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Nouăzeci
Când un ins de statura mijlocie
are 90 de kg, se zice că e gras. Când
un om are 90 de copii, nepoți şi
strănepoți se spune că e prolific.
Când un trăitor pe pământ are 90
de discipoli se crede că e un mare
cărturar. Când un contemporan
nouă are 90 de ani, se consideră că
e înțelept. Adunând atâția ani, a
adunat şi învățături, din cele citite
şi din cele trăite. Unii mai multe,
alții nu atât de multe.
Mă gândesc acum la doi trăitori
printre noi, născuți în 1921, toamna
amândoi. Împlinesc 90 de ani!
Vieți paralele: tații participanți la
Primul Război Mondial cu grade de
ofițer, ambii au urmat vreme de 8
ani cursurile unor Licee militare
(unu la „Nicu Filipescu“, Mănăstirea
Dealu, celălalt la „Mihai Viteazu“,
Târgu Mureş); amândoi au
participat la război şi au avut parte
ca “recompensă” de alungarea din
Țară, unul, de prizonierat şi de
alungarea din Armată celălalt. Sunt,
acum, oameni deosebit de
înțelepți.
Am apelat la retrospectivă cu
gândul că merită din plin să îi
felicităm,
că
avem
datoria
neimpusă să le urăm zile senine în
deplină sănătate.
Ce legătură au toate acestea cu
Asociația Clubul Amiralilor?
Păi au.
Unul a avut pe tatăl bunicii sale
paterne un destoinic amiral britanic
şi a avut un unchi (fratele tatălui)
ofițer român de marină cu şcoală
navală în Anglia. A purtat şi domnia
sa cu eleganță uniformă de aspirant
de marină şi de amiral.
Celălalt se află printre noi, este
membru al Clubului Amiralilor,
aspirant în 1942, amiral în prezent.
„Nimic nu trece atât de repede ca
anii!” scria exilatul la Tomis, Ovidiu.

Cam (r) George Petre

Clubului Amiralilor
PUBLICAŢIE PERIODICĂ, NR. 5, 25 octombrie 2011
Asociaţia Clubul Amiralilor promovează relaţii colegiale între amiralii României indiferent de
vârstă, grad şi funcţii îndeplinite.

Ziua regelui sau, pentru republicani, a fostului suveran…
La 25 octombrie Regele Mihai I, fostul suveran al României împlineşte 90 de
ani. La a 90‐a sa aniversare, adresându‐i cele mai respectuase felicitări, vom relata pe
scurt aspecte ale relațiilor domniei sale cu Marina. Textul ce urmează cuprinde extrase
dintr‐o scriere a comandorului dr. Marian Moşneagu.

Aspirantul de marină, Marele Voievod Mihai
La 15 august 1939, cu prilejul Zilei Marinei, viitorul suveran a fost înscris
în cadrele Marinei Regale Române.
În uniforma de aspirant de marină, însoţit de comandantul Forţelor
Maritime, s-a deplasat la distrugătorul „NMS Regina Maria“. La urcarea la bord
s-a dat onorul de către garda navei. Pe acest distrugător, moştenitorul tronului s-a
revăzut printre marinarii alături de care a înfruntat pe mare furtuna năprasnică
din zilele de 4, 5 şi 6 ianuarie 1938. A luat loc în flancul drept al Diviziunii
Navigaţie. A urmat o ceremonie deosebită. Contraamiralul Victor Schmidt,
comandantul Forţelor Maritime, a dat citire raportului către rege al ministrului
Aerului şi Marinei, generalul adjutant Paul Teodorescu, prin care propunea ca
„Măria Sa Marele Voievod Mihai“ care „în diferite rânduri a arătat o deosebită
dragoste pentru Marină, de care se simte legat prin vocaţie şi prin instinct“ să se
înscrie în „rândurile ofiţerilor activi ai Marinei Regale Române cu gradul de
aspirant (sublocotenent – n. red)“ repartizându-se „în statul major al

distrugătorului Regina Maria“. Contraamiralul Schmidt a continuat apoi citirea Înaltului Decret nr. 3.025/1939,
prin care Mihai a fost înscris în rândurile ofiţerilor activi de marină. Comandorul Horia Macellariu,
comandantul distrugătorului, a dat citire următorului Ordin de Zi: „În virtutea Înaltului Decret nr. 3.025/1939 şi
pe baza art. 15 din Regulamentul Provizoriu asupra serviciului la bordul navelor, prezentându-se la bord
Aspirantul-Marinar Marele Voievod Mihai de Alba-Iulia, se repartizează ajutor al ofiţerului cu Navigaţia şi
Comandantul Divizionului I (grupul de timonieri – n. red.). Ofiţerul secund va fixa postul ofiţerului în diferite
roluri. Administrativ îl va înscrie în controalele navei“.
Eveniment: Reuniune trimestrială
Sâmbătă, 8 octombrie 2011, la Căminul Militar din Constanţa, a avut loc reuniunea trimestrială a
membrilor Clubului Amiralilor. În deschidere, viceamiralul (r) Constantin Iordache a prezentat Anuarul Clubului
Amiralilor 2010, ediţie recentă.
În continuare, invitatul de onoare al reuniunii, dr. Doina Păuleanu a făcut un foarte interesant şi erudit
expozeu despre pictori români la Balcic. I-a mulţumit contraamiralul (r) George Petre, care a evidenţiat
personalitatea deosebită a directorului Muzeului de Artă din Constanţa arătând că Doina Păuleanu se află
printre cele mai de seamă personalităţi culturale şi ştiinţifice dobrogene.
A urmat tradiţionala sărbătorire a membrilor Clubului, născuţi în trimestrul III.

Mini recenzie
„CLUBUL AMIRALILOR. Anuar 2010“ este a doua lucrare de acest gen. Cuprinde nume noi şi
completarea unor date la „veteranii Clubului“. Apărută în octombrie 2011, într‐o ținută elevată
asigurată de Editura Centrului Tehnic‐Editorial al Armatei, coordonatori au fost cei de la ediția
precedentă: viceamiralul (r) Constantin Iordache şi contraamiralul (r) George Petre. La început
cuprinde: Mesajul şefului Statului Major General al Armatei Române, amiralul dr. Gheorghe
Marin, Cuvânt înainte de viceamiral dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forțelor Navale, Scurt
istoric scris de viceamiralul (r) Constantin Iordache. Apoi în capitolele referitoare la membrii clubului sunt
portretele acestora, CV‐urile şi fotografii cu imagini semnificative din activitatea fiecăruia. În capitolul Amirali
sunt patru personalități. Urmează Viceamiralii – 13 membri ai asociației noastre. Contraamiralii sunt 17, iar
contraamiralii de flotilă 30. Urmează cinci generali care au lucrat în Marină şi un comandant de lungă cursă.
Ultima secțiune se ocupă de Premiile Clubului Amiralilor, Ediția a IV‐a, 2010, pentru cărți cu tematică
de marină, pe domeniile: premiile „Viceamiral Vasile Urseanu“ pentru literatură enciclopedică; premiile
„Viceamiral Ion Bălănescu“ pentru cărți de teorie şi artă militară maritimă; premiile „Viceamiral dr. Constantin
Preda‐Fundățeanu“ – legislație maritimă şi fluvială; premiile „Viceamiral ing. Grigore Marteş“, literatură de
ştiință şi tehnică de marină; premiile „Comandor şi CLC Gheorghe Balaban“, pentru lucrări de transport
maritim şi activități portuare; premiile „Comandor Eugeniu Botez“, publicistică de marină; premiile „Amiral
Petre Bărbuneanu“ – protecția ecologică a mediului marin. Apar numele premianților şi imagini ale cărților
premiate.
Rubrica AMIRALI ROMÂNI care au COLINDAT Mările şi Oceanele Pământului, episodul III, în numărul viitor.

