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MARINA MILITARĂ ROMÂNĂ  

ÎN 2.000 DE REPERE ȘI 160 DE ANI  

 

 

Andreea Atanasiu-Croitoru, Istoria Marinei Militare Române. Repere 

cronologice: 1860-2020, Editura Muzeului Național al Marinei Române, 

Constanța, 2020. 

 

Ultima parte a anului 2020 a adus cu sine o premieră absolută, prin 

scoaterea de sub tipar a unei istorii a Marinei Militare Române în date, prima 

carte de acest gen în bibliografia de specialitate, volum pe cât de interesant, 

pe atât de necesar. Istoria Marinei Militare Române. Repere cronologice: 

1860-2020, semnată de reputata cercetătoare Andreea Atanasiu-Croitoru, șef 

Secție în cadrul Muzeului Național al Marinei Române și expert în patrimoniu 

tehnic naval, răspunde necesităților cunoașterii 

evenimentelor celor mai importante din istoria 

marinei militare române, lucrarea fiind concepută 

ca un veritabil instrument de lucru, destinat atât 

cercetătorilor acestui domeniu, cât și studenților și 

elevilor din școlile militare și nu numai.  
Aflat în lucru de mai bine de un an, 

volumul a fost pregătit special pentru momentul 22 

octombrie 2020, dată la care s-au împlinit 160 de 

ani de când Marina Militară Română s-a ridicat pe 

baze moderne. Între copertele acestuia au fost 

selectate, cu migală și răbdare, repere 

semnificative pentru fiecare an din perioada 1860-

2020, fiind vizate evenimente, fapte, nave și oameni, prin unirea cărora s-a 

încercat - și, am adăuga, s-a și reușit - realizarea unei simbioze care să facă 

posibilă, și accesibilă totodată, înțelegerea pentru cititor a istoriei Marinei 

Militare Române.  

Fără a avea pretenția de exhaustivitate, lucrarea conține o sumă de 

repere, ordonate cronologic, reușindu-se astfel consemnarea cu minuțiozitate 

a jaloanelor considerate importante din istoria Marinei Militare Române. 

Dacă pentru perioada de până în 1945 multe dintre acestea erau cunoscute și 

destul de des vehiculate în literatura de specialitate, cele din perioada 

regimului comunist și mai ales de după 1990 reprezintă marea noutate și 

marele plus al volumului semnat de Andreea Atanasiu-Croitoru. Putem afla 

astfel impresionanta înzestrare tehnică a forțelor navale, începând îndeosebi 

de la sfârșitul anilor 60, dar și temeinica pregătire tehnică și militară a 
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marinarilor militari români, dovedite în fiecare aplicație tactică proprie sau în 

cooperare cu țările aliate din Tratatul de la Varșovia.  

Odată cu schimbarea regimului politic din România, autoarea a 

consemnat reperele de transformare a Marinei Militare Române de la statutul 

de partener al NATO până la câștigarea, prin forțe proprii, a unui loc propriu, 

de sine, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, și de această dată fiind consemnați 

cu scrupulozitate oamenii și navele care și-au lăsat amprenta asupra perioadei. 

De altfel, intervalul de timp de după intrarea în NATO este foarte generos din 

punct de vedere al consemnărilor, fiind cuprinse informații referitoare la 

parteneriate, exerciții comune, aplicații cu marinele militare ale unor state 

partenere sau operațiuni tactice de mare amploare, desfășurate în Marea 

Neagră sau în alte zone. Practic, dacă reperele lucrării s-ar putea transpune 

într-un grafic, ele nu ar face altceva decât să arate sensul ascendent al 

dezvoltării Forțelor Navale Române. 

Așa cum era normal, nu sunt uitate datele referitoare la înființarea, 

organizarea, reorganizarea, comasarea sau desființarea unităților Marinei 

Militare Române, volumul trebuind să se regăsească în biblioteca proprie a 

fiecăreia dintre acestea. Practic, în baza celor consemnate de autoare, se poate 

face o reală mapare a lor, pe perioade bine definite, multe dintre aceste date 

consemnând alături, numele sau indicativul acestora și numele 

comandanților. 

De asemenea, nu în ultimul rând, repere generoase sunt destinate 

unităților de învățământ și pregătire a Marinei Militare Române, pentru 

fiecare categorie de angajați, de la liceul militar de marină, trecând prin școlile 

de subofițeri și maiștri militari și ajungând la instituțiile de învățământ 

superior. 

Experimentată cercetătoare, Andreea Atanasiu-Croitoru a ales ca, 

pentru a nu dezechilibra textul și a asigura cursivitatea cititorului, anumite 

explicații ce nu puteau fi evitate, să fie tratate pe larg, în spațiul alocat notelor 

de subsol. De aceeași manieră, au fost redate caracteristicile tehnice ale 

navelor marinei militare, anumite definiții de termeni sau alte date importante 

complementare. De asemenea, volumul beneficiază de o listă de abrevieri ce 

înlesnesc parcurgerea textului și care ar putea fi folositoare și în afara lucrării 

de față, de o  bibliografie de specialitate vastă, dar și de un index ce, cu 

siguranță, va face mai ușoară găsirea reperelor dorite de către cititor. 

Prin conținut și modalitatea tehnică aleasă, Andreea Atanasiu-

Croitoru deschide istoria Marinei Militare Române și încearcă să o facă 

accesibilă deopotrivă confraților istorici, specialiștilor, militarilor, 

pasionaților și publicului larg.  
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 În mod categoric Istoria Marinei Militare Române. Repere 

cronologice: 1860-2020 este o lucrare ambițioasă, dar ea nu poate spune că a 

epuizat nici sursele de informare și nici chiar informațiile selectate. 

Completarea tuturor acestora rămâne un proiect de viitor, pe care autoarea și-

l asumă în Cuvântul înainte al volumului, în ceea ce își dorește a deveni o 

cronologie enciclopedică, așa cum Marina Militară Română, de bună seamă, 

merită. 

 

Contraamiral de flotilă (r) dr. Aurel CONSTANTIN 

Președintele Ligii Navale Române-filiala Constanța 

 

 


