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Fiecare an din cei 113 încrustați pe răbojul timpului începând
cu acel 6 mai 1909, momentul
constituirii respectabilei categorii de personal profesionalizat
cunoscută sub denumirea de
Corpul Maiștrilor Militari Marină,
a contribuit cu propria sa încărcătură faptică la evenimentele
consemnate în jurnalul istoric al
Forțelor Navale Române, o categorie de forțe cu un rol major în
apărarea granițelor maritime și
fluviale ale României.
Urmărim o succintă evoluție
a acestui segment de cadre militare existent în structura Forțelor
Navale:
– 1897, luna octombrie,
ziua 8: Constituirea Școlii de
marină și a Școlii de submecanici și submaeștri de marină,

aceasta din urmă fiind considerată precursoarea actualei Școli
Militare de Maiștri a Forțelor
Navale;
– 1909, luna mai, ziua 6:
Constituirea, în Marina de
Război, a Corpului Maeștrilor
Militari de Marină - șefi de specialități, documentul istoric fiind
înaltul Decret Regal nr.1620,
semnat de către regele Carol I.
– 1950, luna iulie, ziua 15:
Prin Decretul nr.178 al Prezidiului
Marii Adunări Naționale se înființează Corpul sergenților și
carticilor din Forțele Armate,
maeștrii militari din marină
fiind asimilați în corpul cartnicilor, categorie de personal ce
urma a crește numeric nu prin
școlarizare, ci prin reangajare,
așa cum prevedeau normele
Hotărârii Consiliului de Miniștri
nr. 815/1950.
– 1959, luna iulie, ziua 28;
Hotărârea Consiliului de Miniștri
nr. 1046 stabilește prezența
Corpului subofițerilor precum
și ierarhia acestuia, la toate
categoriile de forțe ale Armatei
Române;
(continuarea în pag. 2)

LA MULȚI ANI
CORPULUI MAIȘTRILOR
MILITARI DE MARINĂ

„TIMONA“ - 25 ani
de existență
Ajuns la cel de-al 195-lea
număr, tabloidul TIMONA a atins
formula unei maturități despre
care se poate vorbi cu respect
și încredere. Această gazetă,
editată de către Liga Maiștrilor
Militari de Marină, se remarcă
printr-o concepție și ținută
grafică ce fac din ea unul dintre
produsele de presă izbutite.
În mod sigur, pentru făuritorii
TIMONEI – condeieri amatori
dar cu știința punerii în pagină a
unor texte scrise – acești 25 ani,
în care periodic produsul muncii
lor a ajuns în casele și inimile
noastre, au însemnat o experiență extrem de utilă. Dominată
de pasiune, echipa redacțională a reușit să ofere cititorilor
o machetare atractivă, imagini
fotografice reușite, precum și
o cantitate însemnată de informații bine sistematizate și structurate. Împlinirea a 25 de ani de
apariție, în contextul în care cel
ce i-a dat naștere, a fost sufletul,
condeiul și a îngrijit apariția
TIMONEI- Mmp(rtr) Mihăilescu
Dumitru a trecut în neființă,
face dovada că Liga Maiștrilor
Militari de Marină nu duce lipsă
de oameni de condei și care pun
suflet în continuarea tradiției
ziarului Timona.
Tuturor celor care dau viață
TIMONEI le urez sănătate și… la
cât mai multe numere!
Mmp(rz) Liviu Dan Cojocaru

TIMONA
(Continuare din pag. 1)
– 1959, luna noiembrie, ziua
1: Conform Ordinului M.St.Mj.nr.
CL 01364, Școala pregătitoare
și-a reluat activitatea, absolvenții urmând ca după trei ani
de studiu să fie repartizați în
Corpul subofițerilor cu gradul de
sergenți majori;
– 1965, luna august: Se
revine la Corpul Maiștrilor
Militari, dar de această dată la
nivelul întregii Armate Române,
nu numai în cadrul Marinei
Militare, așa cum s-au petrecut
lucrurile în perioada 1909-1950;.
– 1967-1972: Absolvenților
promoțiilor 1961, 1962, 1963 și
1964, recunoscuți ca subofițeri
tehnici de marină, dar și subofițerilor de marină recrutați din
rândul trupei, li s-au creat posibilitatea de a trece în Corpul
Maiștrilor Militari prin susținerea
unor examene de diferență,
atât cu caracter teoretic, cât și
practic;
– 1985,
luna
august:
Pregătirea tehnicienilor marinei
militare a început a se face
prin programa specifică învățământului postliceal. Această
nouă orientare, care a luat în
calcul relația factorului uman
cu tehnica navală a prezentului,
dar mai ales a viitorului, poate fi
considerată ca o bornă de referință în pregătirea profesională
a celor care și-au ales ca drum în
viață profesia de maistru militar
marinar;
– 1998, 1999 și 2001: De pe
băncile școlii ies trei promoții
de maiștri militari proveniți pe
filiera indirectă, candidații fiind
selectați din rândul celor mai
experimentați militari angajați
pe bază de contract;
– 2001: Au fost admise în
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Școala de Maiștri Militari a
Forțelor Navale candidate fete,
aceste tinere dorind să îmbrățișeze cariera militară ca specialiste în tehnica navală
– 2002: Conducerea armatei

a hotărât reducerea procesului
de învățământ de la 3 la 2 ani,
aspect ce se resimte în activitatea tânărului absolvent, acesta
intrând mai greu în cadența
impusă de fișa postului.
Redacția

Cei mai consecvenți elevi militari, premiați
de Liga Maiștrilor Militari de Marină cu bursa
„Maistru militar Gheorghe Cătălin Rădoi“

Elev fruntaș Cosmin-Valentin
Tănase și elev caporal Andreea-Ysabela
Truțescu sunt cei doi viitori maiștri militari de marină aflați în anul I și, respectiv
anul II de studii, care au obținut cele
mai mari medii pe primul semestru al
anului de învățământ 2021-2022.
Performanța lor a fost apreciată și de Liga Maiștrilor Militari de
Marină, care, împreună cu doamna
plutonier major Mariana Rădoi i-au
răsplătit oferindu-le bursa semestrială
„Maistru militar Gheorghe Cătălin
Rădoi“, în semn de omagiu adus unuia
dintre militarii de excepție ai Armatei
României, care și-au pierdut viața în
tragedia aviatică de la Tuzla, din 8 iulie
2010.
„Acordarea bursei «Maistru militar
Gheorghe Cătălin Rădoi» este un
gest camaraderesc de înaltă ținută
morală făcut de Adunarea Generală
a membrilor Ligii Maiștrilor Militari
de Marină. Acest lucru dovedește
respectul pe care această asociație
îl arată eroilor noștri, fără a trece cu
vederea eforturile depuse în procesul
formării de către tinerii ce și-au propus
ca drum în viață profesia de maistru
militar de marină“.
Diplomele și bursele au fost
înmânate de văduva eroului, plt.maj.

Mariana Rădoi: „Sunt onorată să fiu din
nou prezentă alături de dumneavoastră
în cadrul acestui eveniment deosebit.
Bursa «Maistru militar Gheorghe
Cătălin Rădoi» este un simbol al profesionalismului desăvârșit, al devotamentului față de țară și al spiritului de
luptător.
Această bursă poartă amprenta
unei energii de învingător, care prin
determinare, pasiune și multă muncă
reușește să obțină cele mai bune rezultate. Felicitări și mult succes în pregătirea dumneavoastră“, le-a transmis
aceasta celor doi elevi militari.
(redacția)

Această activitate are loc semestrial din inițiativa Ligii Maiștrilor
Militari de Marină în colaborare cu
Școala Militară de Maiștrii de Marină
a Forțelor Navale, conform Statutului
Ligii Maiștrilor Militari de Marină
art.12, al. A „popularizarea faptelor
de arme și realizărilor de excepție ale
membrilor asociați…“
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Adunarea generală a membrilor Ligii Maiștrilor Militari de Marină
În data de 26 februarie 2022, a avut loc Adunarea generală a
membrilor asociați, la sala Elite a căminului militar nr. 2.
(mulțumim și pe această cale celor care ne-au sprijinit cu locația)
Hotărârea Adunării
Generale a membrilor
Ligii Maiștrilor Militari de
marină din 26 febr. 2022
Adunarea Generală a membrilor Ligii
Maiștrilor Militari de Marină, întrunită la data
de 26 febr. 2022, conform art.32, art. 32, art.
33 și art. 35 din Statutul LMMM,
Hotărăște:
Art. 1. Aprobă cu unanimitate de
voturi raportul de activitate pe anul 2021 al
Consiliului Director al LMMM;
Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi
propunerile Consiliului Director astfel:
alin. 1. Ocuparea postului de operator IT
de către dnul David Ghergu membru LMMM
– cu scopul de a transforma și eficientiza
site-ul LMMM și pentru al face mai atractiv,
ușor de accesat și de urmărit;
alin.2. Aprobarea de a oferi plachete
pentru ani de căsătorie membrilor ligii la
împlinirea a 25,40 și 50 sau alte variante
la propunerea și cu aprobarea adunării
generale;
alin.3. Înființarea Premiului Mm2 Popa
Claudiu-plt Postelnicu Adrian; care va fi
acordat la festivitatea Omul Anului în Forțele
Navale unui maistru sau subofițer (de preferință- membru al LMMM, care a participat în
anul precedent la misiuni externe ale FN și s-a
evidențiat pe perioada acestora) - persoana
va fi propusă de SMFN;
alin6. Dreptul de a purta negocieri și
a semna contracte cu potențiali sponsori,
revine președintelui ligii Mmp(rz) Cristocea
Adrian conform Hotărârii Adunării Generale
din februarie 2021
alin. 7. Cuantumul ajutoarelor nerambursabile rămân la valoarea actuala astfel:
• Deces membru cotizant-1500,00 lei
(coroana de flori se suporta din fondul de
rezerva SFIC)
• Deces membru de familie- 800,00 lei
• Căsătorie și naștere copil -700,00 lei
• Ajutor medical -100-700,00 lei
• La retragerea sau la excluderea din rândul
membrilor asociaţi, nu se primește suma
din fișa SFIC dacă cel retras sau exclus, a
primit ajutor nerambursabil, conform H.Ad.
Gen. din 16.02.2019.
Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi
programul de activități pe anul 2022 în forma
prezentată adunării generale completat cu
propunerile reieșite din discuțiile avute pe
marginea acestuia;
Art. 4. Aprobă cu unanimitate de voturi,
bugetul de venituri și cheltuieli în forma
prezentată Adunării Generale.

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚI
• Acordarea premiului semestrial
M.m. GHEORGHE CĂTĂLIN RĂDOI
• Activităţi de colectare a 3,5%
• Activități dedicate sărbătorii de
Paște (Daruri sau pachete decanilor
de vârstă ai Ligii – peste 70 sau 75
de ani iar dacă avem posibilitatea și
celorlalți membrii, așezăminte copii
etc.)
• Întâlniri ale maiștrilor militari
în activitate sau rezervă cu elevii
SMMM
• Sărbătorirea zilei femeii în comun
cu Filiala Mangalia
• Aniversarea celor 113 ani de existență a Corpului Maiștrilor Militari
de Marină
• Întâlniri și mese rotunde cu presa
atât civilă cât și militară
• Întâlniri ale membrilor din conducerea ligii cu MM, subof, sgv și pcc
din unități ale SMFN și nu numai
• 1 IUNIE Ziua copilului
• Întâlniri protocolare cu șeful
SMFN, locțiitor șef SMFN, Cdt. Flota,
cdt M.U și U.M
• Propuneri pentru acordarea unor
distincții militare unui număr de 2
MM în rez. sau retr. cu ocazia Zilei
Marinei Române
• Participare la ziua SMMM a
Forțelor Navale 125 ani
• Concurs creaţie literară „Fascinația
Mării“
• Participare la acţiunea S.M.F.N.
intitulata „Ziua porților deschise“
• Expo- Cupa Tomis Modelism editia
a VIII-a
• Participarea la activitatea organizată de Statul Major al FN „Omul
anului 2021 în Forțele Navale“
• Acordarea premiului MM Popa
Claudiu- plt. Postelnicu Adrian Unui MM în activitate, de preferatmembru al ligii, care a participat la
misiuni internaționale în anul care a
trecut și s-a evidențiat prin conduită,
comportament și îndeplinirea

sarcinilor ce i-au revenit pe timpul
misiunii
• Cupa LMMM la pescuit Sportiv
• Reluare consultări privind casa
căsătoriilor
• Acordarea de plachete la împlinirea a 25, 45 și 50 ani de căsătorie
• Activități legate de obținere aprobării privind Insigna de absolvire a
SMMM
• Editarea Cărții „Istoria Corpului
Maeștrilor Militari de Marină“ Scrisa
de muzeograf dr. Emil Boboescu
• Activități de colectare și donare
de bunuri, produse, obiecte de folosință, alimente etc. (de ex: pentru
familii sărmane, refugiați, alte cazuri
sociale)
• Donări de sânge
• Decernarea premiului „M.m.p.
STAN DUMITRU“ șefului promoției 2022 a S.M.M.M și șefilor de
specialități
• Comemorare erou Plt. Postelnicu
Adrian Mm2 Popa Claudiu membrii
ai LMMM
• Trofeul Ligii Maeștrilor, ramura
sportivă șah copii U08/U10/U14,
ediția a III a
• Excursie pe trasee interne
• Depuneri de coroane de flori: Ziua
Unirii, 9 mai, Ziua Marinei, 25 oct,
1 dec, Corbu-sept., Sulina, 11 novZiua Vet, din teatre
• Decernarea premiului anual al
L.M.M.M. -„M.m.p MIRON DOMNARU,
M.m.p Nicolae Dragușanu
• Sărbătorirea a 32 de ani de existență a ligii
• BALUL MAISTRULUI MILITAR DE
MARINĂ
• Activități dedicate Zilei veteranilor
din teatrele de operații
• Sărbătoarea Pomului de Crăciun
pentru copii și nepoții membrilor
ligii, vârstă acestora nedepășind 10
ani.
• Revelion 2022-2023

TIMONA
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Poetul Mihai Eminescu și geopolitica
…„Eminescu stăpânea cu desăvârșire cunoștinţa trecutului românesc și era
perfect iniţiat în istoria universală; nimeni din generaţia lui n-a avut în acest grad
instinctul adevăratului înţeles al istoriei, la nimeni nu s-a prefăcut ca la dânsul
într-un element permanent și determinant al întregii lui judecăţi. E uimit cineva
astăzi, după adăugirea unui imens material de informaţie și atâtor sforţări ale
criticii, când constată cât știa, cât înţelegea acest om, și gînditorul politic trebuie
să admire ce mare era puterea lui de a integra faptele mărunte și trecătoare ale
vieţii publice contemporane în maiestuoasa curgere a dezvoltărilor istorice. Nu e
de mirare că un asemenea limbagiu care ar fi onorat orice ţară de veche cultură
n-a fost priceput de contemporani cu o pregătire așa de slabă, a căror minte nu se
putea ridica la recunoașterea acelorași adevăruri eterne“… (Nicolae Iorga, 1934)

OBICEIUL FUMATULUI
CATARGURI
– un vechi cântec marinăresc
Catarguri, catarguri, purtați-ne în larguri
Și marea cu freamătul ei
Rămâneți cu bine, voi locuri străine

Istoria fumatului se poate dovedi de

aruncat. O lună mai târziu Rodrigo de Jerez,

prin anii 5000 î.Hr. fiind prezentă în diferite

cel care s-a numărat printre cei cu care

culturi din întreaga lume. Tutunul a fost

Columb a descoperit America a observat

cultivat și de asemenea fumat pe conti-

cum fumau băștinașii aceste frunze și s-a

nentul american de peste 5000 de ani,

gândit să încerce și el. Ulterior Rodrigo de

sursa de origine fiind din Anzii peruvieni și

Jerez a aflat de la băștinași despre propri-

ecuadorieni. Fumatul canabisului în India

etățile liniștitoare ale fumatului și a adus

Iar voi dragii mei pe curând.

este practicat de peste 4000 de ani. La

cu sine pe bătrânul continent frunze de

La marginea mării, la capătul zării,

început, fumatul s-a propagat în combi-

tutun. Stupefacția a fost mare pentru cei

O fată m-așteaptă cu drag,

nație cu ceremoniile religioase; ca ofrande

care trăiau în Sevilla sfârșitului de secol

aduse zeităților, în ritualuri de purificare,

XV, când au văzut, în portul Ayamonte, un

care să le permită preoților sau conducăto-

om că scoate fum pe gură și pe nas. Pentru

A ei sărutare o port ca pe o floare
Departe, departe în larg.

rilor religioși să se detașeze de limpezimea

acest fapt Rodrigo de Jerez a fost prins de

Ia-ți mândro năframa, cu ea ștergeți

minții în scopul de a comunica cu divini-

Inchiziția spaniolă și condamnat la 10 ani

geana

tatea sau de a induce viziuni spirituale.

de închisoare pentru vrăjitorie. Faptul că

Nu plânge de-al tău marinar

După explorările europene din Americi,

scotea fum pe gură și pe nas era perceput

obiceiul s-a răspândit cu repeziciune în

ca ceva satanic, diavolesc și păcătos.

Că el se întoarce și-atunci îți va face
O viață mai bună și-un trai.

tot restul lumii. În regiuni precum India

Povestea evoluției tutunului și a fuma-

și Africa Subsahariană, s-a combinat cu

tului este una deosebit de interesantă.

obiceiurile existente de fumat (de obicei

Iniţial tutunul, această plantă considerată

Nu plânge măicuță, măicuță nu plânge

cannabis). În Europa, s-a răspândit ca un

sfântă la amerindieni, care o foloseau la

De dorul de al tău marinar,

nou tip de activitate socială și ca modali-

diverse ritualuri, a fost demonizată de

Că el se va întoarce și-atunci îți va face

tate de consum a substanțelor farmaceu-

Biserică. Totuși multă vreme tutunul a fost

tice care până în acel moment nu fusese

inclus pe lista plantelor medicinale, abia

cunoscut. Percepțiile culturale care învă-

spre secolul XX, s-a observat că abuzul dă

O viață mai bună și un trai.
Catarguri, catarguri, chemați-ne în larguri

luie fumatul au variat cu timpul și locul,

dependență și are și efecte nocive majore

Și marea cu freamătul ei

de la spiritual - la păcat, de la sofisticat

asupra corpului uman.

Rămâneți cu bine, voi locuri senine

- la vulgar, de la plagă socială - la pericol

Și voi, dragii mei,

mortal asupra sănătății.
În 12 Octombrie 1492, echipajul lui

rămas bun.
Ultimele

două

versuri din fiecare

Columb întâlnea pentru prima oară frunzele de tutun pe care băștinașii din insula
San Salvador le-au oferit coloniștilor ca

strofă –

fiind foarte valoroase. La început aceștia

bis

nu au înțeles despre ce este vorba și le-au

Redacția
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detectarea și limitarea pericolului de mine
și pentru asigurarea siguranței navigației a
tuturor navelor aflate în tranzit către și dinspre
porturile românești de la Marea Neagră.
Forțele Navale Române sunt pregătite să
acționeze cu mijloace de neutralizare adecvate, cu capabilități de luptă împotriva minelor

România, de 18 ani membru NATO
Ziua NATO în România a fost marcată

marine, precum și cu personal specializat.

Instruire în Delta Dunării

Zona maritimă de responsabilitate a
Forțelor Navale Române cuprinde apele teri-

duminică, 3 aprilie, de către marinarii militari

Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu“ a

toriale, zona contiguă și zona economică

români la bordul navelor militare din portu-

desfășurat, în perioada 4-7 aprilie, Exercițiul

exclusivă din Marea Neagră, având o supra-

rile militare Constanța, Mangalia, Brăila și

„Danube Protector 22“, la care participă capa-

Tulcea, precum și în toate unitățile din Forțele

bilități de luptă navale fluviale, structuri de

Navale Române. Începând cu ora 09.00, se

infanterie ale Forțelor Terestre, structuri de

vor arbora Drapelul Național al României și

infanterie marină și structuri de suport de

cel al Alianței Nord Atlantice, în timp ce va

luptă ale Bazei Logistice Navale „Pontica“.

fi intonat Imnul Național al României și cel

Șapte nave militare fluviale, zece ambar-

al NATO. Ceremoniile militare sunt prilejuite

cațiuni rapide de asalt, o companie de infan-

de împlinirea a 18 ani de la aderarea țării

terie marină și un pluton de infanterie de

noastre la NATO și a 73 de ani de la înființarea

la Brigada 9 Mecanizată au desfășurat, pe

Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Dunăre și pe Brațul Sfântu Gheorghe, acțiuni

Conform Legii numărul 390 din anul 2004,

de instruire pentru apărarea căilor de comu-

în România, Ziua NATO este marcată în prima

nicații fluviale și a infrastructurii din zona

duminică a lunii aprilie. Țara noastră a semnat

gurilor de vărsare a Dunării în Marea Neagră.

documentele de aderare la Alianță la data de

Obiectivul principal al exercițiului îl reprezintă

29 martie 2004, iar în prima duminică a lunii

consolidarea deprinderilor militarilor pentru

aprilie 2004 Drapelul Național al României a

executarea acțiunilor tactice, în condițiile

fost arborat la sediul NATO de la Bruxelles.

amenințărilor de tip hibrid.

Forțele

Navale

Române

față de aproximativ 30 000 km2 de două ori
mai mult decât suprafața Dobrogei.
Forțele Navale Române și-au adaptat
rapid procedurile operaționale pentru a
răspunde eficient la un mediu divers de
amenințări în spațiul maritim, contribuind
la asigurarea securității colective a Alianței
Nord-Atlantice.

contribuie

continuu la consolidarea statutului țării

Omagiu adus eroilor noștri

noastre în cadrul Alianței Nord Atlantice,

La Cimitirul Eroilor din Constanța a avut

precum și la asigurarea securității colective a

loc sâmbătă, 9 aprilie, o ceremonie religioasă,

statelor NATO, prin integrarea capabilităților
navale, fluviale, subacvatice, aeriene și terestre

organizată pentru a comemora eroii căzuți la

în pachetele de forță aliate din regiunea Mării

datorie în seara zilei de 2 martie 2022.
Slujba de pomenire a celor șase mili-

Negre și a Mării Mediterane, prin participarea
la operații, misiuni și exerciții organizate de

tari-eroi care își dorm „somnul de veci“ în

securitatea Alianței și a întreprins demersuri

Asigurarea securității
navigației, în zona maritimă de
responsabilitate a Forțelor Navale
Române

susținute pentru întărirea posturii de apărare

Forțele Navale Române au desfășurat, în

tenentului (post-mortem) Carp Vlad, sublo-

perioada 11 aprilie – 24 aprilie, activități de

cotenentului (post-mortem) Bosoi Sergiu,

NATO rămâne pentru România unul

supraveghere a zonei maritime de responsa-

sublocotenentului (post-mortem) Marinescu

dintre pilonii principali ai politicii externe și

bilitate, în vederea creșterii vitezei de reacție

Ionuț și sublocotenentului (post-mortem)

de securitate. Suntem uniți de aceleași valori

pentru combaterea pericolului de mine din

Lateș Eduard-Cătălin, militari care și-au

democratice împărtășite de către toți membrii

Marea Neagră.

pierdut viața în catastrofa aviatică produsă

statele membre sau partenere NATO.
Țara noastră a subliniat constant importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru

a flancului estic al NATO.

Cimitirul Eroilor din Constanța a avut loc la 40
de zile de la decesul căpitan-comandorului
(post-mortem) Bogdan Florin, sublocotenentului (post-mortem) Banu Gelu, subloco-

Alianței și formăm o comunitate puter-

Prin rotație, 11 nave militare maritime

ca urmare a prăbușirii unei aeronave MIG-21

nică și unită, capabilă să răspundă tuturor

și un elicopter Puma Naval au planificate

amenințărilor.

activități de cercetare sistematică, pentru

LanceR și a unui elicopter IAR 330-Puma.
(sursa: Navy.ro)
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NU TOȚI ȘI TOATE POT FI APARTE!
Am avut șansa sau chiar neșansa ca
pentru ceva mai mult de două săptămâni să trăiesc în București. În fiecare
dimineață, între orele 6 și 7, eram în acea
minune tehnologică numită metrou.
Defect profesional sau o înclinație inexplicabilă spre observație m-au făcut să
privesc foarte atent această mare de
oameni care a invadat și subteranele
pământului, în acest drum fără oprire de
cucerire a planetei.
Pe scurt, am descoperit că
Bucureștiul nu este doar capitală, ci,
mult mai mult de atât, este o altă țară.
Dacă închideam ochi și reveneam iarăși
în metroul din Berlin, nu vedeam nicio
deosebire între locatarii acestei lumi
subterane trăitori în cele două capitale.
Oamenii erau foarte bine îmbrăcați,
chiar prea bine în raport cu previziunile
alarmiste ale analiștilor politici și economici ce umplu zilnic sticla televizoarelor,
și cu o evidentă preocupare pentru
aspectul lor exterior. Totul seamănă
cu un uriaș mușuroi de furnici, toți își
cunosc locurile de așteptare și traseele
dintre stații, chiar dacă privirile celor mai
mulți sunt pironite în ecranele smartphone-urilor sau în paginile unor cărți,
chiar prea multe pentru ziua de astăzi
în care se acceptă ca fiind un adevăr de
necontestat expresia – nimeni nu mai
citește!
Surprinzător, însă toți aveau un fizic
de invidiat, nici urmă de obezitatea
statistică care a invadat locuințele bucureștenilor. Fiul meu, bucureștean și el de
un deceniu, spune că cei cu kilograme
suplimentare urăsc metroul deoarece
gurile de acces sunt rare și situate la
distanțe mari și atunci aceștia rămân
fanii transportului de suprafață.
Foarte politicoși, aproape la fel ca
politețea glacială a vesticilor, fără discuții
zgomotoase și pline de injurii, atât de
familiare reprezentanților unui popor
latin. Personal m-au cucerit, arătau
educați, instruiți, glaciali, cu nimic mai
prejos decât cei de pe malurile Senei și
Spree-ului, care ne dau zilnic lecții de
bună-creștere.
Este clar, Bucureștiul este o țară în
altă țară, mai bogat, mai stilat și mult
mai deosebit! Dacă stăm bine să ne
gândim, paralela este similară cu cea a

oricărei marine militare în cadrul sistemului militar. Este parte, dar, în același
timp, este mult mai aparte decât celelalte arme.
Marina este locul unde motorul
cu abur, inima revoluției industriale, se
simțea ca acasă, pe când cavaleria nu
renunța la săbiile de pe vremea regelui
Arthur, iar infanteria considera încă
marșul ca fiind esența pregătirii sale
militare. Navele militare, la sfârșitul secolului XIX păreau niște catedrale gotice
pe lângă atelajele cu cai ale armatei de
uscat, iar uriașele tunuri de 305 mm de
pe punțile cuirasatelor puneau tunurile
de 75, 77 și 84 mm, ce populau câmpurile de instrucție, într-o postură umilitoare. Ofițerii de marină au purtat prima
oară cămăși albe imaculate la uniformă
și, tot ei, au fost cei care s-au bucurat de
cele mai noi descoperiri științifice ale
omenirii, care au fost aduse fără rețineri
la bordul acestor construcții metalice
megalitice.
Toate aceste mijloace tehnice de
excepție, arme imense ce păreau a fi
manevrate de uriași, toate acestea aveau
nevoie de o nouă categorie de personal
militar – tehnicienii!
Fiecare flotă militară i-a numit
potrivit cu tradițiile seculare sau a achizițiilor de ultimă oră și la modă. Marina
noastră militară i-a numit în anul 1909,
pe cei care se situau deasupra corpului
subofițerilor și trebuiau să devină
ajutoare de nădejde a ofițerilor, maeștri
de marină șefi de specialități. Această
denumire a rezistat timpurilor și regimurilor până în anul 1965, când, printr-o

inovație fonetică, a fost asimilată cu
un corespondent din familia denumirilor muncitorești – maistrul, însă rolul
și poziția acestui corp militar a rămas
același.
Cursurile pentru accederea la acest
statut profesional erau lungi, întinzându-se pe parcursul a 3 ani, iar noul tip
de război naval supertehnologizat din
Falkland (Malvine) din anul 1982 a făcut
ca la examenul de admitere la această
școală peste doi ani să fie acceptați doar
absolvenți posesori de diplomă de bacalaureat. E drept, au fost câteva încercări
destul de insistente de desființare a
acestui corp pe la începutul noului secol
XXI, totul soldându-se cu reducerea
perioadei de pregătire de la 3 la 2 ani.
Aceeași tendință de a utiliza cele
mai noi descoperiri tehnologice reprezintă o constantă și pentru flotele militare de astăzi, iar nevoia de a ține pasul
cu vremurile i-a făcut pe unii să aducă
modificări de substanță în pregătirea
acestui corp tehnic. Marina Militară
Elenă a trecut la pregătirea universitară
a acestor tehnicieni cu o durată de 3
ani, menținând-o pe cea specifică ofițerilor la 4 ani. Seamănă foarte mult cu
ce s-a întâmplat și în societatea românească cu asistenții medicali, care astăzi
au la dispoziție specializarea Asistență
Medicală Generală cu durata studiilor
universitare de 4 ani.
Marinarii au fost întotdeauna prietenii noului și au fost militarii mai puțin
conservatori, care au știut să răspundă
rapid la provocările viitorului și de aceea
au rămas… aparte.
Mmp(rz)Marian BOZA
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TIMONA
Localitățile unde nu
circulă mașinile

Liga Maiștrilor Militari Mangalia:
Duminică, 27.02.2022, în Sala de spectacole a Cercului Militar Mangalia, a avut
loc adunarea generală anuală a filialei
Mangalia. Au fost aprobate prin vot
toate problemele discutate și proiectul
planului de activități pe anul 2022.
Tot în cadrul adunării generale a fost
propus și votat noul Consiliu Director al
ligii. Așadar, pentru următorii patru ani,
Consiliul Director al LMMM Mangalia
este compus din următorii noștri camarazi: MMpr (r) Barbu Mircea – președinte,
MMpr (r) Dima Robert Mihail – prim-vicepresedinte, MMpr (r) Brehoianu

LACUL BAIKAL
Lacul BAIKAL se află
în RUSIA, în partea de
sud-vest a Siberiei, la granița cu Mongolia.
Cu o vârstă de 20-25 de milioane de ani,
este cel mai vechi lac cu apă dulce de pe
Pământ, dar și cea mai adâncă apă continentală – atinge adâncimea maximă de
1620 m; este singurul lac unde există
oxigen la această adâncime. Totodată, e
cel mai mare lac cu apă dulce, ca volum –
23000 de kmc.

Vasilică – vicepreședinte 1, MMpr (r)
Panaite Ionel – vicepreședinte 2 și MMpr
(r) Stan Corneliu – secretar.
La activitate au participat și președintele Ligii Maiștrilor Militari de Marină
MMpr (r) Cristocea Adrian, respectiv
Vicepreședintele LMMM, MMpr (r)
Eremia Gabriel.
În data de, 04.03.2022 la crama
Neptun, Liga Maistrilor Militari de
Marină Mangalia a sărbătorit 26 de ani
de la înființarea filialei.
Mulțumim tuturor celor care au
fost alături de noi la ceas aniversar și
promitem că vom continua tradiția!
La mulți ani și spor în activitățile
propuse pentru 2022!

În 1996 a intrat în Patrimoniul Mondial
Unesco.
Numele său înseamnă „apă multă“ în
limba populației kurycan, care a trăit acolo
acum 1300 de ani.
În Lacul Baikal se varsă peste 300 de
cursuri de apă și găzduiește 27 de insule în
mare parte nelocuite. Vara, lacul se umple
cu apa ghețarilor din Munții Siberiei și
uneori se poate vedea până la o adâncime
de 39 de metri.
Unii oameni de știință consideră că
este o mare în devenire, pentru că se pare

Un oraș fără nicio mașină pe străzile sale, în secolul ai XXI-lea? Nu există!
Ba există. Și se numește Veneția (Italia).
Veneția este împărțită în șase părți,
numite sestiere: Dorsoduro, Santa
Croce; San Polo, San Marco, Cannaregio
și Castello, cuprinzând 118 insule și 354
poduri. Transportul se face exclusiv pe
apă, iar principalele căi sunt Marele
Canal (Canal Grande) și Canalul Giudecca
(Canale della Giudecca). Singurul „automobil“ din oraș aparține unui italian, pe
nume Livio De Marchi. Acesta a construit
o mașină plutitoare, o replică din lemn a
unui Ferrari F50.
Pe de altă parte, în Olanda, sătucul
Giethoorn, din provincia Overijssel este
supranumit „Mica Veneție a Nordului“.
De ce? Fiindcă este o localitate unde
nu circulă nicio mașină, iar pentru a
ajunge la case trebuie să iei barca, pe
canale. În Giethoorn sunt numai bărci
dotate cu motoare ecologice și care au
un grad foarte scăzut de poluare fonică.
Giethoorn a fost construit în anii 1200, ca
așezare a culegătorilor de turbă. În săpăturile făcute pentru acest combustibil
foarte util (și totodată redutabil îngrășământ natural) s-au format canale și
heleșteie. Din fericire, această pitorească
localitate a fost apărată cu strășnicie (de
către locuitorii săi, în frunte cu primarul)
de degradarea generată de pătrunderea
tehnologiei. Fără drumuri, orașul nu este
supraaglomerat, nu există ambuteiaje,
nu există industrie și, mai ales, nu există
poluare.
Ing. Ilarion BARBU
că malurile lui se extind cu 2 cm pe an.
Supranumit uneori și „Galapagos de
Rusia“, în ecosistemul din jurul lacului
viețuiesc 3700 de specii, iar 80% din ele
nu trăiesc nicăieri altundeva – de pildă,
singura focă de apă dulce.
Deși nu există infrastructură turistică
propriu-zisă, Lacul Baikal atrage numeroși
turiști, nu în ultimul rând pentru faptul că
iarna se pot face drumeții și camping direct
pe stratul de gheață, care este extrem de
gros.
Ing. Ilarion BARBU
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Filiala Mangalia a Ligii Maiștrilor
Militari de Marină îi invită pe membrii
ligii la picnic în data de 07 mai 2022 în
pădurea Comorova.
Prețul pentru o persoană, membru
al ligii este de 10 lei, iar pentru prietenii
noștri nemembri ai ligii, 20 lei. În acest
preț fiecare participant va primi un
meniu ce cuprinde 3 mici, o pulpă de
pui, pâine, muștar și o bere rece!
Întâlnirea va avea loc începând cu
orele 11.00.

Pentru participanții, membri ai
Ligii Maiștrilor Militari de Marină, din
Constanța, înscrierile se pot face la
sediul ligii conform programului, dar și
telefonic la M.m.pr(r) Adrian Cristocea.
Vă așteptăm cu drag!
(Comitetul Executiv LMMM)

Parteneriate și convenții cu societăți comerciale semnate
în anul 2021, produsele oferite, cuantum reduceri

Completând tradiția în
spiritul Sărbătorilor Pascale,
Comitetul Executiv al Ligii
Maiștrilor Militari de Marină
au dorit să însenineze zilele
membrilor seniori ai asociației.
Am fost onorați să oferim din
toată inima și din toată dragostea
cu sprijinul sponsorilor apropiați
ligii un coș cu produse specifice
Sărbătorilor Pascale.
Alături de noi au fost Bolo
Steakhouse Chef’s Table,
Dobrogea Grup și Cofetăria
Ce-mi place fapt pentru care le
mulțumim.
Sărbători liniștite alături de
cei dragi!

195

SC ANAIDA TURISTIC SRL – plimbări pe mare cu vaporașul Koralia (Portul
Tomis) – 25% reducere pentru membrii
ligii, soție, copii și nepoți – durata parteneriatului – 2 ani cu posibilitatea prelungirii.
NERA CLEAN / MAGIC WASH
– spălătorie auto fără atingere, interior
exterior, polish faruri și caroserie, curățare
tapițerie, plafon și mochetă/ curățenie
profesională la domiciliu. Amenajare peisagistică pentru grădini, întreținere spații
verzi, curățătorie mochete-covoare canapele - 15% reducere – durata parteneriatului – 1 an cu posibilitatea prelungirii.
SC VISIBEL SRL- CE-MI PLACE
- „prăjituri cuvinoncoace“ - produse
patiserie, torturi, prăjituri- str. Răzoare, nr.
81 - 15% reducere – durata parteneriatului – 1 an cu posibilitatea prelungirii.
SC CLUB SERVICE LITORAL, str.
Aurel Vlaicu nr. 52, - va acorda tuturor
membrilor Ligii Maiștrilor de Marină și
familiei acestora (soț, soție, copii și nepoți)
discounturi pentru următoarele servicii:
Vopsitorie auto, Tinichigerie, Electrică și
Mecanică. Rezervări la tel 0736 863 338 15% reducere – durata parteneriatului –
2 ani cu posibilitatea prelungirii.
SC CASA NICULESCU SERVICII
FUNERARE SRL - 5% reducere – durata
parteneriatului – 1 an cu posibilitatea
prelungirii.
SC BRASERIA LA TREI BRAZI(TERASA CU ANCORE) – EFORIE

NORD str. Armand Călinescu nr. 12 - 10%
din prețurile practicate de societate
pentru serviciile oferite la fiecare bon fiscal.
SC NEMO PRO DIVING SRL - 25%
pentru grupuri organizate de minim
30 persoane, 10% pentru grupuri
de minim 10 persoane și 5% pentru
mai puțin de 10 persoane din prețul
practicat de societate la scufundări de
agrement.
SC CENTRUL DE BRODERIE SRL,
și magazinul online www.roarmy-shop.ro.
Scopul acordului îl constituie asigurarea și
reglementarea colaborării dintre părți în
vederea acordării unei reduceri de 10%.

Liga Maiștrilor Militari de Marină
mulțumește și pe această cale sponsorilor care ne sprijină în realizarea
activităților pe care ni le propunem.
Astfel că ne-au sprijinit în ultimele
15 luni următorii sponsori: Garanti
Bank, Banca Comercială Română,
Banca Transilvania, SC Dobrogea
Grup SA, SC Nemo Pro Diving SRL,
SC Hesperis Distribution Group SRL,
SC Filicori SRL, SC Bibi Market SRL,
Pizzeria Sabroso.
De
asemenea,
mulțumim
doamnei Adriana Ciupitu, cel mai
inimos colaborator și sfătuitor al
nostru motiv pentru care o declarăm
membru de onoare al LMMM.
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