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STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE
În scopul asigurării unei conduceri unitare a marilor unităţi de marină,
pentru îndeplinirea misiunilor, în raport cu evoluţia situaţiei operative şi pe
baza analizei raportului de forţe la Mare şi Dunăre, în perioada premer
gă toare intrării României în război, structura organizatorică a Marinei
Militare a fost supusă unui continuu proces de îmbunătăţire, concretizat în
transformarea unor comandamente şi unităţi, înfiinţarea de mari unităţi sau
luarea în subordine a altora deja constituite.
Lipsită de orice fel de sprijin extern, forţată în ultimă instanţă numai de
nevoia acută a salvării şi nevoită să accepte odioase rapturi teritoriale,
România a trebuit să adopte grabnice măsuri de întărire a capacităţii de
apărare a ţării. Principala preocupare a guvernului instalat în septembrie
1 940 s-a axat pe consolidarea statului şi întărirea armatei în scopul restablirii
integrităţii teritoriale, grav afectate în vara anului 1 940 prin impunerea
fortaţă a Dictatului de la Viena şi acceptarea rezultatelor ce au decurs de pe
urma negocierilor teritoriale cu Bulgaria asupra Cadrilaterului.
Cele trei categorii principale de forţe armate: trupele de uscat, aeronau
tica şi marina, au fost supuse unui important proces de restructurare.
Pornindu-se de la concepţia privind reorganizarea armatei şi a instruirii
trupei pentru realizarea "unei armate mici, dar puternice, cu o perfectă
încadrare, disciplină şi instrucţie", factorii de decizie politică şi militară au
hotărâtl prin "Directivele generale pentru îndrumarea şi coordonarea activi
tăţii Ministerului Apărării Naţionale", elaborate de Generalul Ion Anto
nescu, în Decretul-lege din 1 6 octombrie 1 940, desfiinţarea Ministerului
A erului şi Marinei şi a Ministerului Î nzestrării Armatei, şi trecerea
a tribuţiilor acestora în responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.
Din fostul Minister al Aerului şi Marinei s-au creat două subsecretariate
de stat: Subsecretariatul de Stat al Marinei şi Subsecretariatul de Stat al
Înzestrării şi Administra ţiei Armatei.
Concomitent cu d esfiinţarea Ministerului Aerului şi Marinei, şi-a
încetat existenţa ş statul major din subordinea acestui minister.2
Pentru îndeplinirea opera tivă a sarcinilor privind mobilizarea şi
instrucţia trupelor din cele două arme s-a înfiinţat statul major subordonat
şefului Marelui Stat Major.3
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Astfel, după ce s-a stabilit subordonarea operativă a Comandamentului
Marinei Regale faţă de Marele Stat Major (M.St.M.), prin intermediul
Statului Major al Marinei s-a trecut la reorganizarea marilor unităţi şi unităţi
subordonate.
Comandamentul Litoralului Maritim a fost reorganizat, revenindu-se
la Comandamentul Diviziei de Mare în subordinea căruia a fost trecută
Forţa Navală Maritimă.
Totodată, în compunerea Marinei Militare au fost introduse noi ca te-
gorii şi genuri de forţe, prin înfiinţarea încă din aprilie 1940 ( Înaltul Decret
nr. 643 / 1 aprilie 1 940) a Regiemntului de Geniu al Marinei, a Batalionului
de Infanterie Marină şi a Divizionului de Artilerie de Coastă (Înaltul Decret
nr. 635/ 1 aprilie 1 940). În anul 1 941, prin Decretul nr. 1527 /23 mai 1941,
aceste 2 unităţi se vor transforma în regimente.
La 21 iunie 1 94 1 unităţile noi înfiinţate au fost subordonate operativ
marilor unităţi care asigurau apărarea litoralului maritim şi a sectorului flu
vial de apărare.
Pentru perfecţionarea sistemului defensiv la mare şi fluviu s-au desfi
inţat unităţile de apărare fixă maritimă şi fluvială care nu mai <;orespundeau
din punct de vedere operativ cu noile misiuni. Se urmărea asigurarea unor
strcuturi mai suple şi cu o mai largă capacitate de manevră, în funcţie de
specificul zonei de apărat. În schimb, s-au înfiinţat mai multe unităţi noi cu
atribuţiuni zonale specifice.
La Constanţa a luat fiinţă Comandamentul Portului şi Zonei Constanţa
(C.P.Z.C.) destinat apărării portului şi asigurării "pilotajului de război" în
zonă.
La Sulina s-a înfiinţat "Detaşamentul Maritim Sulina", destinat apărării
Deltei şi a portului Sulina iar pe fluviul Dunărea, în zona de vest a ţării, s-a
înfiinţat Sectorul "Dunărea de Sus", cu misiunea de a apăra Dunărea între
Baziaş şi Turnu Severin.
În sfârşit, o altă modificare a reprezentat-o preluarea în subordinea
operativă, de către Divizia de Mare, a hidroaviaţiei, ca forţă specializată
pentru executarea cercetării şi supravegherii maritime, în scopul între
buinţării într-o concepţie unică a tuturor forţelor destinate apărării litoralu
lui maritim.
În urma efectuării modificărilor structurale şi a îmbunătăţirii funcţiilor
organzatorice şi de comandă, la data de 21 iunie 1 941, Forţele Maritime
operative din compunerea armatei române erau în măsură să primească
misiuni şi să treacă la executarea acestora, funcţionând după urmă toarea
schemă organizatorică:
Comandamentul Marinei Militare subordonat operativ Marelui Stat
Major (M. St.M.) avea la rândul său în subordine:
- Comandamentul Diviziei de Mare;
- Comandamentul Diviziei de Dunăre;
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- Detaşamentul Maritim Sulina;
- Sectorul Dunărea de Sus.4
Divizia de Mare constituia o mare unitate tactic-operativă cu misiunea
de apărare a litoraluui maritim şi ducerea acţiunilor de luptă împotriva
navelor inamice care acţionau pe mare în limita apelor teritoriale româneşti
sau în zona de responsabilitate a Marinei Militare române. Divizia de Mare
avea în copunere:
1 . Forţa Navală Maritimă cu următoarele unităţi:
escadra de distrugătoare (4 distrugătoare);
•
secţia canoniere (3 canoniere);
•
•
secţia torpiloare (3 torpiloare);
secţia nave port-mine (3 puitore de mine);
•
grupul submarine şi vedete torpiloare (1 submarin, 3 vedete torpiloare
•
şi o navă bază);
o secţie crucişătoare auxiliare;
•

•
•
•
•

2. Comandamentul Portului şi zonei Constanţas (C.P.Z.C.) compus din:
o flotilă de siguranţă (4 remorchere dragoare, o şalupă dragoare şi 4
remorchere pentru ascultare submarină);
un serviciu de pilotaj;
o secţie de apărare sub apă;
o secţie de şalupe de patrulare;
3.

Grupa de artilerie de coastă Constanţa, având în compunere 6 baterii

4.

Flotila de hidroavioane, alcătuită din 3 escadrile, totalizând 20 de
avioane.6

Divizia de Dunăre a rămas în continuare o mare unitate tactic-operativă
cu misiunile specifice sectorului său de acţiune, având următoarea organică:
1 . Forţa Navală Fluvială:
•
un grup fluvial alcătuit din escadrila de monitoare (3 monitoare);
secţia de vedete fluviale (2 vedete);
•
•
un grup de apărare sub apă;
•
•

2. Gruparea tactică Tulcea, cu:
un grup fluvial alcătuit din 2 monitoare şi 4 vedete fluvviale;
o secţie de apărare sub apă.

3. Detaşamentul Maritim Sulina a fost conceput ca o unitate tactică
misiunea de apărare a Deltei şi Gurilor Dunării, având în compunere:
a. Subdetaşamentul Sulina:
•
Batalionul 16 Infanterie Marină;
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cu

•
•

•
•

•
•

Gruparea artilerie de coastă Sulina cu 2 baterii a 3 secţii fiecare;
grupul artilerie plutitoare cu 4 secţii;
b. Subdetaşamentul Periprava cu:
Batalionul 1 7 Infanterie Marină;
o baterie artilerie de coastă;
c. Subdetaşamentul Chilia-Veche cu:
Batalionul 15 Infanterie Marină;
o materie de artilerie de coastă;
d. Secţia de şalupe patrulare.7

Sectorul Dunărea de Sus a fost constituit tot ca unitate tactică având
misiunea de apărare a Dunării în sectorul Cazanelor şi Porţilor de Fier.
Unitatea avea în compunere:
căpităniile porturilor din zonă;
•
2 baterii de artilerie;
•
•
o secţie proiectoare;
•
o secţie şalupe (2 şalupe armate)S
În compunerea acestor mari unităţi mai intrau şi subunitţi de geniu,
transmisiuni, observare, servicii şi părţile sedentare ale regimentelor de
infanterie marină şi artilerie de coastă.
Efectivele care încadrau marile unităţi şi unităţile Marinei Militare la
începutul războiului, s-au ridicat la 151 1 3 militari, din care 1002 ofiţeri, 780
maiştri militari, 257 subofiţeri şi 13074 gradaţi şi soldaţi.
Compunerea Marinei Militare, la data intrării României în războiul
antisovietic, a mai suferit unele modificări în perioadele ce au urmat până la
23 august 1 944, în raport cu evoluţia frontului terestru, înzestrarea sau
pierderile suferite în nave, tehnică de luptă şi materiale, precum şi cu noile
misiuni încredinţate sau reieşite în baza experienţei dobândite din acţiunile
de luptă desfăşurate pe mare şi fluviu.
Astfel, odată cu deplasarea frontului spre est şi a necesităţilor de
apărare a acestei mari zone, în toamna anului 1941, s-a înfiinţat Detaşamen
tul Maritim Odessa şi Detaşamentul Maritim Liman care au intrat în subor
dinea nemijlocită a C.M.M.9
După cucerirea Odesei (1941), Forţa Navală Maritimă a fost transfor
mată în Mare Unitate tactică de nave de luptă. Ea a fost scoasă din subor
dinea Diviziei de Mare, a fost întărită cu noi nave de luptă şi a fost trecută în
subordinea directă a C.M.M.
Odată cu deplasarea frontului, mult spre est, s-a considerat că a scăzut
considerabil pericolul unui atac asupra gurilor Dunării, situaţie ce a deter
minat scoaterea Detaşamenului Maritim Sulina de sub conducerea operativă
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a C.M.M. şi trecerea lui în subordinaea Diviziei de Dunăre.
Datorită creşterii numărului de submarine prin intrarea în serviciu în
1 943, a încă două noi unităţi (submarinele "Rechinul" şi "Marsuinul"),
Grupul de submarine şi vedete torpiloare din cadrul Diviziei de Mare a fost
desfiinţat, în locul său constituindu-se două escadrile. Prima era formată din
cele trei submarine iar cea de-a doua era formată din vedetele torpiloare ce
avea în compunere 7 nave.
Pentru întărirea apărării litoralului maritim, după întoarcerea frontului
şi deplasarea lui spre vest, în anii 1 943-1944, au fost înfiinţate şi au intrat în
serviciul operativ 4 noi baterii de artilerie de coastă, ceea ce a impus reorga
nizarea Regimului de Artilerie Marină pe două grupări: o grupare la
Constanţa cu o secţie de 6 baterii şi o grupare la Mangalia cu 4 baterii.
De asemenea, necesităţile crescânde de dragaj la fluviu, ca urmare a
acţiunilor de minare executate de aviaţia inamică, au dus la constituirea
Flotei de dragaj, compusă din remorchere, vedete şi şalupe dragoare.
Pe parcursul desfăşurării campaniei, pentru asigurarea nevoilor de
instruire a echipajelor la fluviu, şi desfăşurării acţiunilor de luptă s-a mai
format încă un grup fluvial de luptă compus din 2 monitoare şi o vedetă flu
vială şi un grup de instrucţie alcătuit din două monitoare.
A luat fiinţă Sectorul Fluvial Dunărea de Mijloc care era format din
unităţi ce acţionau în aval de Porţile de Fier.to
În 1944, Comandamentul Diviziei de Mare este transformat în Coman
damentul Litoralului Mritim şi Fluvial astfel că la 1 9 august 1 944 Coman
damentul Marinei Militare avea în subordinea sa operativă următoarele
comadamente cu unităţile subordonate acestora:
- Comandamentul Forţelor Navale Maritime;
- Comandamentul Litoralului Maritim şi Fluvial;
- Comandamentul Forţelor Navale Fluviale;
- 2 detaşamente fluviale (Dunărea de Sus şi Dunarea de Mijloc).1 1
În 1940, în dotarea Marinei Militare a mai intrat o serie de nave comer
ciale rechiziţionate şi amenajate pentru punerea minelor, efectuarea draga
jului, iar pasagerele S.M.R. "Dacia", "Carol I", "România" au fost armate şi
transformate în crucişătoare auxiliare. Navele: "Aurora", "Durostor" şi
"Caliacra" au fost adaptate ca nave puitoare de mine.12
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1.
2.
3.
4.

Jipa Rotaru, Ioan Damaschin, Cristian Crăciunoiu, Marina română ln al doilea război
mondial (Roumanian Navy in World War ID, Bucureşti, Editura Modelism, 1996, p. 27-28.
Istoria militară a poporului român, voi. VI (Evolulia sistemului militar nalional în anii
1914-1944). Bucureşti, Editura Militară, 1989, p. 376.
Arhivele Militare Române (se va cita A.M.R.), Marele Stat Major (se va cita M.St. M .), fond
54, dosar nr. 30/143, f. 86 .
Ibidem, fond 1401, dosar 111, p. 90.

325
https://biblioteca-digitala.ro

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Ibidem, fond 380, dosar 1 1, f. 98.
Ibidem, fond 1401, dosar 3319, f. 144.
Ibidem, fond 20.

Muzeul Marinei Române , Fond documentar, Lucrări de cercetare l /439, p. 6.
A.M.R., M.St.M., fond 1685, dosar1481, f. 22-24.
Din această analizA a evolu!iei structurii organizatorice a Marinei Militare, se desprinde
preocuparea Comandantului Marinei Militare pentru crearea unor structuri care să core
spundă misiunilor de apărare primite, în funclie de dotarea cu nave şi tehnică de luptă,
precum şi a modificărilor ce au avut loc în conceppa de îmbunătălire a folosirii în luptă a
acestora.
A.M.R., M.St.M., fond 1401, dosar nr. 1 05, f, 1 1 6 (Organizarea operativă î n detaliu a
Marinei Militare); Directiva operativă nr. 2 a Statului Major al Marinei Regale din 19

august 1944.

12.

Jipa Rotaru, ş.a., op. dt., p. 86.

LES PREPARATIFS DE LA MARINE ROUMAINE
POUR LA GUERRE 1940-1941.
STRUCTURE ET ORGANISATION
Resume
Pour assurer une administration omogene aux grandes unites de la
Marine et pour accomplir ses missions â la mer et â le Danube, dans la
periode anterieure de la participation de la Roumanie â la deuxiene guerre
mondial, la structure organisatorique de la marine militaire a ete sumise â
un proces de perfectionnement et le meme temps, a ete necessaire d'adopter
des rapides mesures de renforcement de la puissance maritime et sa capa
cite de defence.
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