
INVITAŢI DE ONOARE  

la evenimentul aniversar 

”150 de ani de învăţământ militar de marină început la Galaţi” 
 

  1. ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” Constanţa 
 

    
 

1872 – Academia Navală „Mircea cel Bătrân" îşi are originea în Şcoala 

Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Război nr. 15 din 17 noiembrie 

1872 cu sediul la Galaţi; cursurile aveau o durată de doi ani, iar ofiţerii şi 

subofiţerii pregătiţi în şcoală au îndeplinit diferite funcţii de la bordul navelor Marinei 

Militare, dar şi ale Flotei Comerciale Române. La 29 oct. 1909, îşi schimbă 

denumirea în Şcoala Navală Superioară şi se mută la Constanţa, unde a funcţionat 

astfel până la primul război mondial. Şi-a reluat activitatea la 9 iunie 1920 

reorganizată în instituţie de învăţământ superior cu denumirea de „Şcoală Navală”;. 

1954 – Instituţia a fost integrată în sistemul de învăţământ politehnic din România; 

1969 – Institutul a primit numele simbolic de „Mircea cel Bătrân”; 

1990 – După revoluţia din decembrie 1989, Institutul de Marină a fost transformat în 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, cu statutul de instituţie militară de înv.sup.th. 

Secţia de Marină Comercială a fost înfiinţată la 1 octombrie 1938. 

După cel de-al Doilea Război Mondial instituţia a schimbat mai multe denumiri: 

− Şcoala Navală şi Şcoală de Maiştri (martie-decembrie 1948), 

− Şcolile Marinei Militare (decembrie 1948-iunie 1950), 

− Şcoala de Ofiţeri de Marină (iunie 1950-1952), 

− Şcoala Militară de Marină (1952-1954), 

− Şcoala Militară Superioară de Marină (1954-1968), 

− Şcoala de Ofiţeri Activi de Marină „Mircea cel Bătrân” (1969-1973), 

− Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” (1973-1990). 

În anii '70, în cadrul Şcolii de Ofiţeri Activi de Marină, a funcţionat şi 

"Şcoala de Ofiţeri de Rezervă de Marină", cu durata de 6 luni pe serie, în cadrul 

căreia erau pregătiţi ingineri absolvenţi de facultăţi tehnice, în contextul satisfacerii 

stagiului militar cu termen redus, timp de 6 luni. La absolvire, elevii primeau gradul 

de sublocotenent în rezerva Marinei Militare, mai multe serii, de cca 70 de elevi, 

organizaţi la fiecare serie într-o companie, absolvind această şcoală. 

La 17 mai 1990, Institutul de Marină a fost reorganizat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 406/1990, înfiinţându-se Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 

instituţie militară de învăţămant superior de specialitate. Prin H.G. nr. 551/1990 se 

reînfiinţează şi Facultatea de Marină Civilă, actuala facultate de Navigaţie şi 

Management Naval în cadrul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân". 

 



    
    2. Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” a fost înfiinţat prin 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M S.52/02.04.2018 şi preia tradiţiile 

Liceului Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

Începuturile învăţământului de marină datează din 1881, la 3 octombrie prin 

înfiinţarea Şcolii copiilor de marină în celebra cazarmă a Flotilei de la Ţiglina 

(Galaţi), prin Înaltul Decret nr. 2408. Cursurile învăţământului liceal naval naţional 

au început la 1 februarie 1882.  În 2021 s-au aniversat 140 de ani. 

Elevii aveau vârsta cuprinsă între 12-15 ani, iar şcolarizarea urma să se desfăşoare 

pe parcursul a trei ani. Erau pregătiţi iniţial numai militari de grad inferior (caporali, 

sergenti, subofiţeri). Absolvenţii se angajau să servească interesele patriei în flotilă, 

timp de 4 ani.  Încă din anul 1881 a fost comandată o navă-şcoală (bric)  la Londra, 

care a intrat în portul Galaţi la 12 august 1882, sub comanda maiorului Vasile 

Urseanu. Bricul „Mircea” avea să iniţieze în tainele marinăriei mii de tineri, începând 

cu cadeţii Şcolii de marină de la Ţiglina. Aceştia aveau să deprindă tainele vieţii de 

marinar şi să străbată mările şi oceanele învolburate ale lumii. 

După anul 1897 şcoala îşi va lua denumirea de Şcoala Marinei, funcţionând 

până în anul 1904. În anul 1908, şcoala copiilor de marină se mută din Galaţi la la 

Constanţa, în actuala locaţie a Muzeului Marinei Române. Odată cu înfiinţarea 

Corpului Maiştrilor Militari, prin Decretul nr. 2064 din 1909, şcoala se reorganizează 

sub denumirea de Şcoala de marină a maeştrilor şefi de specialitate, sub comanda 

lt.cdor Vasile Scodrea, fost comandant al Şcolii copiilor de marină de la Ţiglina. 

Şcoala Copiilor de Marină de la Constanţa 

În anul 1920, la Constanţa lua fiinţă Şcoala Copiilor de Marină, prima treaptă a 

institutului maritim, fiind transferată de la Galaţi. A funcţionat până în anul 1928.  

De la 1 octombrie 1928, în baza Decretului nr. 2.066, Institutul maritim s-a 

unit cu Şcolile de mecanici şi electricieni rezultând Şcoala de specialităţi ale 

marinei, având ca scop pregătirea de maiştri militari de specialitate. În cadrul Şcolilor 

de specialităţi ale marinei funcţionau Şcoala copiilor de marină, Şcoala elementară, 

Şcoala de brevetaţi şi Şcoala submaiştrilor. Durata de şcolarizare era de 5 ani din care 

doi ani la Şcoala copiilor de marină, un an la Şcoala elementară, un an Şcoala de 

brevetaţi şi un an Şcoala de submaiştri, aceasta din urmă fiind treapta superioară, 

definitorie în cadrul Şcolii de specialităţi a marinei. 

Începând cu 1 octombrie 1928, funcţionează în Constanţa sub numele de Şcoalele 

de specialişti ale marinei, având ca obiectiv pregătirea tinerilor care doresc a 

îmbrăţişa o carieră militară în specialităţile de punte. 

     Perioade de funcţionare:  

     - 1881 - 1897 – 1904 Galaţi; 1950-1960  ca liceu militar Galaţi; 

     - 1973 – 1990 Constanţa ca liceu militar de specialităţi;  

     - 1990- 1998 Liceu Militar cu profil teoretic, având şi clase cu profil marină;  

     - 2018- prezent  Colegiu Naţional Militar de specialitate pentru Forţele Navale. 



3. ŞCOALA DE INSTRUIRE INTERARME A FORŢELOR NAVALE 

„Viceamiral Constantin Bălescu” Mangalia 
 

 

Şcoala de Aplicaţiune a Sublocotenenţilor a fost înfiinţată prin 

Înaltul Decret nr. 1093 din 26.02.1896 şi a început să funcţioneze 

începând cu data de 01.11.1896 la Galaţi, sub conducerea unui ofiţer 

apreciat de şefii săi, maiorul Constantin Bălescu.  

  Înfiinţarea acestei şcoli a fost necesară pentru dezvoltarea cunoştinţelor 

sublocotenenţilor proveniţi din Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu pentru 

Marină. Până în anul 1900, Şcoala de Aplicaţiune a Sublocotenenţilor de Marină 

a funcţionat la Galaţi, cartierul Ţiglina, pe lângă Depozitul Flotilei. Ofiţerii de 

marină, specializaţi în flotele străine, au fost primii profesori ai acestei şcoli, foşti sau 

viitori comandanţi ai bastimentelor epocii. Durata cursurilor era de doi ani, fiecare 

an fiind împărţit în 6 luni de parte teoretică şi 6 luni de practică pe navele Flotilei.  

În anul 1898 se înfiinţează la Constanţa Şcolile Marinei, sub comanda 

locotenentului comandor Constantin Bălescu având în compunere inclusiv Şcoala de 

Aplicaţie a Sublocotenenţilor mutată de la Galaţi. La data de 29 octombrie 1909, 

Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţilor se transformă în Şcoala Navală Superioară 

de Marină, iar Şcoala de Marină în Şcoala de Submecanici şi Submaiştri de Marină, 

Din anul 1920, s-a înfiinţat, la Constanţa, Şcoala Navală organizată pe două secţii: 

Secţia/Şcoala Pregătitoare şi Secţia/Şcoala de Aplicaţie, arma marină. 

Din anul de învăţământ 1924 – 1925 Şcoala  Navală a fost organizată pe 3 ani de 

învăţământ, astfel: Anul I – Curs pregătitor, Anul II – Curs normal şi Anul III – Curs 

de Aplicaţie. În 1930, s-a renunţat la acest sistem de învăţământ şi a luat fiinţă în 

cadrul şcolii, Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale cu durata de 2 ani. 

Din 1944 Şcoala Navală funcţionează la Turnu Măgurele cu Şcoala Pregătitoare şi 

Şcoala de Aplicaţie. În anul 1947 aceste şcoli se mută la Constanţa. 

La data de 28 martie 1948, şcolile de marină au fost unificate sub denumirea de 

Şcoala Navală şi Şcoala de Submaiştri. Din noiembrie 1948, sub noua denumire de 

Şcolile Marinei Militare, regăsim Şcoala de ofiţeri (cu specialităţile Punte şi Tehnici, 

fiecare având o Secţie Pregătitoare şi o  Secţie Specială) şi Şcoala de Maiştri Tehnici; 

Din anul de învăţământ 1953-1954, s-a trecut la pregătirea pe specialităţile 

corespunzătoare unităţilor de luptă, în şcoală funcţionând diferite cursuri de 

perfecţionare a ofiţerilor, înfiinţate în funcţie de nevoile Marinei Militare.  În anul 

1954 se desfiinţează Şcolile Marinei Militare. În anul 1962 se înfiinţează la 

Mangalia, în actuala locaţie, Şcoala de Echipaje nr.12. În anul 1965 se înfiinţează, în 

cadrul Şcolii de echipaje, Şcoala de Ofiţeri în rezervă care funcţionează 2 ani. În 

anul 1969 Şcoala de Echipaje se transformă în Centrul de Instrucţie al Specialiştilor 

Marinei Militare, care în 1973 îşi schimbă denumirea în Centrul de Instrucţie al 

Marinei Militare. La data de 1 septembrie 2003 pe structura Facultăţii de Comandă, 

Stat Major şi Tehnică militară din Academia Navală Constanţa se înfiinţează Şcoala 

de Aplicaţie a Forţelor Navale. La 1 septembrie 2008 Şcoala de Aplicaţie se mută 

în Mangalia În anul 2006 şcoala primeşte denumirea onorifică „Viceamiral 

Constantin Bălescu”. Începând cu data de 1 septembrie 2008 Şcoala de Aplicaţie se 

mută în Mangalia. Deviza Şcolii de Aplicaţie este: „CUNOAŞTEREA ÎNSEAMNĂ 

PUTERE” şi vine să ilustreze tocmai acest lucru. 



4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale 

 „Amiral Ion Murgescu” Constanţa 
 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a marcat 

vineri, 7 octombrie, aniversarea a 125 de ani de existenţă a învăţământului tehnic militar de 

marină. Actuala instituţie moşteneşte tradiţiile Şcolii de Submecanici şi Submaeştri de 

Marină, înfiinţată la 8 octombrie 1897, prin Înaltul Decret nr. 3110 semnat de Regele 

Carol I. În cadrul festivităţii, la care a luat parte şi locţiitorul Şefului Statului Major al 

Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru, şcoala a primit Emblema 

de Onoare a Armatei României, precum şi un trofeu aniversar din partea Statului Major al 

Forţelor Navale. Tot în cadrul ceremoniei, Monetaria Statului a lansat medalia aniversară, 

realizată în ediţie limitată, „125 de ani la înfiinţarea Şcolii Militare de Maiştri Militari a 

Forţelor Navale «Amiral Ion Murgescu»”, ca omagiu adus prestigiului instituţiei. Parcursul 

istoric, activitatea curentă şi importanţa şcolii au fost evocate în mesaje din partea 

Ministrului Apărării Naţionale, a Şefului Statului Major al Forţelor Navale, precum şi într-un 

mesaj personal, sincer şi emoţionant al contraamiralului de flotilă Cornel-Eugen Cojocaru. 

Acesta a dorit să sublinieze importanţa corpului maiştrilor militari în cadrul misiunilor pe 

care Forţele Navale Române le au de îndeplinit. 

Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale, comandor Nicu 

Chirea, şi-a luat angajamentul solemn în numele instituţiei de a servi cu virtute misiunea ce i-

a fost încredinţată şi de a depune toate eforturile necesare pentru îmbunătăţirea viziunii de 

acum 125 de ani, care a dat naştere învăţământului tehnic militar de marină. Stabilită iniţial 

la Galaţi, actuala Şcoală Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale s-a mutat la 

Constanţa, de mai bine de 120 de ani. De atunci, instituţia de învăţământ a devenit rampa 

de lansare în carieră pentru exponenţii uneia dintre categoriile de personal esenţiale ale 

Forţelor Navale Române, maiştrii militari de marină–specialiştii în tehnică şi echipamente 

de luptă de la bordul navelor militare. În decursul istoriei sale, şcoala a pregătit circa 

9.000 de cadre militare cu studii medii care au deservit Forţele Navale Române, marina 

comercială şi alte structuri din sistemul naţional de siguranţă, apărare şi ordine publică. 

Anul acesta, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale aniversează şi 

30 de ani de când poartă numele primului amiral al Marinei Militare Române, 

viceamiralul Ioan Murgescu. În 1896, amiralul Ioan Murgescu se afla la comanda Marinei 

Militare Regale, postură care i-a permis să facă toate demersurile necesare pentru înfiinţarea 

unei şcoli care să pregătească „maeştri şefi de specialitate” care să deservească necesităţile 

tehnice de la bordul navelor de război. Iniţiativa viceamiralului Ioan Murgescu s-a dovedit 

cât se poate de oportună, fapt vizibil şi prin aceea că utilitatea acestei instituţii de 

învăţământ militar postliceal se păstrează până în prezent. Astăzi, Şcoala Militară de 

Maiştri Militari a Forţelor Navale pregăteşte maiştri militari de marină în nouă specialităţi şi 

se bucură de garanţia calităţii oferită de acreditarea primită din partea Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). Durata 

studiilor este de doi ani, iar la finalul perioadei de pregătire, absolvenţii sunt avansaţi la 

gradul de maistru militar clasa a V-a, obţin un certificat de calificare profesională nivel 

5 şi sunt repartizaţi, în funcţie de specialitatea aleasă şi de rezultatele obţinute la examenul de 

absolvire, pe funcţii în cadrul unităţilor Forţelor Navale Române sau altor parteneri. 


