procesului de perfecționare și specializare a personalului din 

unitățile de nave și de uscat ale Forțelor Navale și corelarea acestui proces continuu 

și complex de remodelare a luptătorilor cu noile structuri organizatorice și noile 

categorii de echipamente, armament și tehnică de luptă din dotare. 

Trecutul plin de învățăminte și reputația instituției dumneavoastră vă obligă 

să armonizați eficient instruirea cu educația, astfel încât viitorii marinari militari să 

fie onorați să-și asume în mod deliberat obiceiurile, cultura marinărească și 

tradițiile de luptă lăsate drept moștenire spirituală de înaintași.  

Apartenența României la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică ne 

obligă să fructificăm la maxim capabilitățile și oportunitatea de a ne antrena și 

instrui în comun, atât în apele Mării Negre cât și în teatre maritime îndepărtate, 

ceea ce înseamnă nu numai eforturi susținute din partea Statului Major al Forțelor 

Navale pentru asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor de instruire, 
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mentenanță și modernizare, ci și determinare, abilități și eforturi concertate din 

partea noastră, a tuturor, pentru o reacție promptă, avizată și rezultate pe măsură. 

De aceea, vă solicit ca în preocupările cotidiene pentru eficientizarea 

procesului de instrucție în cadrul Școlii de Instruire Interarme să vă axați fără 

rezerve pe stimularea implicării liber consimțite, pe inițiativa individuală, spirit de 

echipă, competență și responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor 

specifice.  

În instruirea și educarea tinerilor cursanți, străduiți-vă să le anticipați 

așteptările și să le oferiți răspunsuri, soluții și alternative pentru orice problemă, 

cerință sau trebuință. 

Raportați-vă la dinamica prezentului cu gândul la configurația, provocările 

și realitățile viitorului. Stimulați competiția, încurajând dialogul, creativitatea și 

potențialul latent al fiecărui cursant. 

Fiți-le instructor, confident, mentor și consilier, atât pe probleme de 

specialitate, cât și de natură socială. 

Dați-le asigurări pentru reușitele și ascensiunea lor în carieră, bazate 

exclusiv pe competențe, muncă asiduă și disciplină. 

La acest moment aniversar, transmit sentimentul meu de înaltă apreciere și 

încredere deplină în calitățile și determinarea întregului personal al Școlii de 

Instruire Interarme „Viceamiral Constantin Bălescu” și vă doresc să fiți în 

continuare la fel de pragmatici, riguroși și eficienți în activitatea de mare 

responsabilitate pe care o desfășurați în folosul Forțelor Navale Române. 

În încheiere, adresez tuturor participanților urări de sănătate, putere de 

muncă în pregătire și satisfacții depline în activitate, alături de tradiționala urare 

marinărească „Bun cart înainte”! 

LA MULȚI ANI!”. 

La finalul ceremoniei, comandorul ing. dr. Neculai Tataru, comandantul 

Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu”, 

distins cu acest prilej cu Emblema de Onoare a Forțelor Navale, a subliniat: 
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„Domnilor Amirali, Domnilor comandanți, Domnilor instructori și cursanți, 

Stimaţi invitaţi, 

Celebrăm astăzi, alături de dumneavoastră, 125 de ani de istorie a Școlii de 

Instruire Interarme a Forțelor Navale. 

Suntem onorați să vă avem alături la acest moment aniversar într-un număr 

destul de mic din cauza pandemiei dar știu că suntem urmăriți cu gândul și prin 

intermediul media de întreaga marea familie a școlii: foști profesori și instructori, 

cursanți, oameni care au contribuit la ridicarea nivelului calitativ al instruirii dar și 

de beneficiarii ai acestei instruiri. 

Aproape că nu este militar în Forțele Navale care să nu fi trecut prin cel 

puțin o formă de pregătire în instituția pe care astăzi o sărbătorim. 

Admiterea la programul de formare inițială a soldaților profesioniști și a 

rezerviștilor voluntari, urmată de pregătirea specifică în Centrul de Perfecționare 

din cadrul școlii, pune o amprentă de neuitat asupra fiecărei persoane, ducând la 

transformarea definitivă de la viața de civil la cea de militar. 

Ne străduim să conducem cu mare grijă această transformare spre viața de 

militar, prin personalul propriu dar și cu o contribuție foarte importantă a 

instructorilor asociați de la unitățile Forțelor Navale. Munca acestora este esențială 

pentru formarea viitorilor lor subordonați și pentru aceasta le mulțumesc deopotrivă 

lor și comandanților acestora. Aceștia au rupt din puținul pe care îl au și au trimis 

în sprijinul nostru oameni de cea mai bună calitate. 

Al doilea pilon al Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale, cu 

misiunea de a realiza formarea continuă, este Secția de Instrucție și Educație. Prin 

cele două catedre ale sale, cu o structură adaptată noilor cerințe în urma procesului 

de transformare finalizat la 1 septembrie a.c. și cu o echipă de profesioniști care este 

în curs de formare și încadrare, reușim să asigurăm, alături de instructorii asociați, 

ofițerilor inferiori din Forțele Navale, maiștrilor militari de marină dar și soldaților 

și gradaților profesioniști cursurile necesare evoluției în carieră. 

Ne propunem ca, plecând de la acest nucleu restrâns de profesioniști și 

oameni de suflet, care au reușit să mențină un bun nivel al activităților în instituție, 
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îndeplinind integral ordinele și misiunile încredințate, să creștem din ce în ce mai 

mult nivelul calității actului didactic. 

Mulțumim Statului Major al Apărării pentru Emblema de Onoare care se 

alătură astăzi pe Drapelul de Luptă emblemelor categoriilor de forțe ale Armatei 

României. 

Această onorantă distincție ne bucură sufletele și răsplătește munca 

antecesorilor noștri în instruirea echipajelor dar ne și obligă la mai mult. 

Dragi instructori, stimați cursanți, 

Cu ocazia sărbătoririi frumoasei vârste a școlii noastre, vă doresc multă 

sănătate, putere de muncă, VÂNT BUN DIN PUPA și LA MULȚI ANI!”. 

 

 

 
Defilarea subunităților 
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LIDERII ȘCOLII DE INSTRUIRE INTERARME A 

FORȚELOR NAVALE „VICEAMIRAL 

CONSTANTIN BĂLESCU” 
 

COMANDORUL DR. ING. NECULAI TATARU 

Comandantul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale 

 

S-a născut la 14 iulie 1973 în localitatea 

Oglinzi, județul Neamț. 

A absolvit Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, Secția 

Navigație (1996). 

Și-a început cariera pe funcția de ofițer secund 

la remorcherul maritim 101 „Viteazul” (1996-2000). 

În perioada 2000-2004, a îndeplinit succesiv funcțiile de comandant Unitate 

de luptă Navigație și comandant Serviciu de luptă navigație și instructor la nava-

școală 281 „Constanța”, iar în perioada 2004-2012 și-a desfășurat activitatea în 

calitate de asistent universitar, ulterior, lector universitar/șef lucrări și instructor 

superior la Catedra Științe Nautice a Facultății de Marină Militară din cadrul 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. 

În perioada 2012-2018, a fost comandant-secund al navei-școală „Mircea”, 

după care a fost numit șef birou în cadrul Secției Planificare și conducere informații 

la Componenta Operațională Navală, funcție pe care a îndeplinit-o până la numirea 

la conducerea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (martie 2021); 

După anul 2012 a desfășurat activități didactice în calitate de profesor 

asociat la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, având în responsabilitate 

disciplinele Navigație radar și navigație radioelectronică, Hidrolocație navală, 

Navigație ortodromică și navigație radioelectronică. 

De-a lungul carierei a urmat mai multe cursuri și programe profesionale, 

astfel: 
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- 1994-1995 – „Seminarul pedagogic universitar” la Academia Navală 

„Mircea cel Bătrân”; 

- 2003 – „Cursul avansat de folosire în luptă a navei” la Școala de Aplicație 

a Forțelor Navale; 

- 2005 – „Curs instructor IMO” – CERONAV Constanța; 

-2007 - Curs de Stat Major în Forțele Navale - la Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale;  

- 2004 –2012 – programul doctoral la Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași; 

- 2010 – Training course for the following products: NTPro5000, TGS 4100 

v 7.2 – simulator de conducere a navei la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”; 

- 2013 - Curs de engleză NAVY TOPICS la Academia Navală „Mircea cel 

Bătrân”; 

- 2014 - Program de pregătire pentru inspectori de protecția muncii la Școala 

de Aplicație a Forțelor Navale; 

- 2016 - Curs postuniversitar de conducere Forțe Navale, la Universitatea 

Națională de Apărare „Carol I” București; 

- 2017 – Curs de GMDSS la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”; 

- 2018-2020 – program masteral conducere Interarme Forțe Navale la 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București; 

- 2019 – Curs de limba engleză nivel intermediar la CPL Constanța; 

- 2020 – Curs de limba engleză nivel intermediar și postintermediar la CLS 

Sibiu; 

Activitate științifică și editorială: 

În anul 2012 a obținut titlul de doctor la Universitatea „Gheorghe Asachi” 

din Iași, cu teza de doctorat „Contribuţii la realizarea unui sistem de înregistrare 

automată a voiajului navelor de suprafaţă”, coordonator prof.univ.dr.ing. H.C Lorin 

Cantemir. 

Este autorul a cinci cărți de specialitate și note de curs: „Navigație radar și 

radar plotting”, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2008, ISBN 978-
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973-1870-20-5, carte care a primit în mai 2009 Premiul „Comandor și CLC 

Gheorghe Balaban”, decernat de „Clubul Amiralilor”; „Radar plotting. Probleme 

rezolvate”, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2010, ISBN 978-973-

1870-61-8; „Navigaţie ortodromică”, Editura Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”, 2010, ISBN 978-973-1870-60-1; „Hidrografie marină și asigurare 

hidrografică”. Note de curs, 106 pag. NRCD 16216 și „Hidrografie marină și 

asigurare hidrografică”. Îndrumar de laborator, 76 pag. NRCD 16217. 

A publicat patru studii în volumele manifestărilor științifice naționale: 

„Sistemul de înregistrare a manevrei” A XIX-a Sesiune de comunicări științifice cu 

participare internațională „NAV-MAR-EDU-2005; ISBN: 973-8303-54-0; 

„Calculul lungimii liniei geodezice” A XIX-a Sesiune de comunicări științifice cu 

participare internațională „NAV-MAR-EDU-2005, ISBN: 973-8303-54-0; 

„Vehicule de suprafață fără echipaj uman în sprijinul operațiilor maritime”, 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, „Puterea navală în acțiunile militare 

contemporane”, ISSN 2393-7399, 18 iunie 2020; „Vehicule submarine fără echipaj 

uman în sprijinul operațiilor maritime” - Universitatea Națională de Apărare „Carol 

I”, „Puterea navală în acțiunile militare contemporane”, ISSN 2393-7399, 18 iunie 

2020. 

De asemenea, a publicat alte 13 studii și comunicări științifice în volumele 

unor manifestări științifice internaționale. 

Este referent științific la două cărți de specialitate și la „Buletinul Forțelor 

Navale”. 

A condus două granturi de cercetare în Program Sectorial de Cercetare 

Dezvoltare/ PSCD și a fost membru în alte trei colective de cercetare. 

Este căsătorit și are doi copii. 
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COMANDORUL COSMIN DOBRESCU 

Locțiitorul comandantului 

 

S-a născut la 21 octombrie 1976, în municipiul 

Mangalia, județul Constanta. 

A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru 

Ioan Cuza”, în anul 1995, iar în perioada 1995 – 2000 a 

urmat cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.  

Și-a început cariera militară îndeplinind diferite 

funcții la bordul unor vedete torpilare, după care a fost 

numit, începând cu anul 2001, în funcția de comandant 

Serviciu de lupta Artilerie și rachete la bordul corvetei 265 „Horia Macellariu”. 

Începând cu anul 2005 a activat în calitate de specialist Artilerie și rachete 

navale în cadrul statului major al Divizionului 50 Corvete. 

În perioada 2008-2011 a fost numit șef al Structurii de securitate în cadrul 

aceluiași divizion de nave. 

De-a lungul carierei a participat la diferite exerciții multinaționale, printre 

care BLACKSEAFOR, „Dogu Akdeniz”, „Mavi Balina”, „Cooperative Partner”, 

„Black Sea Partnership”. 

În perioada 2011 - 2014 și-a desfășurat activitatea la Statul Major al Forţelor 

Navale din Bucureşti, unde a îndeplinit atribuțiunile funcției de ofițer în Secția 

Relații internaționale, control și verificare armament. 

În anul 2016 a absolvit Cursul de masterat al Facultății de Comandă și Stat 

Major, Conducere interarme - Forţe Navale, în cadrul Universității Naționale de 

Apărare "Carol I".  

După absolvire, în anul 2016 a fost numit comandant al corvetei 265 „Horia 

Macellariu” la bordul căreia, timp de doi ani, a reprezentat Forțele Navale Române 

în diferite misiuni și exerciții navale naționale și internaționale, precum „Mavi 

Balina”, „Sea Breeze” și „Sea Shield”. 



 

233 

 

În perioada 2018 - 2020 a fost numit șef Birou Relații internaționale în 

cadrul Statului Major al Forţelor Navale. 

Începând cu 1 septembrie 2020 a fost împuternicit pentru a îndeplini funcția 

de locțiitor al comandantului Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale. 

În cei peste 20 de ani de activitate și-a perfecționat pregătirea profesională 

prin absolvirea unor cursuri de limba engleză, relații publice și a Cursului pentru 

administrarea securității. 

În semn de apreciere, pentru rezultatele deosebite obținute de-a lungul 

carierei, i-au fost conferite Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru XV și XX 

ani de activitate. 

Este căsătorit cu Paula și împreună au o fiică, Anastasia. 

Vorbeşte limba engleză. 
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LOCOTENENT-COLONELUL IOAN HUȚUPAȘU 

Șef de stat major 

 

S-a născut la 1 ianuarie 1974, la Hârlău, județul 

Iași. 

A absolvit Liceul Militar "Dimitrie Cantemir" 

(1992) și Institutul Militar de Infanterie și Chimie "Nicolae 

Bălcescu" (1996). 

După absolvirea institutului militar, a fost 

repartizat pe funcție de comandant companie și 

aprovizionare. 

Începând cu anul 2002, a îndeplinit funcția de 

comandant companie instrucție la subunități de instrucție din Centrul Instrucție al 

Forțelor Navale (2005-2008).  

În perioada 2005-2007 a urmat Cursul avansat pentru ofițeri de cercetare. 

Ulterior, a îndeplinit funcția de șef compartiment stat major la Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale (2008-2014), perioadă în care a urmat un curs de stat 

major pentru ofițeri de operații speciale și infanterie – specialitatea cercetare și 

parașutiști (2009).  

În continuare, a îndeplinit funcția de șef al personalului în cadrul Școlii de 

Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” (2014-2018). 

În cei peste 20 de ani de activitate, și-a perfecționat pregătirea profesională 

prin absolvirea Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

Managementul Resurselor Umane în domeniul „Științe militare, informații și ordine 

publică” la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (2017). 

În perioada 2018 - 2021 a îndeplinit funcția de șef al Poligonului de tragere 

al garnizoanei Mangalia.  

În semn de apreciere, de-a lungul carierei i-au fost conferite Semnul onorific 

„În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate (2011), Semnul onorific „În 

Serviciul Patriei” pentru 20 ani de activitate și Semnul onorific „În Serviciul Patriei” 

pentru 25 ani de activitate. 

Începând cu 1septembrie 2021 a fost numit în funcția de șef de stat major al 

Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale. 

Este căsătorit cu Mariana-Adriana și împreună au doi copii, Ioana-Mădălina 

și Andrei-Bogdan. 

Vorbește limba engleză. 
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ANSAMBLUL ARTISTIC OSTĂȘESC „ALBATROSUL” – 

MESAGERUL CULTURAL AL MARINEI MILITARE 

ROMÂNE 
 

Constituirea, lansarea dar mai ales performanțele locale, regionale și 

naționale ale Ansamblului artistic ostășesc „Albatrosul” sunt nemijlocit asociate cu 

anii fructuoși și programele de real succes pe care maestrul Marin Hudițeanu le-a 

imaginat, pus în scenă și repetat în Clubul Unității Militare 02196 din Mangalia. 

Iată de ce asocierea acestui veritabil brand cultural al anilor ̛80 cu tradițiile 

Școlii de Instruire Interarme devine nu numai obligatorie dar și meritorie pentru o 

instituție care a îmbinat armonios instrucția cu educația, ca și rigoarea cu verva, 

spiritul și cultura marinărească. 

 

 
 

Cu adresa nr. 1084201 din 15 februarie 1944, Biroul 5 din cadrul Secției 

Informații a Marelui Stat Major transmitea Secției Informații din cadrul Statului 

Major al Marinei, sub semnătura locotenent-colonelului Gheorghe Nicolau, 

aprobarea de a funcționa la Constanța „o Echipă Teatrală a Marinei pentru unitățile 

Marinei de pe litoralul maritim și din Dobrogea, precum și pentru reprezentații 

teatrale date la unitățile sovietice, spitale și populația civilă din jurul Constanței și, 

după posibilități, din Dobrogea. 
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Această Echipă Teatrală a Marinei va funcționa prin grija 

Comandamentului Litoralului Maritim în ceea ce privește organizarea, pregătirea, 

programele și deplasarea ei. Față de Marele Stat Major se va găsi sub autoritatea 

Secției a II-a, Biroul 5. 

Din partea Marelui Stat Major, Secția a II-a, Biroul 5, se va da tot 

concursul posibil în situația actuală. 

Trebuie însă să se țină seama de penuria de fonduri și să se conteze pe 

inițiativa locală și pe sprijinul pe care-l pot da unitățile de marină de pe litoral, 

precum și celelalte autorități militare și civile din Constanța și Dobrogea. 

În acest scop, toate unitățile militare din Constanța vor da concursul lor 

pentru funcționarea în cât mai bune condiții a acestei echipe teatrale de a cărei 

activitate vor beneficia direct și egal.”81 

Cu ocazia venirii în București a Echipei Teatrale din Constanța pentru „Ora 

Marinei” la Radio, duminică, 18 februarie 1945, la ora 10 această echipă a dat o 

reprezentație și pentru personalul militar și civil, ofițeri și ostași ai Subsecretariatului 

de Stat al Marinei și Statului Major al Marinei.82 

Pe baza unor dispoziții interne, în cadrul Ministerului Forțelor Armate au 

funcționat, în perioada 1946-1967, diferite formații artistice profesioniste la 

Inspectoratul General al Armatei pentru Educație, Cultură și Propagandă, Direcția 

Politică Superioară a Armatei, comandamentele de armată și de armă, precum și la 

Casa Centrală a Armatei. 

Până la 25 iulie 1948, aceste formații (Teatrul Dramatic, Teatrul de Operetă, 

Compania de revistă-varietăți, Ansamblul de cântece și dansuri al Armatei, înființat 

la 9 mai 1947) au fost întrunite în Gruparea Artistică a Armatei, denumire care apare 

și în Legea de organizare a Ministerului Apărării Naționale, publicată în „Monitorul 

Oficial” nr. 141 din 24 iunie 1947, Partea I, precum și în Deciziile ministeriale nr. 

295 din 7 mai 1947, 754 din 30 iulie 1947 și 589 din 27 iulie 1948 ale 

Departamentului Apărării Naționale. 

 
81 A.M.N.R., Fond Subsecretariatul de Stat al Marinei, dosar nr.crt. 3036, f. 10-11. 
82 Ibidem, dosar nr.crt. 2905, f. 486. 
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La 25 iulie 1948, din Compania de revistă-varietăți a Grupării Artistice a 

Armatei s-au format, pe lângă Casa Centrală a Armatei, Echipele artistice nr. 1 și 2, 

cu profil de estradă. 

Tot la Casa Centrală a Armatei, în februarie 1953 a luat ființă o orchestră 

profesionistă de instrumentiști, care a fost folosită, în principal, pentru sarcini de 

protocol, iar la 27 februarie 1959 a fost înființată și o orchestră profesionistă de 

balalaici. 

La 1 martie 1950 au luat ființă, pe lângă comandamentele de armată și de 

armă existente atunci, trei echipe artistice gen estradă, în garnizoanele București, Iași 

și Cluj. Ca urmare, între 1 și 23 august 1950, formații reprezentative ale marinarilor 

au participat la primul concurs artistic pe armată83. 

La 15 iunie 1951, din echipa nr. 2 a Casei Centrale a Armatei s-a format o 

echipă artistică asemănătoare și în garnizoana Constanța84. 

Într-adevăr, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 00316836/1951, la 13 

iulie 1951 s-a înființat la Constanța Teatrul Marinei, echipă artistică formată din 37 

de funcționari civili și şase sergenți reangajați85. În cadrul acestei echipe au activat 

artiști talentați, care mai târziu vor cunoaște deplina consacrare, precum Aurel 

Manolache86, Ilona Moțica87, Ion Pietraru și alții. 

 
83 A.M.N.R., Fond Consiliul Politic Superior al Armatei, dosar nr.crt. 3, f. 37. 
84 A.M.N.R., Fond Comandamentul Marinei Militare, dosar nr.crt. 4454/1970, f. 215-216. 
85 Ibidem, dosar nr.crt. 6439/4/1954, f. 97. 
86 Aurel Manolache (n. 5 octombrie 1931, Galați – d. 9 martie 2010, Galați), compozitor și dirijor. A 

fost dirijor la Orchestra populară „Valurile Dunării” din Galați (1950-1952) și la Ansamblul de 

cântece și dansuri al orașului Galați (1952-1954), profesor suplinitor de muzică la Școala Medie de 

Marină din Galați (1954-1956), dirijor și director al Teatrului de Estradă din Galați (1954-1956), 

dirijor la Teatrul Marinei din Constanța (1956-1959), dirijor și șeful Secției Estradă la Teatrul de Stat 

din Constanța (1959-1969), respectiv prim-dirijor și director al Teatrului „Fantasio” din Constanța 

(1969-1989, 1995-2004). A fost căsătorit cu actrița Ilona Moțica și are un fiu, Liviu, actor la Teatrul 

de Dramă din Constanța. 
87 Ilona Moţica – Elena Csepella (n. 9 octombrie 1929, Pecica, jud. Arad – d. 30 iulie 2009, 

Constanța). A început să cânte de la 15 ani, în formaţiile de amatori de la Palatul Culturii din Arad, 

cu care a efectuat turnee în satele şi comunele din judeţul Arad. Intrată prin concurs la Ansamblul 

Confederației Generale a Muncii din Bucureşti, a urmat lecţii de canto cu Edmond Deda. A mai studiat 

canto cu Maria Cnejina şi profesorul Melnic. În perioada 1950-1953, a fost solistă vocală şi actriţă la 

Teatrul de Stat din Petroşani, colaborând şi cu Teatrul de Păpuşi din Petroşani, unde a jucat în 

spectacole pentru copii şi de estradă. În 1953, cu prilejul unui turneu la Petroșani, conducerea 

Teatrului Marinei din Constanţa a remarcat-o și i-a propus angajarea în cadrul acestei instituţii. Astfel, 

în perioada 1953-1956 este solistă vocală de muzică populară şi uşoară la Teatrul Marinei din 

Constanţa, cu care efectuează numeroase turnee prin Dobrogea şi în ţară. În toamna anului 1956, după 

înfiinţarea Secţiei de Estradă a Teatrului de Stat Constanţa, devine unul dintre primii angajaţi ai noii 
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 „Echipa artistică a Unității Militare 04752 Constanța s-a constituit în anul 

1956, având ca nucleu grupa artistică constituită în anul precedent – avea să 

consemneze micimanul Marin Hudițeanu. 

După formarea echipei artistice s-a trecut la pregătirea unui spectacol, 

care a fost prezentat cu ocazia zilei de 23 februarie – Ziua Forțelor Armate ale 

Uniunii Sovietice. Acest spectacol s-a bucurat de un deosebit succes în fața tuturor 

militarilor din unitate, precum și din alte unități din garnizoana Constanța. [...] 

La începutul anului de instrucție 1956-1957 s-au pus în fața echipei 

artistice sarcinile ce trebuia să le rezolve pentru sprijinirea procesului pregătirii de 

luptă și politice a militarilor prin activitatea artistică. 

În anul de instrucție respectiv, echipa artistică a prezentat un număr de opt 

programe artistice, care au fost jucate de 69 de ori în fața a peste 50000 de 

spectatori. 

 

 
Maestrul Marin Hudițeanu cu  albatroșii săi dragi 

 

 
instituţii. Odată cu angajarea sa la „Fantasio”, în perioada 1962-1989 are o altă colaborare de mare 

succes cu Aurel Manolache, dirijorul şi, ulterior, directorul acestei instituţii. În mai 1972, prin ARIA, 

cântă timp de o lună pe motonava „Transilvania”, în ultima sa croazieră pe Marea Mediterană, cu 

escale în porturi din Franţa, Grecia, Italia, Malta și Spania. La 52 de ani s-a retras definitiv din viaţa 

artistică. 
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În anul 1957 echipa artistică «Albatrosul» a participat la Concursul pe 

F.M.M. cu programul «De strajă în larg», clasându-se pe locul I, după care a 

reprezentat Forțele Maritime Militare la cel de-al VIII-lea Concurs al echipelor 

ostășești pe Forțele Armate ale R.P.R. 

Interpretarea programului a fost de o înaltă ținută artistică, excelând 

îndeosebi prin sceneta «Din tradițiile de luptă ale navei» și bucățile corale. Ca 

urmare a prezentării acestui program, echipa artistică «Albatrosul» s-a clasat pe 

locul II. 

... În luna octombrie, Consiliul Sindical Regional Constanța a organizat un 

concurs între echipele artistice sindicale din regiune, la care a fost invitată să 

participe și echipa artistică «Albatrosul». La acest concurs echipa artistică a obținut 

57 de diplome colective și personale.”88. 

Un moment deosebit din viața Teatrului Marinei l-a constituit sărbătorirea 

primilor cinci ani de activitate, perioadă în care a participat la Concursul echipelor 

ostășești pe armată, unde s-a clasat de două ori pe locul I, de trei ori pe locul II și o 

dată pe locul III. 

Cu acest prilej echipei artistice a Forțelor Maritime Militare i-a fost 

conferită Medalia „Meritul Militar” clasa a II-a.”.89 

În anul 1957, echipa artistică „Albatrosul” s-a clasat pe locul I la Concursul 

echipelor și brigăzilor artistice pe Forțele Maritime Militare, cu sceneta „Tradițiile 

de luptă ale navei”90. 

În anul de instrucție 1957-1958, echipa artistică „Albatrosul” a pregătit și 

susținut nouă spectacole, astfel: 1. pentru recruții recent încadrați în unitățile din 

garnizoana Constanța 2. În cinstea Zilei de 30 Decembrie, susținut la adunarea 

festivă din garnizoana Constanța, precum și în alte două unități 3. În cinstea 

alegerilor de deputați în sfaturile populare, cu tema «Votăm pentru pace», care a fost 

 
88 Miciman Marin Hudițeanu, „Istoricul Echipei artistice ostășești «Albatrosul» a Unității Militare 

04752 Constanța”, documentar dactilografiat, Colecția Colonel dr. Cornel Ignat. 
89 Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române nr. 599 din 13 

noiembrie 1956. 
90 „Aspecte de la concurs”, în „Flota Patriei”, Anul XII, nr. 164 (571), joi, 4 aprilie 1957, p. 2. 
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prezentat în 12 comune din regiunea Constanța, la Casa alegătorului din orașul 

Constanța, la Secțiile de votare nr. 2, 3, 5, 6, precum și în stațiunile balneo-

climaterice Techirghiol, Eforie, Vasile Roaită și Mamaia și în fața militarilor din 

garnizoana Constanța 4. În cinstea Zilei de 1 Mai, fiind prezentat de 10 ori în fața a 

9000 de spectatori militari și civili. 5. Dedicat campaniei agricole de însămânțări, 

fiind prezentat în comunele Saraiu, Basarabi, Pantelimon, Costache Burcă și Crucea, 

unde se aflau și militari la muncile agricole 6. În cinstea oamenilor muncii veniți la 

odihnă pe litoral, cât și pentru campania agricolă de vară, fiind prezentat în raioanele 

Negru Vodă și Medgidia, dar și în stațiuni, în fața a aproximativ 12000 de spectatori 

7. În cinstea Zilei Marinei, fiind prezentat la adunarea festivă organizată în orașul 

Constanța, în prezența oficialităților de prim rang ale țării, în frunte cu Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica, dar și în alte trei stațiuni, fiind vizionat de circa 7200 

de spectatori 8. Cu ocazia Zilei de 23 August, susținut de patru ori, cu participarea a 

circa 3500 de spectatori 9. «Pacea Patriei apărăm», spectacol cu care a ocupat Locul 

I la Concursul echipelor artistice pe Forțele Maritime Militare, calificându-se în 

finala pe Forțele Armate ale R.P.R. 

 

 

Maestrul Marin Hudițeanu (cu pălărie) și o parte dintre colaboratorii săi, în fața 

clubului unității 
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La Concursul echipelor și grupelor artistice ostășești pe Forțele Maritime 

Militare din anul 1958, pe primele locuri s-au clasat, în ordine, echipa artistică 

ostășească „Albatrosul” a U.M. 04752 Constanța, condusă de micimanul Marin 

Hudițeanu, recompensată cu suma de 1 500 lei și felicitată pentru că „a dat dovadă 

de o deosebită voință și dragoste de muncă, punându-și în aplicare toate 

posibilitățile și priceperea”91, echipa artistică ostășească „Pescărușul” a U.M. 03492 

Mangalia, condusă de plutonierul Ștefan Cătană, echipa artistică ostășească 

„Lebăda” a U.M. 04665 Giurgiu, condusă de plutonierul Gheorghe Tănase, și echipa 

artistică ostășească a U.M. 04923 Sulina. 

La manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Marinei, pe 2 august 1959, în 

portul Constanța, pe un ponton special amenajat au evoluat corul și orchestra echipei 

artistice ostăşeşti „Albatrosul”. 

La Concursul echipelor artistice ostășești pe Forțele Maritime Militare din 

anul 1959, „Albatrosul” a întrunit, de departe, aprecierile unanime și elogiile juriului 

și ale spectatorilor. 

 

 

 
91 Ordinul comandantului Forțelor Maritime Militare nr. 083 din 13 septembrie 1958. A.M.N.R., Fond 

Comandamentul Marinei Militare, dosar nr.crt. 8764, f. 194. 
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Cu prilejul Zilei Marinei, în 1962 a fost pus în scenă spectacolul „De strajă 

Patriei socialiste”, prezentarea Ion Aramă, comper – fruntașul I. Mihăilescu. 

 „Pentru Ziua Forțelor Armate ale R.P.R., 25 octombrie 1962, echipa 

artistică ostășească «Albatrosul» a pregătit un program de cântece ostășești pline 

de vigoare. Dintre acestea, amintim cântecele «Suntem apărători ai patriei iubite» 

de Sergiu Irimia, «Cântecul armatelor unite» de Alexandrov, suita de cântece 

ostășești intitulată «Cântăm flotele socialiste frățești din Marea Neagră». 

Formația de dansuri pregătește și câteva dansuri inspirate din viața 

militarilor noștri, iar recitatorii se pregătesc intens pentru prezentările diferitelor 

numere din program. 

Formația de gimnastică a echipei artistice, sub conducerea și îndrumarea 

caporalului Dobrovolschi Nicolae, se antrenează cu multă sârguință pentru a 

prezenta numere cât mai reușite în cadrul programului. 

De asemenea, soliștii echipei artistice se străduiesc să dea o interpretare 

cât mai bună melodiilor pe care le pregătesc. Astfel, soldatul Velicu Radu pregătește 

un program de melodii populare românești interpretate la fluier, iar soldatul fruntaș 

Nicolae Munteanu interpretează cu multă vigoare cupletul «Cântec de bucurie», în 

care cântă realizările poporului nostru muncitor.”92 

Contactul nemijlocit cu locuitorii Dobrogei a continuat și în vara anului 

1963, prin spectacole susținute în fața colectiviștilor din comuna Limanu.93 

Toamna anului 1963 a fost bogată în rezultate și confirmări pentru talentații 

„albatroși”. Pe 8 octombrie 1963, în sala din strada Uranus din Capitală a avut loc 

festivitatea de premiere a formațiilor artistice participante la finala celui de-al XII-

lea Concurs al formațiilor artistice ostășești. 

În urma citirii Ordinului ministrului Forțelor Armate ale R.P.R. privitor la 

rezultatele concursului, formației corale „Albatrosul” și brigăzii artistice 

 
92 Soldat fruntaș Alexandru Mihăilescu, „Echipa artistică ostășească „Albatrosulˮ pregătește un nou 

program”, în „Flota Patriei”, Anul XVII, nr. 347, 1962, p. 2. 
93 Plutonier-major I. Pantelimon, „Cu cântecul și dansul printre colectiviști”, în „Flota Patriei”, Anul 

XVIII, nr. 507 (914), joi, 4 iulie 1963, p. 2.  
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„Pescărușul” le-a fost atribuit Premiul I și titlul de laureat al Concursului formațiilor 

artistice de amatori pe armată, ediția 1963. 

Formația de gimnastică a echipei „Albatrosul” s-a clasat pe locul al II-lea. 

Printre cei 19 soliști ai echipei „Albatrosul” care au cucerit primul loc și titlul de 

laureat s-a aflat și gimnastul caporal Nicolae Dobrovolschi. 

În vara anului 1964, echipa artistică ostășească „Albatrosul” a susținut un 

original spectacol de Ziua Marinei R.P.R., în fața câtorva mii de spectatori prezenți 

la sărbătoarea marinarilor români. 

La începutul lunii octombrie 1964, în sala de spectacole a Clubului 

Marinarilor a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor membrilor echipei 

artistice ostășești „Albatrosul”, participantă la cel de-al XIII-lea Concurs al echipelor 

și formațiilor artistice de amatori din armată. 

Premiul I și titlul de laureat al concursului au fost acordate formației corale.  

Membrilor echipei li s-au înmânat medalii de laureați ai concursului, iar 

dirijorul corului, plutonierul-major Marin Hudițeanu, a primit Diploma de laureat al 

concursului. 

Premiul III și diploma de participare la concurs au fost acordate echipei de 

dansuri. Cu acest prilej, soldatul fruntaș Gheorghe Spineanu a obținut un Premiu 

special pentru creație literară. Premiul II a fost adjudecat de soldatul fruntaș Petre 

Minea, iar Premiul III de soldatul fruntaș Ion Păun. 

Tuturor membrilor formației li s-au înmânat premii speciale94. 

În toamna aceluiași an, echipa artistică „Albatrosul” din unitatea comandată 

de colonelul Petre Drăghia, comandantul Centrului de Instrucție al Marinei Militare, 

a prezentat un spectacol de real succes în fața colectiviștilor din comuna Limanu.95 

În cinstea Zilei de 25 octombrie, Ziua Forțelor Armate ale Republicii 

Populare Române, la Clubul Marinarilor din incinta Centrului de Instrucție al 

Marinei Militare a avut loc un frumos spectacol prezentat de echipa „Albatrosul” și 

 
94 „Clipe emoționante”, în „Flota Patriei”, Anul XVIII, nr. 574 (981), joi, 15 octombrie 1964, p. 1. 
95 „Albatrosul în mijlocul colectiviștilor”, în „Flota Patriei”, Anul XVIII, nr. 57 (978), joi, 24 

septembrie 1964, p. 2.  
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echipa Casei Ofițerilor, program condus de locotenentul-major Gheorghe Vulpe și 

plutonierul-major Marin Hudițeanu. S-au remarcat prin cântecele interpretate 

caporalul Ion Păun și solistele Marioara Lazăr și Lucia Pena.96 

Anul 1965 a fost deosebit de fructuos pentru „albatroși”. O escală culturală 

a efectuat secția folclorică a echipei artistice „Albatrosul”, în orașul Cernavodă, cu 

un spectacol artistic reușit, care s-a bucurat de un binemeritat succes.97 

În primăvara anului 1966, formația artistică ostășească „Albatrosul” a 

întreprins un turneu în mai multe localități din Dobrogea, prezentând spectacole cu 

o remarcabilă ținută artistică la Mangalia, Schitu, Cernavodă, Tulcea, Comana ș.a. 

La Ziua Marinei a susținut spectacolul cu tema „De veghe țărmului 

românesc”, montaj literar-muzical de Ion Aramă, Marin Hudițeanu și Ion Melinte. 

Contactul cu oaspeții litoralului a continuat și în sezonul estival 1967, cu 

spectacolul „Scumpă Românie – țară de viteji”, printre altele „Albatrosul” 

concertând pe scena Teatrului de vară din Techirghiol.98 

Cu prilejul Zilei Marinei R.S.R., Ansamblul artistic „Albatrosul” a susținut 

în avanportul Mangalia spectacolul intitulat „De veghe la hotar”, pe versuri de Ion 

Aramă și muzica de Marin Hudițeanu. 

La Ziua Armatei R.S.R., „Albatrosul” a pregătit și prezentat spectacolul „De 

strajă Patriei iubite”. 

Spectacolul pregătit cu prilejul Zilei de 1 mai 1968 s-a intitulat „Cântăm a 

Țării primăvară”. 

Vara anului 1969 consemnează același binemeritat succes în palmaresul 

„albatroșilor” Mangaliei, cu spectacolul muzical-coregrafic «Pe căi albastre», echipa 

artistică «Albatrosul» adaugă noi file în palmaresul cunoscut publicului spectator. 

 
96 Plutonier-major Ion Pantelimon, „Un spectacol reușit”, în „Flota Patriei”, Anul XVIII, nr. 576 

(983), joi, 29 octombrie 1964, p. 2. 
97 „Albatrosul în deplasare”, în „Flota Patriei”, Anul XIX, nr. 159(1015), joi, 10 iunie 1965, p. 2. 
98 Constantin Mocanu, directorul Casei de Cultură din Techirghiol, „Mulțumiri „Albatrosului”, în 

„Flota Patriei”, Anul XXII, nr. 1132, joi, 17 august 1967, p. 2. 



 

247 

 

La buna reușită a armonizării coregrafice a dansului marinăresc și-a adus contribuția 

maestrul emerit Vladimir Bedea.99 

De Ziua Marinei R.S.R., „Albatrosul” a prezentat spectacolul tematic „O 

dragoste supremă – România!”. 

Confirmarea celebrității ansamblului ostășesc „Albatrosul” și a reputației 

entuziastului său dirijor o regăsim în „Planul activităților artistice și concertistice 

susținute de echipa artistică ostășească «Albatrosul» și grupul de fanfare reunite ale 

Marinei Militare pe perioada iunie-august 1970”, aprobat de viceamiralul ing. 

Grigore Marteș, comandantul Marinei Militare din perioada 1963 – 1973. 

Momentul culminant atribuit „albatroșilor” era reprezentat de spectacolul 

muzical-coregrafic „Joc și cântec românesc”, care a fost susținut în acel sezon estival 

la Pecineaga, Techirghiol, Casa Armatei Mangalia, Dulcești, Moșneni, Clubul 

Marinarilor din Mangalia, Limanu, Grădina de Vară Mangalia, Topraisar, Codru, 

Constanța, Tulcea, Eforie Sud, 2 Mai ș.a. 

Chiar dacă parțial era tributar canoanelor ideologice ale epocii, spectacolul 

includea, pe lângă odele standard, piese corale tematice („De veghe în larg”, 

„Valurile Dunării”, „Oastea Română”, „Balada timonierului”), momente coregrafice 

( „Dans din Făgăraș”, „Călușarii”), melodii populare ( „Românie, țara mea de dor” 

și „Pădure, pădure” – solist A. Negrău, „Mureșule, apă lină” și „Auziți cum cântă 

țara” – solist I. Costin, „Ce frumos mai cântă cucul” și „Mult mi-e drag să cânt țara” 

– solist Constantin Dolănescu), muzică ușoară ( „Inimă înflăcărată” și „Un zâmbet 

pentru marinari” – solist Gheorghe Reiciu, „Marinarul îndrăzneț” și „Scrisoare către 

mama” – solist M. Pirpiriu), tablouri sportive ș.a.m.d. 

La începutul anilor ‘70, Ansamblul artistic „Albatrosul” era deja celebru pe 

toate scenele țării. Bunăoară, în perioada 1 iulie–30 august 1971, echipa artistică 

ostășească „Albatrosul” a prezentat militarilor de la marile unități și din unitățile 

Marinei Militare, precum și oaspeților litoralului românesc spectacolul „Cu toată 

viteza, înainte!”, vizionat și aplaudat de peste 9000 de turiști. 

 
99 Ibidem. 
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În primăvara anului 1972, „Albatrosul” și-a deschis stagiunea cu programul 

„Pentru tine, scumpă țară”, realizat sub conducerea plutonierului-adjutant Marin 

Hudițeanu iar pentru Ziua Marinei, 6 august 1972, spectacolul muzical-coregrafic 

„Cântec, joc și voie bună.”. 

Dacă în anul precedent formația artistică ostășească „Albatrosul” străbătuse 

Dobrogea în lung și-n lat, cu peste 50 de escale ale spectacolelor sale itinerante, în 

1973 și-a întins aripile înspre Capitala României.  

Astfel, duminică, 20 mai 1973, „Albatrosul” a fost prezent pe micul ecran, 

evoluând magistral, cu cei peste 120 de coriști, formația instrumentală și cei mai buni 

soliști, pe scena Concursului „Cântare Patriei”, competiție în care erau angrenate un 

număr însemnat de coruri ostășești. De altfel, în ultimele două decenii, „Albatrosul” 

devenise un nume arhicunoscut, respectat și îndrăgit, cu o prezență constantă și 

prestigioasă în unitățile Marinei. 

100 de puncte – acesta a fost bilanțul! Adică punctajul maxim! 

 „Apariția «Albatrosului» la rampa concursului interjudețean «Cântare 

Patriei» a fost un adevărat recital de virtuozitate, o convingătoare lecție de 

patriotism și mândrie ostășească exprimată prin muzică. Artiștii marinari au cântat 

bucuria vieții ostășești, exprimând în fraze muzicale de înaltă inspirație poetică 

hotărârea și voința nestrămutată a străjerilor pe ape de a apăra hotarele sfinte ale 

României. 

Ei au cântat mândria trecutului ostășesc, gloriosul prezent socialist, 

solidaritatea și frăția de arme. 

«Indiscutabil, formația «Albatrosul» a fost cel mai bun cor din rândul 

formațiilor ostășești prezente pe scena concursului – declara la încheierea 

spectacolului, cu competența-i recunoscută, compozitorul Vasile Donose, membru 

al juriului. Excelenta execuție a repertoriului denotă o remarcabilă cultură a stilului 

coral bărbătesc, rareori întâlnită la formațiile de amatori» – a adăugat acesta.”100 

 
100 Căpitan de rangul 2 Cristian Toma, „Albatrosul” pe scena sălii de concerte a Radioteleviziunii. 

Rezultat strălucit la Concursul „Cântare Patriei”, în „Flota Patriei”, Anul XXVIII, nr. 1443, joi, 24 

mai 1973, p. 1. 
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Pentru Ziua Marinei „Albatrosul” a pregătit spectacolul muzical-coregrafic 

„Cântec nou de marinar”, de Laurențiu Profeta. 

Marinarii „Albatrosului” au repetat isprava și pe 10 martie 1974, în cadrul 

Concursului coral interjudețean „Cântare Patriei”, unde au obținut punctajul maxim 

– 100 de puncte.”101 

În întâmpinarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în 

consiliile populare de la 9 martie 1975, în perioada 1-9 martie echipa artistică 

ostășească „Albatrosul” a prezentat 12 spectacole artistice cu tema „Dau votul meu 

din toată inima”, în fața a peste 3500 de militari în termen, cadre militare și familiile 

acestora, precum și a populației civile din orașele Mangalia, Tulcea, Babadag, 

Techirghiol, Eforie și Murfatlar. 

La 22 august 1975, Casa de Cultură din orașul Mangalia a găzduit 

spectacolul tematic „Slăvită fii, măreață sărbătoare”, susținut de echipele 

„Albatrosului” în întâmpinarea zilei de 23 august, în fața a 500 de cadre militare, 

membri de familie și locuitori ai orașului. 

În anul 1976, maestrul Marin Hudițeanu oferea noi surprize fanilor săi, 

printr-un nou format de spectacol.102 

Anul 1977 a fost marcat la scară națională de sărbătorirea Centenarului 

Independenței de stat a României. 

Prezentând numai în anul 1976 un număr de peste 60 de spectacole în unități 

militare, la case ale armatei și în instituții de cultură din orașe și comune, cunoscuta 

echipă artistică ostășească a marinarilor s-a înscris și în acest an, fără rezerve, printre 

favoriții etapei de masă a Festivalului național „Cântarea României”. 

Formația corală s-a înscris în concurs cu o suită de cântece marinărești, 

printre care: „Pe țărm și-n larg” de Temistocle Popa, „Nava noastră-i România” de 

Ion Chirescu, „Talazuri, talazuri” și „Dârz marinar” de Marin Hudițeanu. 

 
101 „Bun cart înainte! Suntem alături de tine, „Albatrosule!”, în „Flota Patriei”, Anul XIX, nr. 1490, 

joi, 7 martie 1974, p. 1, 3. 
102 Locotenent-major Ioan Ciubucă, „Formația artistică Albatrosul prezintă un nou spectacol”, în 

„Flota Patriei”, Anul XXXI, nr. 1603, joi, 29 aprilie 1976, p. 2. 
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Cântecele patriotice pregătite pentru același eveniment au fost: „Noi 

construim România de mâine” de Aurel Giroveanu, „Românie, vatră străbună” de 

Gheorghe Bazavan și „Imn neatârnării” de Marin Hudițeanu. 

Echipa de dansuri a pregătit „Călușarii”, o suită de dansuri din Făgăraș și 

dansul cu tema „Independența”. 

De asemenea, formațiile de muzică populară și ușoară, împreună cu soliștii 

vocali și instrumentiști, mizau pe o prestație aparte.”103 

O primă confirmare a venit din partea juriului la mijlocul lunii martie, la 

Casa de Cultură din Mangalia, unde „formațiile artistice fruntașe ale marinarilor, 

având drept «vedetă» de-acum renumita echipă ostășească «Albatrosul», condusă 

de același neobosit și veșnic tânăr artist marinar care este plutonierul-adjutant 

Marin Hudițeanu, prezentau un reușit spectacol în cadrul etapei de masă a 

Festivalului național «Cântarea României».”104 

Pe 31 mai 1977, la faza națională a Festivalului național „Cântarea 

României”, „«Albatrosul» și-a demonstrat încă o dată înalta virtuozitate 

interpretativă, transmițând, prin bucățile corale prezentate în fața unei săli 

arhipline, un vibrant mesaj patriotic și revoluționar. 

Sub bagheta experimentatului dirijor, plutonier-adjutant Marin Hudițeanu, 

«Albatrosul» a prezentat corurile «Imn neatârnării» de Al. Pașcanu, corurile a 

cappella «Flamuri albastre» de Gheorghe Bazavan și «Seara, pe la noi» de Iosif 

Velceanu și «Cântă patria-n lumină» de Radu Paladi, care au adus formației mult 

meritatul loc întâi. 

Așadar, încă o Diplomă pe care stă scris: «Se acordă locul I coralei 

ostășești «Albatrosul» din localitatea Mangalia, județul Constanța, la Concursul de 

muzică revoluționară și patriotică în cadrul etapei republicane a Festivalului 

național al educației și culturii socialiste «Cântarea României».”105 

 
103 „Albatrosul” – un nou program, în „Flota Patriei”, Anul XXXII, nr. 1644, joi, 10 februarie 1977, 

p. 2. 
104 „Aplauze la scenă deschisă”, în „Flota Patriei”, Anul XXXII, nr. 1649, joi, 17 martie 1977, p. 2. 
105 Căpitan de rangul 2 Romulus Șiclovan, „Un binemeritat loc de prestigiu”, în „Flota Patriei”, Anul 

XXXII, nr. 1662, joi, 16 iunie 1977, p. 2. 
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Și în anul 1978 „albatroșii” au evoluat cu aplomb pe scena Festivalului 

național „Cântarea României”. 

 „Ocuparea locului întâi la prima ediție a Festivalului național «Cântarea 

României» reliefează pregnant bilanțul rodnic al formației artistice «Albatrosul», 

aflată sub bagheta neobosită a plutonierului-adjutant Marin Hudițeanu care, prin 

munca permanentă, a trezit dragostea pentru muzică în rândul militarilor 

componenți ai acestei formații.”.106 

Sâmbătă, 21, și duminică, 22 aprilie 1979, „Albatrosul” a fost prezent în 

municipiul Slobozia, la faza interjudețeană a Festivalului național „Cântarea 

României”.107 

Laurii victoriei au venit anul acesta, pentru „albatroși”, tocmai de la Târgu 

Mureș, unde, în perioada 17-22 iulie 1979, s-a desfășurat etapa republicană a 

ansamblurilor și formațiilor muzicale de amatori din cadrul Festivalului național 

„Cântarea României”108. 

Miercuri, 8 octombrie 1980, în studioul de concerte al Radioteleviziunii 

Române a avut loc concertul de gală al laureaților celei de-a V-a ediții a Concursului 

de creație de cântece ostășești „Te apăr și te cânt, patria mea!”, desfășurat sub egida 

Festivalului național „Cântarea României”.109 

 
106 Soldat Ion Rusu, „Albatrosul” – o prezență vie, în „Flota Patriei”, Anul XXXIII, nr. 1722, joi, 10 

august 1978, p. 2. 
107 Marius Florian, „Artiștii marinari au cucerit publicul ialomițean”, în „Flota Patriei”, Anul 

XXXIV, nr. 17 (1759), joi, 26 aprilie 1979, p. 2. 
108 „Anuar enciclopedic 1979-1980”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p. 95.  
109 Concert de gală al laureaților Concursului de creație de cântece ostășești „Te apăr și te cânt, 

patria mea!”, în „Flota Patriei”, Anul XXXV, nr. 42 (1836), joi, 16 octombrie 1980, p. 4. 
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Spectacol de gală în Capitală 

 

La categoria Muzică ușoară, Premiul I a fost acordat melodiei „Marinarii” 

– muzica de Aurel Manolache, versurile de Ovidiu Dumitru și locotenent-colonel 

Călin George Ionescu. 

Duminică, 11 ianuarie 1981, ostașii marinari artiști amatori din garnizoana 

Mangalia au fost din nou prezenți pe scenă, în cadrul etapei de masă a Festivalului 

național „Cântarea Românei”.110 

La 28 octombrie 1981, la faza republicană a Festivalului național „Cântarea 

României” ediția 1979-1981, corul și formația de dansuri ale Ansamblului artistic 

ostășesc „Albatrosul” s-au clasat în fruntea clasamentului. De asemenea, au mai fost 

premiate Grupul vocal – Premiul II, Cvartetul de coarde – Premiul IV, și Taraful – 

Premiul III. 

De asemenea, la secțiunea Soliști instrumentiști, soldatul Marin Șargu a 

obținut Premiul II la clarinet. 

 
110 Marius Florian, „Un adevărat eveniment al vieții artistice. Marinarii militari la Festivalul național 

„Cântarea României”, în „Flota Patriei”, Anul XXXVI, nr. 3 (1857), joi, 15 ianuarie 1981, p. 2. 
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La 15 septembrie 1982, pe marea scenă a Sălii Sporturilor din Constanța 

„albatroșii” au prezentat în fața președintelui Nicolae Ceaușescu un spectacol mixt, 

alături de alte formații consacrate. 

La 15 octombrie, a avut loc marea gală a laureaților Festivalului cântecului 

ostășesc „Te apăr și te cânt, patria mea!”, unde s-au obținut un loc I, un loc II, un loc 

III și un premiu special. 

La 26 februarie 1983, a avut loc la Casa de Cultură din Mangalia faza 

județeană a Festivalului. 

La 10 mai 1983, la Teatrul de revistă „Fantasio” din Constanța, la faza 

interjudețeană a Festivalului național „Cântarea României”, „Albatrosul” s-a 

prezentat onorabil și de această dată. 

 „Cu toate că eram siguri, ne-am bucurat totuși ca niște copii când primesc 

un dar frumos. 

La 13 iunie, «Călușarii» noștri se deplasează la București. S-au întors a 

doua zi, bucuroși de reușita executării dansului.”. 

Au urmat repetiții intense pentru Festivalul național «Cântarea României», 

faza finală urmând să se desfășoare la București. 

19 iulie 1983 – ziua decisivă. În sala MAI au prezentat piesele «Foaie verde, 

mărgărit» de Mircea Neagu și o suită de cântece ostășești. Notele? 10 pe linie! 

Deși incomplet restabilit din punct de vedere medical, ansamblul fiind 

preluat și pregătit de maiorul Traian Broască, în luna octombrie 1984, Maestrul 

Marin Hudițeanu nu renunță și se ambiționează să însoțească Ansamblul ostășesc 

„Albatrosul” la Festivalul „Te apăr și te cânt, patria mea!”. 

Purtat pe braţe de doi soldaţi, este prezent la festival și dirijează ca nimeni 

altul corul „Albatrosul”, care obține locul I pe M.Ap.N. 
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Toamna 1986. Plutonul albatroșilor în incinta unității 

 

Din 1988, conducerea Ansamblului artistic ostășesc „Albatrosul” a fost 

preluată de locotenent-colonelul Ion Petrache, efectivele acestuia fiind transferate de 

la Centrul de Instrucție al Marinei Militare din Mangalia, unde activase aproape 

decenii, la Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanța. 

Din lipsă de militari în termen ca urmare a reducerii stagiului militar după 

evenimentele din decembrie 1989, în anul 1990 Ansamblul artistic „Albatrosul” a 

fost desființat. 

În urma sa au rămas un palmares de excepție, tineri „albatroşi” care și-au 

continuat cu succes cariera în domeniul artistic, precum George Bînțu, Constantin 

Dolănescu, Nicu Jigolea, Daniel Magdal, Petrică Mîțu-Stoian sau în alte varii 

domenii. 

Și, neîndoielnic, amintirile de neuitat ale celor care, în ultimii trei ani s-au 

adunat la sediul unității, în prezent Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale 

„Viceamiral Constantin Bălescu” din Mangalia și l-au vizitat pe Maestrul Marin 

Hudițeanu (n. 28 iulie 1923, comuna Comana, jud. Constanța – d. 22 septembrie 

2020, Constanța). 

Și tot ei, la inițiativa și prin implicarea a doi inimoși „albatroși”, Marian 

Diamandopol și Milorad Milicici, au susținut apariția albumului memorialistic 
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„Legendele «Albatrosului»”111 iar la întâlnirea din 4 septembrie 2021, au dezvelit pe 

fațada clubului unității o placă memorială în amintirea anilor de stagiu militar în care 

arta a prevalat cătăniei. 

 

 
4 septembrie 2021. Lansarea albumului „Legendele Albatrosului” – autor 

comandor (r) dr. Marian Moșneagu, în clubul instituției 

 

 
4 septembrie 2021. Veteranii Ansamblului „Albatrosul”, împreună cu 

comandantul unității, comandorul dr. ing. Neculai Tataru 

 

 

 

 
111 Marian Moșneagu, „Legendele «Albatrosului»”, Editura Militară, București, 2021. 
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GALERIA COMANDANŢILOR 
 

ŞCOALA DE APLICAŢII A SUBLOCOTENENŢILOR DE MARINĂ  

(1896-1909) 

 

Maior Constantin BĂLESCU 1896 

Locotenent Vasile SCODREA 1 octombrie 1898 

Locotenent Eugen TĂUTU 1 octombrie 1901 – mai 1902 

 

ŞCOALA NAVALĂ SUPERIOARĂ DE MARINĂ (1909-1914) 

 

Locotenent-comandor Vasile SCODREA 1 aprilie 1909 – 1 aprilie 1912 

Locotenent-comandor Emil OPRIŞAN 1912 - 1913 

Căpitan-comandor Angelo FRUNZIANESCU 26 septembrie 1914 

Căpitan mecanic Marin PIŞLICARU  

 

ŞCOALA SPECIALĂ A MARINEI (1920-1949) 

 

Locotenent-comandor Alexandru GHEORGHIU 1 octombrie 1920 - 1 octombrie 

1922 

Locotenent-comandor Alexandru CONSTANTINESCU 1 octombrie 1922-1 aprilie 

1923 

Locotenent-comandor Alexandru BARDESCU 1 aprilie 1923 - 1 octombrie 1924 

Locotenent-comandor Ioan GEORGESCU 20 octombrie 1924 - 24 noiembrie 1925 

Locotenent-comandor Grigore-Emanoil POPOVICI 24 noiembrie 1925 - 20 aprilie 

1926 

Căpitan Alexandru STOIANOVICI 1926  

Locotenent-comandor Paul ZLATIAN 1 aprilie 1927 - 25 octombrie 1928 

Căpitan-comandor Grigore-Emanoil POPOVICI 25 octombrie 1928 

Locotenent-comandor Dorin IACOMI 8 aprilie 1930 

Locotenent-comandor Nicolae BARDESCU 15 octombrie 1930 - 15 octombrie 1931 

Căpitan Carol PROSSINAGG 15 octombrie 1931-1 aprilie 1932 

Căpitan Matei TOMA 15 octombrie 1935 – 1938 
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CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL MARINEI MILITARE 

 

Colonel Petre DRĂGHIA 1962 - 1973 

Căpitan de rangul 1 Ioan MUŞAT 15 septembrie 1973 - 14 martie 1979 

Comandor Constantin ŞTEFĂNESCU 14 martie 1979 - 13 martie 1981 

Contraamiral Petru ANGHEL 8 iunie 1982 - 29 iulie 1988 

Comandor Constantin URDĂREANU 2 aprilie 1990 - 5 octombrie 1993 

Comandor Emil DOBRESCU 1 decembrie 1993 - 1 iunie 1997 

 

 

BAZA DE INSTRUCŢIE MANGALIA 

 

Comandor Eugen BULBOACĂ 2003 - 15 iunie 2004 

 

 

CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL FORŢELOR NAVALE 

 

Comandor Florentin STAMATE 15 iunie 2004 - 28 februarie 2006 

Comandor Gheorghe DĂNILĂ 1 aprilie 2006 - 1 septembrie 2008 

 

 

CENTRUL DE INSTRUIRE AL FORŢELOR NAVALE 

 

Comandor Petrică PÎRVU 1 septembrie 2008 - 2009 

Comandor Dănuţ ANDRONIE 1 septembrie 2009 - 1 martie 2016 

Căpitan-comandor Florinel BĂDICĂ 1 martie 2016 - 2020 

 

 

FACULTATEA DE COMANDĂ, STAT MAJOR ŞI TEHNICĂ DE MARINĂ 

 

Comandor Emanoil ŢIGĂNAŞ 15 septembrie 1990 – 5 octombrie 1995 

Căpitan-comandor Gheorghe ALEXANDRU 1995 - 30 iunie 2000 

Comandor Valentin BOTEZATU 1 octombrie 2000-1 septembrie 2003 
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ŞCOALA DE APLICAŢIE A FORŢELOR NAVALE (2003-2021) 

 

Comandor Valentin BOTEZATU 1 septembrie 2003 - 18 mai 2005 

Comandor dr. Ştefan GEORGESCU 13 iunie 2005 - 1 mai 2006 

Comandor Gheorghe LUŢAŞ interimar 1 mai - 30 iunie 2006  

Comandor Tiberiu CHODAN 30 iunie - 1 noiembrie 2006 

Comandor Gheorghe LUŢAŞ interimar 1 noiembrie 2006 - 24 octombrie 2008 

Comandor dr. Vergil MORARU 24 octombrie 2008 - 15 iulie 2010 

Comandor Vasile CHIRILĂ 15 iulie 2010 - 1 iulie 2015 

Comandor Petrică PÎRVU 1 iulie 2015 – 31 iulie 2020 

Comandor Vasile SĂVULESCU 1 august 2020 – 31 ianuarie 2021 

Comandor dr. ing. Neculai TATARU 1 martie – 31 august 2021 

 

 

ȘCOALA DE INSTRUIRE INTERARME 

Comandor dr. ing. Neculai TATARU 1 septembrie 2021- prezent 
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IMPRESII DIN CARTEA DE ONOARE 
 

 

19 februarie 2009: 

 „Thank you very much for all of your hospitality! The soldiers and petty 

officers are very disciplined and professional. This experience was an outstanding 

opportunity to exchange ideas and concept. Thank you for the gracious hospitality.”  

ISCS USN ss/indescifrabil, LCDR USN ss/indescifrabil, CDR USN ss/ 

indescifrabil  

 

23 octombrie 2010: 

 „Este o mare onoare să mă aflu alături de cei mai importanţi oameni ai 

patriei…eroi prin natura meseriei, dar și prin curajul cu care au ales să îmbrace 

uniforma militară.” 

Mihai-Claudiu TUSAC, Primarul municipiului Mangalia  

 
 

23 octombrie 2010 

 „Am participat cu mare plăcere la festivitatea depunerii jurământului 

militar în cadrul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale și am inaugurat împreună cu 

primarul Municipiului Mangalia Sala de tradiţii. Am toată admiraţia pentru ce s-a 

realizat în unitate, pentru ofițerii și comandanţii care se străduiesc să păstreze 

tradițiile și valorile Marinei Militare Române. 

Felicitări!” 

Contraamiral de flotilă Cătălin-Silviu DUMISTRĂCEL,  

Statul Major General 
 

10 noiembrie 2010 

 „Aş dori să felicit din toată inima Școala de Aplicație a Forțelor Navale 

pentru modul în care păstrează, consemnează și continuă tradițiile Marinei Române. 

Am fost profund impresionat de Sala tradiţiilor. Este o dovadă că instituţia 

dumneavoastră a înţeles pe deplin că o armată care nu ştie ce continuă, are puţine 

şanse să continue. 

Felicitări tuturor!” 

Comandor dr. Gheorghe-Cristian BOGDAN,  

Direcţia Instrucție și Doctrină/SMG 
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25 ianuarie 2011 

 „Am vizitat Școala de Aplicație a Forțelor Navale, instituție de învățământ 

cu tradiţii și viitor important, pentru ca toţi ce se pregătesc aici să primească, în 

primul rând, convingerea că profesia lor este importantă și necesară prosperităţii, 

siguranţei și prestigiului ţării noastre. 

Urez corpului didactic și conducerii şcolii să scoată promoţii cu solide și 

temeinice cunoștințe marinăreşti.” 

Viceamiral (rtr) Constantin IORDACHE,  

Preşedintele „Clubului Amiralilor” 

 

4 martie 2011 

 „O iniţiativă deosebit de frumoasă reprezentând un arc peste timp și un 

reper de care are nevoie orice ofițer de marină sau personalul ce-și desfăşoară 

activitatea în Forţele Navale.  

Locul ales fericit în Școala de Aplicație a Forțelor Navale Române, loc 

unde se întâlneşte tinereţea absolvenţilor cu tradițiile lăsate de înaintaşi. 

Vânt bun din pupa!” 

Contraamiral de flotilă dr. Alexandru MÎRŞU,  

Comandantul Flotei  

 

4 martie 2011 

Nobilă trăire atunci când vezi într-un loc unde ai pus suflet, că oamenii ce 

urmează ridică noi valenţe și împliniri. Școala de Aplicație a Forțelor Navale, prin 

oamenii și realizările sale – se află pe un drum sigur spre un obiectiv generos – 

„Centru de excelenţă”. 

Felicitări! Ţineţi-o tot aşa! 

Comandor dr. Vergil MORARU,  

Comandantul Centrului de Scafandri 

7 aprilie 2011 

 „Mid site survey Jackal STONE. Thanks for the hospitality. Looking 

forward to cooperate with the Romanian Navy. Hapiness with the exercise.” 

Best wishes 

Captain Rene ERICHSON, Ncn NAVSOC 
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7 aprilie 2011 

You have a very beautiful chapel & is very inspiring. 

SSG Martin COOLE 

1st BN 10th Special Forces Group 

Preventive Medicine NCO 

 

7 aprilie 2011 

 „May God bless your country. Best wishes for prosperity, peace and harmony 

among all nations.” 

Martina ROBLES, SOCEUR 

 

20 aprilie 2011 

Pur și simplu uimitoare transformarea a ceea ce a fost și ceea ce este. 

Impresionantă dăruirea pentru frumos și lucru bine făcut. Aceşti oameni merită cu 

mult mai mult decât felicitări… 

Ei scriu o pagină de istorie adâncă a acestei unităţi. 

Ziarul „Mangalia”, ss/indescifrabil 

 

22 mai 2011 

Am redescoperit, cu încântare, în „amfiteatrul” instruirii personalului 

Forțelor Navale pagini impresionante din istoria Marinei Militare Române, inspirat 

etalate în Sala de tradiţii a instituţiei. 

Felicitări conducerii Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” pentru respectul pentru tradiţii și maniera elevată de 

perpetuare a valorilor spirituale ale învăţământului de marină. 

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU,  

Şeful Serviciului Istoric al Armatei 

 

22 mai 2011 

Tradiţiile Marinei se păstrează cu efort deosebit, dar și cu oameni 

„deosebiţi”. 

Bun cart înainte! 

Comandor Petrea HANGANU,  

Statul Major al Forțelor Navale 
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3 iunie 2011 

Remarc în mod deosebit preocuparea constantă a comandantului unităţii 

pentru aspectul marinăresc al unei unităţi „de uscat”. Acest suflu nou s-a 

materializat într-o sală de tradiţii deosebită cu un pronunţat spirit marinăresc, 

precum și în toate realizările unităţii, mai ales în ultimul an. 

Felicitări și cinste colectivului condus de domnul comandor Vasile 

CHIRILĂ, un om ce depune mult suflet pentru unitate, pentru Marină! 

Comandor dr. Corneliu BOCAI 

Şeful Instrucţiei și Doctrinei din Statul Major al Forțelor Navale 

 

28 iunie 2011 

 „Per aspera ad astra”… Calea marinarilor militari la fruntariile Ţării – 

exemplu de frumoasă implicare și devoţiune în interesul celor apropiaţi de valorile 

perene ale neamului. Cinste și respect înaintaşilor, obol de mulţumire celor prezenţi, 

care duc mai departe, în ciuda vitregiilor timpului, simbolul Marinarului român.  

dr. Florin STAN,  

Muzeul Național al Marinei Române 

 

Sunt un vechi prieten al acestei instituţii militare și vin de fiecare dată cu 

plăcere. Acum am văzut și Sala tradiţiilor și sunt impresionat. 

Vă doresc numai succese și performanţă în pregătire. 

Colonel dr. Marius-Dumitru CRĂCIUN 

Comandantul Componentei de Operaţii Speciale/DIM 

 

 

24 septembrie 2011 

 „Thank you for hosting SOCEUR and giving a tour of you fantastic base. 

We hope to visit again very soon and look forward to a long and fruitful relationship. 

Best Regards!” 

Brent JEORGENSEN  

 

 „Great time. Thank you for you hospitality & showing us your wonderful 

facility.” 

Jamie GOYL 
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29 septembrie 2011 

Ne permitem să vă felicităm pentru modul cum păstraţi lecţiile învăţate ale 

trecutului activităţii marinăreşti, dar și pentru efortul de a le aduce la cunoştinţa 

tinerilor care deprind tainele marinăriei în instituţia dumneavoastră de învățământ, 

acum când încercaţi din răsputeri să faceţi nevăzută „Criza mondială” pentru a nu 

afecta educaţia oamenilor mării. 

Colonel Dănuţ VACARIU 

Şeful Biroului Lecţii învăţate din Statul Major General 

 

28 octombrie 2011 

Aniversarea a 115 ani de la înfiinţarea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale 

constituie un onorant prilej de a redescoperi instituţia, personalul ei și nu în ultimul 

rând realizările în evoluţia şcolii. Adresez şcolii, personalului ei și tuturor 

cursanţilor, mult succes în evoluţia spre o treaptă superioară. 

La mulţi ani! 

Contraamiral de flotilă (r) Valentin BOTEZATU,  

Preşedintele Asociației Absolvenţilor Academiei Navale 

„Mircea cel Bătrân” 

 

28 octombrie 2011 

Aniversarea celor 115 ani de la înfiinţarea Școlii de Aplicație a Forțelor 

Navale îmi aduce aminte de evenimentele petrecute acum 10 ani când s-a înființat 

Baza de Instrucție a Forțelor Navale. Cu adâncă emoţie și consideraţie aduc un 

omagiu celor care s-au străduit pentru menţinerea și promovarea tradiţiilor Marinei 

Române. 

Le doresc tuturor „VÂNT BUN DIN PUPA și La mulţi ani!” 

Comandor (r) Eugen BULBOACĂ 

 

28 octombrie 2011 

Cu ocazia aniversării celor 115 ani de existenţă a Școlii de Aplicație a 

Forțelor Navale rememorăm tradițiile nu doar ale acestei structuri, ci ale Forțelor 

Navale, ba chiar a Marinei Române întregi. Evoluţia și transformarea acestui 

marcant și simbolic locaş al conştiinţei și culturii marinăreşti într-o structură vie, 

care pulsează energie și putere prin venele Forțelor Navale Române se datorează 

eforturilor generaţiilor de marinari: ofițeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi și 
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soldaţi a căror memorie merită cu prisosinţă să fie cinstită, elogiată într-o astfel de 

sală de tradiţii frumoasă, înnobilată de „bijuteriile” ieşite din mâinile vrednice ale 

celor care continuă tradițiile valoroase ale înaintaşilor. Cuvine-se a-i felicita și a le 

mulţumi pentru reuşita lor, încununată azi prin primirea drapelului de luptă. 

Sunt bucuros și mândru totodată să fi făcut parte din acest colectiv, să fi 

contribuit și eu puţin din postura de şef de stat major și comandant la realizările 

acestui ciclu care ar putea fi intitulat „de la Drăghia la Chirilă”. 

Cart bun înainte! și 

Dumnezeu să binecuvânteze poporul român! 

Comandor Tiberiu-Liviu CHODAN 

 

9 ianuarie 2012 

Sunt deosebit de onorat pentru invitaţia primită, de a prezenta misiunile și 

organizarea actuală a structurii militare. Am întâlnit un colectiv de ofițeri doritori 

să înţeleagă și să cunoască elemente noi. Vă mulţumesc pentru oportunitatea oferită. 

Apreciez foarte mult efortul întregului colectiv al U.M. 02196 de a avea o 

cazarmă dotată și frumoasă. Respect ceea ce faceţi zi de zi. 

Cu consideraţie, 

Comandor Valentin IACOBLEV,  

Comandantul fregatei „Regina Maria” 

 

 

10 ianuarie 2012 

Apreciez în mod deosebit maniera în care promovaţi tradițiile marinăreşti 

și imaginea Forțelor Navale ale României. Sunt onorat pentru invitaţia de a prezenta 

principalele iniţiative internaţionale la nivel regional ale Forțelor Navale. 

Felicitări pentru colectivul acestei unităţi pentru eforturile depuse pentru 

dotarea și înfrumuseţarea cazărmii. 

Apreciez de asemenea deschiderea și dorinţa de cunoaştere a acestui 

colectiv. 

Cu deosebită consideraţie, 

Comandor dr. Constantin CIOROBEA,  

Comandantul Componentei Operaţionale Navale 
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12 ianuarie 2012 

Începutul anului de instrucție 2012 coincide cu fericitul prilej de a putea 

prezenta tinerilor ofițeri cursanţi ai Școlii de Aplicație a Forțelor Navale misiunile, 

obiectivele și modul de desfăşurare a activităţilor fregatei F 221 „Regele 

Ferdinand”. 

Sunt, de asemenea, onorat să pot vizita Școala de Aplicație și să observ 

schimbări majore, pozitive, rodul muncii unui colectiv valoros cu o comandă 

compusă din ofițeri valoroşi. 

Doresc cu această ocazie să vă transmit dumneavoastră, domnule 

comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale și întregului colectiv al unităţii, 

multe realizări în noul an de instrucție și menţinerea acestui ritm susținut, 

menţinerea și transmiterea tradiţiilor marinăreşti în formarea tinerilor ofițeri, 

maiştri militari și soldaţi gradaţi profesionişti pentru marina noastră. 

Bun cart înainte! 

Cu aleasă consideraţie, 

Comandor Mihai PANAIT 

Comandantul fregatei 221 „Regele Ferdinand” 

 

 

12 ianuarie 2012 

Astăzi, 12 ianuarie 2012, am avut onoarea să prezint tinerilor ofițeri 

aspiranţi din Școala de Aplicație a Forțelor Navale, date și impresii despre fregata 

111 „Mărăşeşti”. 

Cu prilejul acestei vizite am observat o faţă foarte frumoasă a acestei 

instituţii de pregătire din Forţele Navale, o echipă de comandă de mare valoare, un 

grup de ofițeri și maiştri militari dedicaţi meseriei și tradiţiilor marinăreşti. 

Doresc cu această ocazie să transmit comenzii unităţii și personalului din 

subordine multă sănătate, multe realizări în plan personal, profesional, să continue 

acest proces de instruire a personalului din Forţele Navale. Apreciez nivelul de 

pregătire al soldaților și gradaților profesionişti care sosesc la bordul fregatei 

„Mărăşeşti” după absolvirea acestei instituţii. 

Bun cart înainte! 

Cu deosebită admiraţie, 

Comandor Cornel COJOCARU 

Comandantul fregatei 111 „Mărăşeşti” 



 

268 

 

 

8 martie 2012 

Sala de tradiţii a Școlii de Aplicație a Forțelor Navale reprezintă un 

obstacol în calea uitării a celor care au slujit și cei care vor sluji Marina Militară. 

Apreciem în mod deosebit abnegaţia și dăruirea personalului Școlii de 

Aplicație în organizarea și dotarea acestei frumoase săli de tradiţii. 

Cu respect, 

Comisia de inspecţie a Corpului de Control și Inspecţie 

Colonel dr. ss/indescifrabil 

Colonel ss/ indescifrabil 

Locotenent-colonel ss/ indescifrabil 

 

 

21 martie 2012 

Am avut ocazia de a cunoaşte oameni deosebiţi prin spiritul cu care 

păstrează și promovează tradițiile și tainele şcolii româneşti navale. 

Felicitări instructorilor, profesorilor și cursanţilor care s-au preocupat 

stăruiesc în această nobilă activitate. 

Cu deosebit respect, 

Colonel dr. Dorel BEJAN 

Şeful Secției Tradiţii și Cultură Militară din Statul Major General 

Locotenent-colonel Luigi-Mihail COJOCARU 

 

4 aprilie 2012 

Am avut ocazia deosebită înlesnită de Cercul Militar și Școala de Aplicație 

a Forțelor Navale de a participa activ la prezentarea meseriei de marinar, a carierei 

de militar împreună cu elevii claselor a VIII-a din cadrul Școlii „Gala Galaction” 

Mangalia. 

Mulţumim pentru prezentarea și explicaţiile oferite și grija acordată 

elevilor noştri. 

Viorica GHERGHIŞAN,  

Directorul adjunct al Școlii „Gala Galaction” Mangalia 
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5 aprilie 2012 

Am avut prilejul să vizitez una din cele mai vechi instituţii de pregătire din 

Armata României, iar impresiile deosebite pe care le păstrez și le voi păstra de aici 

încolo îmi întăresc convingerea că oamenii potriviţi, la locul potrivit, au darul de a 

sfinţi.  

Mă simt deosebit de onorat că am reuşit să cunosc un colectiv atât de 

profesionist și de dedicat păstrării tradiţiilor în una din cele mai vechi îndeletniciri 

– marinăria. 

Vă felicit din inimă și vă doresc tot binele din lume. 

Colonel dr. Aurel BUCUR,  

Şeful Secției Operaţii și Instrucție din  

Direcţia Comunicaţii și Informatică a Statului Major General 

 

5 aprilie 2012 

Am avut din nou ocazia de a păşi în această catedrală a culturii marinăreşti 

după mulţi ani petrecuţi în afara Forțelor Navale. 

Sincer, am fost impresionat de realizările acestor oameni care slujesc 

tradițiile, cultura și învăţământul marinăresc. 

Le urez acestor slujitori ai marinei să continue activitatea deosebită de 

pregătire și promovare a culturii marinăreşti, a tradiţiilor și noutăţilor în domeniu. 

Urez acestui colectiv Bun cart înainte!, împreună cu admiraţia mea deplină. 

Comandor Alexandru FADEEV,  

Şeful Compartimentului Comunicaţii Forţe Navale din 

Direcţia Comunicaţii și Informatică din Statul Major General 

 

6 septembrie 2012 

Mă numesc STERESCU Vlad-Petre și am vizitat U.M. 02196 Mangalia – 

unitatea în care am făcut armata în urmă cu 42 de ani (1969-1971). 

Am fost plăcut surprins să revăd acest loc unde am petrecut 2 ani și am 

rămas cu amintiri foarte plăcute. 

Am lucrat la cabinetul ATAKA și în corul ALBATROS. 

Doresc mult succes celor care se pregătesc în această unitate și multă 

sănătate cadrelor militare. 

Vlad-Petre STERESCU,  

fost soldat în această unitate militară, în perioada 1969 - 1971 
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5 octombrie 2012 

Vizitarea unităţii dumneavoastră mi-a oferit plăcuta ocazie să iau contact 

cu o pagină de istorie a forţelor navale aflate în plin proces de transformare 

structurală în vederea integrării depline în structurile euro-atlantice. 

Apreciez în mod deosebit modul de implicare al personalului ce încadrează 

unitatea în prezentarea cu mândrie profesională a activităţii de formare continuă a 

celor mai tineri ofițeri ca viitori profesionişti în acest atât de provocator și complex 

domeniu cu este cel naval. 

Cu deosebită consideraţie, 

Comandor (Av.) Mihalachi ANGHEL,  

Direcţia Instrucție și Doctrină din S.M.G. 

 

27 februarie 2013 

Un gând frumos și recunoştinţă pentru comandanţii și colegii 

dumneavoastră pentru pasiunea, dăruirea și răspunderea cu care au înființat și 

întreţinut acest minunat loc de cultură. 

 La mulţi ani tuturor! 

Trăiască Marina Română! 

Trăiască România!  

Comandant de cursă lungă Romică DĂNILĂ 

 

18 iunie 2013 

Seria 24 a Colegiului Naţional de Apărare, felicitând pentru experienţa și 

profesionalismul dovedit, salută spiritul „Lupilor de mare” care a pătruns cu 

trăinicie in sufletele dumneavoastră. 

Cu deosebit respect și cu multă admiraţie  

Locţiitor CNP, indescifrabil 

 

10 septembrie 2013 

Un periplu prin această instituție fortifică spiritul. 

Aşa că nu este bucurie mai mare decât aceea izvorâtă din întâlnirea cu 

Școala aceasta care păstrează, revigorează, transmite mai departe valori. 

Mulţumim echipei de azi, plină de pricepere și pasiune. 

Comandor (r) Ilie MANOLE 
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11 aprilie 2013 

Vizitând acest aşezământ am călătorit cu gândul la toţi oamenii oştirii 

noastre. 

Mă înclin, totodată în faţa tuturor celor care într-o măsură mai mică sau 

mai mare au continuat și contribuie la evoluţia constant pozitivă a acestei instituţii. 

Sper că sunt considerat și eu unul dintre aceştia. 

Cu respect, 

Iulia MATEI,  

Locţiitorul șefului Corpului de Control și Luptă 

 

15 octombrie 2013 

Vizitarea acestui loc nu numai că m-a fascinat din prima clipă dar mi-a 

trezit amintiri despre care crezusem că nu le voi mai putea activa poate, niciodată... 

Surpriza plăcută a fost deosebită mai cu seamă când prin amabilitatea 

domnului care mi-a făcut prezentarea am redescoperit amintiri în imagini despre 

„ALBATROSUL” de altădată, care cu onoare și profesionalism era eticheta 

Mangaliei de odinioară! 

Vă felicit pentru toate eforturile și perseverenţa de a păstra pentru cei ce 

vor veni după noi istoria în imagini și nu numai pentru tot ceea ce a însemnat și 

înseamnă ARMATA ROMANĂ. 

Cu deosebit respect,  

Ana TOMA,  

Consilier Primăria Mangalia 

 

8 aprilie 2014 

O zi minunată pentru elevii Școlii gimnaziale nr. 1 Mangalia care au vizitat 

unitatea dumneavoastră. 

În calitate învăţător al acestor elevi, vă pot scrie aici cele mai frumoase și 

plăcute impresii pe care nu le pot exprima doar în aceste rânduri.  

Felicitări pentru tot ceea ce faceţi! 

Mulţumim tuturor cadrelor militare care ne-au fost aproape și totodată 

ghizi în întreaga vizită! 

Profesor Ion BĂLĂNOIU 

 



 

272 

 

16 mai 2014 

Făcându-mă ecoul colegelor și colegilor cu care am prezentat personalului 

școlii Conferința „Operaţia 60.000”, vă felicit pentru modul în care această 

instituție a renăscut într-un mod admirabil. 

Pasiunea cu care vă dedicaţi activitatea cotidiana promovării și dezvoltării 

culturii marinăreşti și a tradiţiilor navale româneşti vă onorează dar vă și obligă la 

noi demersuri în deplin acord cu evoluţia Forțelor Navale. 

Vânt bun din pupa! 

Contraamiral de flotilă (r) dr. Aurel CONSTANTIN 

Preşedinte Ligii Navale Române - Filiala Constanța  
 

23 iunie 2014 

Una dintre cele mai mari bucurii mi-a făcut această vizită. 

Acest sfânt lăcaş al culturii și tradiţiilor marinăreşti să constituie și pe 

viitor stindardul generaţiilor viitoare de ofițeri, maiștri militari și soldaţi gradaţi 

voluntari. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze să aveţi parte de realizări deosebite multă 

putere de muncă înţelepciune și vânt bun din pupa.  

Cu deosebită dragoste, respect, și apreciere, 

Căpitan-comandor (r) Adrian IONIŢĂ 
 

25 mai 2016 

Sunt plăcut impresionat de cele prezentate de oamenii sufletiști din unitatea 

vizitată. 

Plutonier adjutant Vasile VÂNĂU, 

Şeful Cercului Militar Piatra-Neamţ 
 

Vă doresc mult succes în continuare. Avem nevoie de Marina Militară. 

Plutonier major Florin MIRICĂ,  

Șeful Cercului Militar Oradea  
 

Am trecut, am văzut, am rămas impresionat! 

Șeful Cerculului Militar Dej 

 

Impresionant, oameni minunați, suflete calde și vesele.  

Cu deosebit respect! 

Romică CEHAN,  

Cercul Militar Bacău 

 



 

273 

 

5 septembrie 2016 

Am participat astăzi la ceremonia de deschidere a cursului de bază pentru 

ofițeri și a programului de formare iniţială a soldaților profesioniști seria 2016. 

Sunt onorat că au reîntinerit Școala de Aplicație a Forțelor Navale și 

colectivul de instructori, un colectiv valoros care continua tradițiile primei Școli de 

Aplicaţiune a Sublocotenenților înființată la 1 noiembrie 1896. 

Le-am urat mult succes în cariera militară tinerilor aspiranți și soldaților 

profesionişti, să se preocupe permanent de dezvoltarea profesionala și personală 

sub deviza S.A.F.N. „Cunoaşterea înseamnă putere”. 

Contraamiral de flotilă Tiberiu FRĂȚILĂ,  

Şeful Direcţiei Personal și Mobilizare SMG 

 

10 - 14 octombrie 2016 

În perioada 10 - 14 octombrie 2016 Comisia Statului Major General a 

executat controlul Școlii de Aplicație a Forțelor Navale în cadrul controlului 

comenzii Statului Major al Forțelor Navale. 

Cu ocazia activităților demarate am cunoscut marinari inimoși, lupi ai 

mării care pun suflet și pasiune pentru a menține vie flacăra dezvoltării profesionale 

a generaţiilor de marinari. 

Limitările și constrângerile perioadei de profunde transformări nu-i 

împiedică pe bravii marinari să ducă mai departe spiritul de care se bucură. 

Cu trei săptămâni înainte de aniversarea a 120 de ani de existenţă 

neîntreruptă a instituției, febra pregătirilor grandioasei manifestări atinge cote 

maxime. 

Urez întregului personal vânt bun din pupa, puterea de a trece peste 

greutăţi și vicisitudinea de a reuşi să modernizeze instituția și să militeze pentru o 

cunoaștere cât mai profundă. 

Prezentul reprezintă punctul de întâlnire a viitorului cu trecutul. 

MULT SUCCES ÎN CONTINUARE! 

LA MULŢI ANI! VÂNT BUN DIN PUPA! 

Cu aleasă considerație, 

 

Colonel dr. ing. Daniel BĂNICĂ  

Preşedintele Comisiei de Control SMFN 
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1 noiembrie 2021 

Sărbătorim astăzi, 1 noiembrie 2021, 125 de ani de frumoase și bogate 

tradiții de la înființarea Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale, Viceamiral 

„Constantin Bălescu”, continuarea tradițiilor Școlii de Aplicație a 

Sublocotenenților, înființată la Galați în anul 1896 prin Înaltul Decret nr. 1093 din 

26.02.1896, sub conducerea maiorului Constantin Bălescu. 

La acest eveniment aniversar, transmit sentimentul meu de înaltă apreciere 

și încredere deplină în calitățile și devotamentul întregului personal al Școlii de 

Instruire Interarme „Viceamiral Constantin Bălescu” și vă doresc să faceți totul 

pentru a fi în continuare la fel de pragmatică, sigură și eficientă în activitatea de 

mare responsabilitate pe care o desfășurați în folosul Forțelor Navale Române! 

LA MULȚI ANI! 

Contraamiral de flotilă Cornel-Eugen COJOCARU 

   Locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale 

 

Aniversarea înființării Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale 

reprezintă un moment de referință în tradiția învățământului românesc militar de 

marină. Cei 125 de ani de experiență au transformat instituția de-a lungul vremii, 

într-una exponențială pentru Forțele Navale. 

Îmbinarea fructuoasă a teoriei cu practica creează un cadru propice pentru 

dezvoltarea profesională a ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și nu în ultimul 

rând pentru instruirea soldaților gradați profesioniști. Acest tip de formare este 

continuă de-a lungul carierei militare, astfel că școala creează deprinderi pe care 

ulterior beneficiarii, militarii din Forțele Navale, le vor exploata și perfecționa 

pentru a obține o pregătire optimă. 

În pofida greutăților generate de restructurările succesive, Școala de 

Instruire Interarme a Forțelor Navale s-a transformat rapid adaptându-se la 

realitățile momentului, demonstrând profesionalismul, acuratețea și promptitudinea 

cu care răspunde solicitărilor formulate. 

La ceas aniversar, vă urez sănătate, realizări profesionale și personale 

însemnate și tot o dată vă adresez tradiționala urare marinărească, 

Bun cart înainte! 

Contraamiral de flotilă Valentin IACOBLEV 

                                                                                       Comandantul Flotei  
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La ceas aniversar, urez Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale mult 

succes în activitate de instruire a echipajelor, să ducă mai departe tradiția privind 

instrucția și pregătirea marinărească. 

Tuturor slujitorilor școlii le doresc multe împliniri și realizări personale și 

profesionale deosebite! 

   Contraamiral de flotilă Cornel ROGOZAN  

                                Comandantul Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” 

 

Felicitări și La mulți ani acestei instituții de prestigiu a Forțelor Navale, 

care de-a lungul întregii existențe a reușit să țină la nivel foarte înalt pregătirea 

marinărească, tradițiile și instrucția pentru tinerii marinari. 

Toți ne mândrim cu realizările școlii dumneavoastră, care ține treaz spiritul 

marinăresc și tradițiile Marinei Militare. 

Contraamiral de flotilă Victor GÂDIUȚĂ 

Comandantul Comandamentului Bazei Logistice Navale „Pontica” 

 

Aniversarea a 125 de ani de la înființarea Școlii de Instruire Interarme a 

Forțelor Navale reprezintă un prilej deosebit de a vă adresa, în numele întregului 

personal al Brigăzii 243 Radioelectronice și Observare, sincere felicitări pentru 

activitatea remarcabilă pe care o desfășurați, să vă urăm dumneavoastră și 

subordonaților dumneavoastră multă sănătate, putere de muncă, succes în 

îndeplinirea misiunilor care vă revin, cu realizări în plan profesional și personal! 

Domnule Comandor, vă asigurăm de înalta noastră considerație și vă urăm 

un sincer La mulți ani! 

Comandor Marian CIOBOTARU 

Locțiitor al comandantului Brigăzii 243 Radioelectronice și Observare „Callatis”  

 

Viitorul se clădește de pe băncile școlii. Dascălii sunt demiurgii unei nații 

puternice și bine înrădăcinate în voința neamului. Școlile superioare pun pe aceste 

baze cărămizile cetății, care este de neclintit, dacă acestea sunt construite cu suflet, 

cunoaștere, dăruire și conștiința lucrului bine făcut. 

De aceea, la ceas aniversar, ce marchează trecerea a 125 de ani de 

profesionalism, cultură și deosebită capacitate de transfer a cunoașterii dobândite, 

sunt onorat să calc pragul acestei instituții. 
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Cu aleasă considerație și apreciere deosebită pentru ceea ce reprezintă 

Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale și personalul acesteia, vă doresc 

putere de muncă și numai realizări pe altarul educației și pregătirii, actualului și 

viitorului/viitoarelor grupuri de învățăcei. 

La mulți ani! 

Comandor ing. Fănel RĂDULESCU 

Comandantului Centrului 39 Scafandri 

 

În numele comunității universitare a Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” vă adresez cele mai sincere și călduroase felicitări cu ocazia celor 125 de 

ani de când la Galați începea cursurile prima serie de 20 de ofițeri-elevi ai Școlii de 

Aplicație a Sublocotenenților de Marină. 

Împărtășesc cu domniile voastre bucuria acestui moment aflat în realitate 

de sector al ANMB care apreciază această sărbătoare ca fiind a întregului 

învățământ militar de marină, cât și din perspectiva ofițerului pentru care Școala de 

Aplicație reprezintă un loc în care am trudit. 

Dincolo de numirea sa fundamentală aceea de formare continuă la nivel 

non universitar a cadrelor militare din Forțele Navale, cea care astăzi este Școala 

de Instruire Interarme există prin tradițiile pe are le continuă, dar va rezista prin 

inițiativele pe care și le va asuma în spiritul cultivării și dezvoltării acestora. 

Doresc întregului personal al unității multă sănătate, putere de muncă 

remarcabilă, energie imprevizibilă și succes în realizarea obiectivelor instituționale. 

Vânt bun Școală de Instruire Interarme a Forțelor Navale „Viceamiral Ion 

Bălescu”! 

Comandor conf.univ.dr. ing. Alecu TOMA 

Comandantul (rectorul) Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

125 de ani de tradiție în pregătirea cadrelor militare din Forțele Navale 

înseamnă foarte mult și vă obligă în continuare să păstrați ștacheta ridicată cel puțin 

la același nivel ca și până acum. 

Mulțumită existenței instituției dumneavoastră, Forțele Navale sunt la ora 

actuală categorie de forțe care își respectă an de an obligațiile și angajamentele față 

de NATO, făcând față provocărilor actuale din zona de responsabilitate. 

Prin natura instituției pe care o reprezintă, relațiile dintre cele două școli, 

vă asigur, vor fi în continuare cel puțin la fel de bune și schimburile instituționale 

vor continua vreme îndelungată. 
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Vă doresc la ceas aniversar să aveți parte de cât mai multe promoții de 

cursanți bine pregătiți, iar pentru „membrii echipajului” multă sănătate și putere 

de muncă. 

La mulți ani! 

Cu aleasă considerație, 

Comandor Valentin NAE  

Locțiitorul comandantului Școlii Militare de Maiștri Militari 

a Forțelor Navale „Viceamiral Ioan Murgescu” 

 

Fie ca acest moment aniversar să însemne un viitor promițător plin de 

împliniri și realizări în planul formării profesionale continue a „Echipajelor 

Marinei”! 

Aniversarea a 125 de ani de existență a Școlii de Instruire Interarme a 

Forțelor Navale îmi oferă plăcutul prilej de a ura la rându-mi, din partea conducerii 

Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, cu emoția unui ofițer care a 

activat în această instituție peste 15 ani, La mulți ani! 

Mă leagă foarte multe în această instituție, în care am avut în permanență 

ocazia de a mă dezvolta și împlini profesional, de oameni întotdeauna săritori și 

altruiști, care m-au inspirat de foarte multe ori. 

Nu voi uita niciodată anii minunați din cariera personală petrecuți în 

această instituție alături de profesioniști, în spiritul devizei „Cunoașterea înseamnă 

putere”. 

La mulți ani, Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale! 

Comandor Cornel-Marius ABAGIU 

Locțiitorul comandantului Colegiului Național Militar 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

Cu ocazia împlinirii a 125 de ani de existență, vă dorim mulți ani de 

activitate rodnică de acum în acolo, succese, împliniri și să faceți aceeași treabă 

minunată ca și până acum! 

Comandor Bogdan VOCHIȚU 

Locțiitorul comandantului Flotilei 56 Fregate 

„Contraamiral Horia Macellariu” 
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CRONOLOGIE 
 

1896 - s-a înființat Școala de Aplicațiune a Sublocotenenților de Marină, 

la Galați; 

  

1898 - s-au înființat la Constanța Școlile Marinei, având în compunere: 

• Școala de Aplicație a Sublocotenenților; 

• Școala de Marină și de Submecanici; 

• Școala de torpile; 

• Bricul „Mircea”, destinat stagiului de practică. 

  

1909 - Școala de Aplicație a Sublocotenenților se transformă în Școala 

Navală Superioară de Marină, iar Școala de Marină în Școala de 

Submecanici și Submaiştri de Marină; 

  

1920 - s-a înființat, la Constanța, Școala Navală organizată pe două secții: 

• Secția/Școala Pregătitoare; 

• Secția/Școala de Aplicație, arma Marină. 

  

1924 - Școala Navală s-a organizat pe 3 ani de învățământ: 

• Anul I – Curs pregătitor; 

• Anul II – Curs normal; 

• Anul III – Curs de Aplicație. 

  

1930 - s-a renunțat la sistemul de învățământ pe 3 ani; 

- în cadrul Școlii Navale, a luat ființă Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale cu durata de 2 ani; 

  

1944 - din cauza războiului, Școala Navală funcționează la Turnu 

Măgurele cu: 

• Școala Pregătitoare (Anul I: punte; Anul II punte și mecanici); 

• Școala de Aplicație. 

  

1947 - Școala Navală și Școala de Submaiştri se mută de la Turnu 

Măgurele la Constanța; 

  

1948 - școlile de marină au fost unificate sub denumirea de Școala Navală 

și Școala de Submaiştri; 

  

1948 - sub noua denumire de Școlile Marinei Militare, regăsim Școala de 

ofițeri (cu specialitățile Punte și Tehnici, fiecare având o Secție 

Pregătitoare și o Secție Specială) și Școala de Maiștri Tehnici; 
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1951 - s-a înființat Școala Specialiști și Cartnici cu sediul la Tulcea; 

  

1953 - s-a trecut la pregătirea pe specialitățile corespunzătoare unităților 

de luptă; 

- au funcționat diferite cursuri de perfecționare a ofițerilor, în funcție 

de nevoile Marinei Militare; 

  

1954 - se desființează Școlile Marinei Militare; 

  

1957 - Școala de Specialiști și Cartnici și-a schimbat denumirea în Școala 

de Specialități de Marină; 

  

1958 - Școala de Specialități de Marină și-a schimbat denumirea în Corpul 

253 Echipaje, apoi a fost dislocat din garnizoana Tulcea în 

garnizoana Brăila; 

  

1959 - Corpul 253 Echipaje și-a schimbat denumirea în Corpul 335 

Echipaje; 

- s-a înființat Corpul Școală Echipaje nr. 12 cu sediul la Mangalia; 

  

1960 - s-a desființat Corpul 335 Echipaje de la Brăila; 

  

1962 - Corpul Școală Echipaje nr. 12 se transformă în Școala de Echipaje 

a Marinei, la Mangalia, în actuala locație; 

  

1965 - s-a înființat, în cadrul Școlii de echipaje, Școala de Ofițeri în rezervă 

care a funcționat timp de 2 ani; 

  

1968 - Școala de Echipaje se transformă în Centrul de Instrucție al 

Specialiștilor Marinei Militare; 

  

1973 - Centrul de Instrucție al Specialiștilor Marinei Militare și-a schimbat 

denumirea în Centrul de Instrucție al Marinei Militare; 

  

1990 - în cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” s-a înființat 

Facultatea de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară; 

  

1991 - Centrul de Instrucție al Marinei Militare se transformă în Centrul de 

Perfecționare a Pregătirii cadrelor Marinei Militare; 

  

1997 - s-a desființat Centrul de Perfecționare a Pregătirii cadrelor Marinei 

Militare; 
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2001 - s-a înființat Baza de Instrucție Navală la Mangalia; 

  

2003 - pe structura Facultății de Comandă, Stat Major și Tehnică Militară 

din Academia Navală s-a înființat Școala de Aplicație a Forțelor 

Navale; 

- Baza de Instrucție Navală a trecut în subordinea Școlii de Aplicație; 

  

2005 - Baza de Instrucție Navală s-a transformat în Centrul de Instrucție al 

Forțelor Navale; 

  

2007 - Centrul de Instrucție al Forțelor Navale și-a schimbat denumirea în 

Centrul de Instruire al Forțelor Navale; 

  

2008 - Școala de Aplicație s-a mutat în Mangalia, având în compunere și 

Centrul de Instruire al Forțelor Navale. 

  

2011 - Școlii de Aplicație a Forțelor Navale i s-a acordat Drapelul de luptă. 

 

1 

decembrie 

2015 

- comandorul Petrică Pîrvu a luat în primire funcția de comandant al 

Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu” 

 

1 

noiembrie 

2016 

- la împlinirea a 120 de ani de existență, Școala de Aplicație a 

Forțelor Navale a fost distinsă cu Emblema de Onoare a Forțelor 

Navale, Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene și Emblema de 

Onoare a Forțelor Terestre 

 

31 iulie 

2020 

- comandorul Vasile Săvulescu a luat în primire funcția de 

comandant al Școlii de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. 

 

1 martie 

2021 

- comandorul ing. dr. Neculai Tataru a fost numit în funcția de 

comandant la Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral 

Constantin Bălescu” 

 

1 

septembrie 

2021 

- În baza Ordinului M-0225 din 23 decembrie 2020, Școala de 

Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” și-a 

schimbat denumirea în Școala de Instruire Interarme „Viceamiral 

Constantin Bălescu” 

 

1 

noiembrie 

2021 

- Școala de Instruire a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin 

Bălescu” a sărbătorit în cadru festiv împlinirea a 125 de ani de 

activitate. 
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