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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Marinei Române 

 

 

 Ziua Sfântă a Adormirii Maicii Domnului este celebrată azi simultan, cu condescendența, 
onoarea și prețuirea noastră pentru o categorie socio-profesională importantă nu doar în 
comunitatea locală pe care o reprezentăm, ci și la nivel național și regional.  
 

Sărbătoarea Zilei Marinei Române constituie un prilej emoționant de rememorare a 
glorioaselor fapte de arme și a jertfelor pe care marinarii, scafandrii sau infanteriștii marini le-
au săvârșit în luptele pentru apărarea țării.   
 

Aducem astăzi un omagiu și celor care nu mai sunt printre noi, care au servit pe navele 
comerciale românești și celor care au clădit Forțele Navale Române. 
 

Sărbătoarea ne găsește angrenați în plin proces de modernizare, pregătiți pentru a găsi 
soluții prin diversitate și inovare la oricare dintre actualele provocări geopolitice.  
 

Marea Neagră și întreaga sa regiune au o semnificație strategică aparte pentru întregul 
spațiu euroatlantic. Misiunea noastră aici în a reforma instituții, în a moderniza sectoarele de 
activitate, este una extrem de importantă, care onorează dar și obligă în același timp. 
 

Provocările complexe din spațiul geografic în care ne aflăm, obligă la abordări dinamice, 
la noi strategii pentru asigurarea securității noastre, a tuturor. Dar furtuna nu reprezintă o 
raritate în viața marinarilor, care este de fapt un lung șir de furtuni. Doar noi, cei care am 
îmbrățișat această nobilă meserie, cu toate capriciile ei, știm că nu-i bucurie și liniște 
sufletească mai mare pentru un marinar decât atunci când familia și căminul îi sunt în siguranță.  
 
 Dragi marinari civili și militari, lucrători portuari, constructori navali, elevi și studenți 
prezenți pe harta educației maritime, imi exprim convingerea că misiunile pe mare și pe uscat le 
veți încheia, ca întotdeauna, cu succes, iar paza Sfintei Fecioare Maria, protectoarea Marinei 
Române, vă va însoți pretutindeni, ocrotindu-vă în ceasurile cele mai grele.  
 

Autoritatea Navală Română, al cărei glas îl reprezint azi, la ceas aniversar, se va afla 
mereu în slujba acestei categorii socio-profesionale, vizând respectarea drepturilor și intereselor 
marinarilor de pretutindeni. La mulți ani binecuvântați! 
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