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Caleidoscopul 

Clubului Amiralilor 
PUBLICAŢIE  PERIODICĂ   

Nr. 2 din 2 august 2011 

Eveniment 

Membri  ai Clubului premiaţi pentru cărţile 
publicate  în anul 2010 ( completare) 

 Reluăm această informaţie deoarece domnul contraamiral de flotilă 
(r) ing. Marioan IOAN ne-a sugerat să numim lucrările pentru care 
membrii Clubului au fost premiaţi.  

Premiul de excelenţă „Viceamiral Vasile Urseanu“ pentru carte 
în domeniul enciclopedii de marină a fost acordat viceamiralului dr. Aurel 
Popa, preşedintele de onoare al Clubului Amiralilor, pentru lucrarea 
colectivă „ALMANAHUL FORŢELOR NAVALE 2010“. În rândul celor 
distinşi cu premiul „Viceamiral Vasile Urseanu“ s-a aflat şi contraamiralul 
de flotilă Cristea Cucoşel, pentru participarea la elaborarea aceluiaşi 
almanah. 

 Premiul de excelenţă „Viceamiral Ioan Bălănescu“ în domeniul 
teorie şi artă militară navală a fost dobândit de contraamiralul dr. Nicolae 
Vâlsan, pentru lucrarea colectivă „F.N. 1 DOCTRINA FORŢELOR 
NAVALE“. La acelaşi domeniu au fost premiaţi: contraamiralul de flotilă 
dr. Alexandru Mîrşu, pentru teza de doctorat „CONSIDERAŢII PRIVIND 
FOLOSIREA ELICOPTERELOR NAVALE AMBARCATE ÎN 
MULTIPLICAREA POSIBILITĂŢILOR FREGATELOR“; 
contraamiralul de flotilă Cătălin-Silviu Dumistrăcel, pentru cartea 

„MAREA NEAGRĂ DE LA POLITICA VECINĂTĂŢII EUROPENE LA SECURITATEA 
EUROATLANTICĂ“; viceamiralul (r) Constantin Iordache, pentru cartea „PAGINI DIN GÂNDIREA 
NAVALĂ ROMÂNEASCĂ 1844-1920“; contraamiralul de flotilă (r) prof. univ. dr. Marius Hanganu, 
pentru lucrarea colectivă „PLATFORMELE DE FORAJ MARIN ŞI SECURITATEA  ACESTORA“. 
 Cu premiul de excelenţă „Comandor Eugeniu Botez/Jean Bart“ în domeniul publicistică de 
marină a fost distins contraamiralul de flotilă (r) Dan Alexandru Leahu, pentru cartea „ŞI NOI AM FOST 
CU MIRCEA“. Premiul pentru publicistică de marină a mai fost dobândit de contraamiralul (r) George 
Petre, pentru apariţia revistei „MAREA NOASTRĂ – supliment dedicat Forţelor Navale Române: 150 
ani“ – editată de Liga Navală Română. 
 

Puţină istorie : gradul de amiral 
         Primul amiral a fost John B. HATTENDORF, numit cu acest grad commandant al flotei, la 
înscăunarea în 983 a lui Otto al III-lea, ca împărat al Sfântului Imperiu Roman. În sec. X, se reia 
termenul sub forma AMERALOS. În sec. XII, comandanţii flotelor din Genova şi Sicilia sunt 
numiţi amirali. În sec. XIII, denumirea este preluată de Anglia şi Franţa, iar ulterior folosesc 

 

EDITORIAL 

 

SUBSTANTIVUL  

AMIRAL 

Emir în arabă e comandant, prinţ, 
guvernator, iar prin turcă termenul a 
devenit amir, adică comandant sau 
mai literar stăpân. „El amir al bahar“ 

înseamnă comandantul sau 
stăpânul mării. 

     Deabia în anul 983 sa introdus 
această denumire militară. Cei ce 
reeditează cărţi ale istoricilor antici şi 
traduc sintagma „comandant al flotei” 
prin substantivul ”amiral” comit o 
eroare. Eroarea sa înrădăcinat atât 
de tare încât istoria de până la anul 
983 e plină de amirali. 

Despre acest substantiv atât. Despre 
istoria încetăţenirii acestei denumiri 
voi scrie la pagina 2. 

Redactor unic 

Cam. (r) George Petre 
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termenul şi alte state europene. La englezi amiralii sunt de trei categorii, după locul lor în 
ierarhie şi după rolul de îndeplinit în luptă. Amiralul era şeful cel mai mare; el comanda Centrul 
formaţiei de luptă şi dădea lovitura principală. Viceamiralul era locţiitorul comandantului şi 
comanda avangarda şi dădea primul atac. Contraamiralul comanda ariergarda care avea rolul să 
dezvolte succesul în urma loviturii principale. 

                                                                     *    *    * 

      În ţara noastră, în anul 1898, apare distincţia între gradele  ofiţerilor de marină faţă de cei din 
armata de uscat. Atunci apar comandorii şi amiralii, fiecare categorie cu câte 3 trepte (acum la 
amirali sunt 4 trepte). Deci, până la 1889 nu au fost amirali. Din acest motiv, în anul 1883, 
comandantul Flotilei nu a fost avansat amiral, ci general. Şi noi precizăm – general de marină. 

                                                                      *    *    * 

În NATO gradele de amirali sunt codificate cu OF de la 06 la 10, deci cinci trepte. 

Exemplificăm cu Spania şi SUA. 

În Spania, cod OTAN, OF-6 este Contra Almirante; OF-7  este Vice Almirante; OF-8 este 
Almirante (cu trei stele); OF-9 este Almirante general (comandantul Flotei dar are tot 3 stele ca 
amiralul), iar OF-10 este Capitán general (gradul şi insemnele, fără stele, ale regelui Spaniei). Observăm 
ca spaniolii nu au copiat ca noi modelul SUA deşi sunt de mult în NATO. Ei au ţinut la tradiţie.  

În SUA, cod NATO, OF-6 este Rear Admiral (lh), prescurtat RDML; OF-7 este Rear Admiral (uh), 
prescurtat RADM; OF-8 este Vice Admiral, prescurtat VAM; OF-9 este Admiral, prescurtat ADM;     
OF-10 este Fleet Admiral, prescurtat FADM (cu cinci stele dispuse sub formă de pentagon). 

SPANIA  

  S.U.A.                     

Începând cu numărul viitor deschidem serialul: 
  
            AMIRALI  ROMÂNI 
CARE AU COLINDAT MĂRILE ŞI     
     OCEANELE  PĂMÂNTULUI 

 

Informare: La festivitatea de avansare a 
promoţiei de ofiţeri şi maiştri de marină 
„Dimitrie Cantemir“, Clubul Amiralilor a 
oferit plachete simbolice şefilor de promoţie. 
Premiile au fost înmânate de amiralul (r) dr. 
Traian Atanasiu. 
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