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NOUTĂȚI ȘI TENDINȚE ÎN CONSTRUIREA  

ȘI ÎNZESTRAREA CU NAVE MILITARE ȘI SUBMARINE 

PE PLAN MONDIAL 

PREZENTAREA CĂRȚII ”SUBMARINUL” 

 

 
 
Suntem într-o perioadă istorică complicată, cu multe provocări și 
neprevăzut, generate de invazia Ucrainei de catre Rusia. Porturile de la 

Marea Neagră și Marea de Azov au fost atacate, împânzite de nave 
militare. Această situație ne amintește că oricând pot apărea surprize și 
este important ca statul să dețină un sistem de apărare puternic, bine dotat 

și cu oameni instruiți. 

Fiecare mare putere navală a investit enorm în cercetarea și proiectarea de 
nave moderne, eficiente, cu echipamente sofisticate. Niciodată nu au 
existat atât de multe sisteme complexe introduse în Marină Militară, într-un 

timp atât de scurt. 

Standardele riguroase de siguranță pentru navele de patrulare și de luptă 
sunt actualizate în mod regulat. Operarea navelor necesită adesea 
echipamente specializate și configurații inedite ale navelor. Calitatea 
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construcției este de cea mai mare importanță, iar multe nave mai vechi 

trebuie dezmembrate, pentru a face loc modelelor mai noi. Mai presus de 

toate, siguranța membrilor echipajului impune o proiectare novatoare a 
navelor. 

Prioritatea principală pentru submarine este prevenirea scufundării și a 

apariției unor victime umane. Pentru a evita incidentele, navele au nevoie 

de protocoale de evacuare și capacitatea de a reveni în siguranță la 
suprafață.  

Pentru a întelege mai bine ceea ce se petrece în domeniul atât de complex 

al construcțiilor de nave militare și utilizarea acestora, dl contraamiral de 

Flotilă, (rtr) dr. ing. Constantin Rusu, o importantă personalitate a 
Forțelor Navale Române, ne va prezenta la CCN 90, la început, lucrarea 
Noutăți și tendințe în construirea și înzestrarea cu nave militare  și 
submarine pe plan mondial.  Va vorbi despre nave (vehicule) fără pilot, 
despre Programul US Navy de modernizare a flotei de submarine nucleare 

purtătoare de rachete balistice (SSBN), despre nave de tip ARSENAL și 
despre conceptul de „Navă Universală”.  

Dl Contraamiral Rusu este și autorul unei lucrări ample – 

SUBMARINUL -  structurată în trei volume, care prezintă următoarele 
domenii: 

VOL I – Evoluția Submarinului (Din cele mai vechi timpuri, până în 
anul 2010); 

VOL II – Mecanica Submarinului. Comportarea Submarinului în 

Imersiune; 

VOL III – Vizionari și Constructori de Submarine. Comandanți de 
Submarine. 

Ca urmare, a considerat ca fiind utilă prezentarea, pe scurt, a următoarelor 
aspecte: 

-definirea submarinului; 

-utilizarea submarinelor (în scopuri militare, în scopuri civile); 

-principalele elemente constructive ale submarinului; 

               -clasificarea submarinelor militare. 
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Temele sunt extrem de interesante și desigur vor stârni interesul 
auditoriului. De aceea, ultima jumătate de oră a colocviului este alocată 
discuțiilor. 

 

 

Despre Contraamiral de flotilă dr. ing. Constantin Rusu. 

A fost șeful promoției 1966 al Școlii Militare Superioare de Marină din 
Constanța și a absolvit la Galați Facultatea de Mecanică, Secția Nave și 
Instalații de Bord, promoția 1977. A obținut în 2000 titlul de Doctor în 
inginerie mecanică la Universitatea Politehnică București. 

Are o carieră militară excepțională, autor de lucrări tehnice valoroase, 
având funcții înalte; coordonator proiectare și construcții nave militare, 
coordonator programe de prognoză și înzestrare a Marinei Militare cu nave, 
armament și tehnică de luptă, apoi comandant al Bazei Navale Constanța. 

 A participat, în calitate de reprezentant al Marinei Militare a României la 
ședințele Comitetului Tehnic al Tratatului de la Varșovia (1978 – 1989). 

Este autor al mai multor cărti de specialitate și pe lângă SUBMARINUL, 
mai adăugăm și Nave Speciale. Elemente de Proiectare, 1977 și Bazele 
Inginerești ale Exploatării Motoarelor Diesel Rapide și Semirapide, 2016. 
Acum pregătește un nou volum. Este membru al Ligii Navale Române, 
având funcțiile de vicepreședinte în Consiliul Director și președinte al 
Filialei București LNR.  
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Cu ocazia organizării unei expoziții despre realizările ing. Matei Kiraly, la 

Muzeul Marinei Române din Constanța, în iunie 2021, CCN a stabilit o 

colaborare fructuoasă cu dl dr. ing. Constantin Rusu.  Suntem onorați că a 
acceptat să facă parte din comitetul de organizare al colocviilor CCN. 

Colaborarea cu Facultatea de Arhitectură Navală, cu Liga Navală Română, 
sporește valoarea și impactul colocviilor noastre asupra performanțelor 
industriei construcțiilor de nave din România (formarea de specialiști, 
cercetare, proiectare, realizarea navelor în șantiere). 

Va invitam să participați la colocviile navaliștilor! 

Alte informații despre CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro. 

 

 

AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 90 

11,00 -   Deschiderea lucrărilor 

11,10 –  Noutăți și tendințe în construirea și înzestrarea cu nave 
militare  și submarine pe plan mondial. 

12,00 -   Prezentarea cărții Submarinul (trei volume) 

              Contraamiral de Flotilă dr. ing. Constantin Rusu 

12,30 - Sesiune de întrebări  

13,00 - Închiderea lucrărilor. 

 

Comitetul de organizare CCN 

 
Dr.  Ing. Gelu KAHU - Fondator CCN (1930- dec. 2018) 

 
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, - Coordonator CCN-  

                         Sponsor principal Bureau Veritas Romania 

http://www.anconav.ro/
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C-amiral (ret) dr. ing Constantin RUSU – președinte Liga Navală Română, filiala 
București  
 
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru 

Ing. Valentin POPESCU   - membru 

Ing. Silvia PANAITE - membru si redactor coordonator 

Ing. Radu MOȚOC - membru 

 

15 aprilie 2022, ora 11, D01  

 

Submarine și un contraamiral, la 
Colocviile navaliștilor gălățeni de vineri 
Scris de Cristinel Luca 

Joi, 14 Aprilie 2022 14:25 

 

Vineri, 15 aprilie, începând cu ora 11,00, la sala D 01 a Facultății de Arhitectură Navală (vizavi 
de Catedrală) are loc o nouă ediție, a 90-a, a Colocviilor Constructorilor de Nave gălățeni. 
Subiectul întâlnirii este unul „la zi”, fiind reprezentat de noutățile și tendințele în construirea 
și înzestrarea cu nave militare și submarine pe plan mondial. Va fi prezentată, de asemenea, 
cartea „Submarinul”, scrisă de contraamiralul de flotilă (în retragere) dr. ing. Constantin 
Rusu, o importantă personalitate a Forțelor Navale Române. Acesta va vorbi despre nave 
fără pilot, despre Programul US Navy de modernizare a flotei de submarine nucleare 

https://www.viata-libera.ro/economie/autor/77-cristinel-luca
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purtătoare de rachete balistice (SSBN), despre nave de tip ARSENAL și despre conceptul de 
„navă universală”. 

Contraamiralul de flotilă (rtr.) dr. ing. Constantin Rusu fost șeful promoției 1966 a Școlii 
Militare Superioare de Marină din Constanța și a absolvit la Galați Facultatea de Mecanică - 
Secția Nave și Instalații de Bord, promoția 1977. Are o carieră militară excepțională, este 
autor de lucrări tehnice valoroase, având funcții înalte: coordonator proiectare și construcții 
nave militare, coordonator programe de prognoză și înzestrare a Marinei Militare cu nave, 
armament și tehnică de luptă, apoi comandant al Bazei Navale Constanța. A participat, în 
calitate de reprezentant al Marinei Militare a României, la ședințele Comitetului Tehnic al 
Tratatului de la Varșovia (1978-1989). 

https://www.viata-libera.ro/economie/180769-submarine-si-un-contraamiral-la-colocviile-

navalistilor-galateni-de-vineri  

  

 

IMAGINI DE LA CCN 90 

Amfiteatrul D.01 al Facultății de Arhitectură Navală FAN, din Galați. 

Partcipanți: studenți, cadre universitare FAN, specialiști în proiectarea și 
construirea de nave, 

 foști colegi de facultate și colaboratori ai invitatului.  

 

 

Fig.1 

https://www.viata-libera.ro/economie/180769-submarine-si-un-contraamiral-la-colocviile-navalistilor-galateni-de-vineri
https://www.viata-libera.ro/economie/180769-submarine-si-un-contraamiral-la-colocviile-navalistilor-galateni-de-vineri
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                     Fig.2                                                   Fig.3   

    

                                  Fig.4                                        Fig.5 

 

Fig. 6 
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                                                  Fig.7 

 

Fig. 1 Imagine cu o parte dintre participanți, la finalul colocviului 

Fig.2  Decan FAN, conf. G. Popescu, contraamiral dr. ing. C. Rusu, dr. ing. 

J.S. Popovici, dr. ing. R. Pîrvulescu 

Fig.3  Dr. ing. J.S. Popovici deschide colocviul 

Fig.4, și 7  Imagini din sală, în timpul prezentării  

Fig.5 Specialiștii din sală în dialog cu dl contraamiral 

Fig.6  Dl contraamiral C. Rusu și dl comandor C. Asofrone 

 

 

 

 

Adăugăm mai jos cele două lucrări prezentate de 

 dl Contraamiral de Flotilă (rtr.) dr. ing. Constantin Rusu 

la CCN 90 
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NOUTĂȚI ȘI TENDINȚE ÎN CONSTRUIREA  

ȘI ÎNZESTRAREA CU NAVE MILITARE ȘI SUBMARINE 

PE PLAN MONDIAL 

 

1.Nave (vehicule) fără pilot (Unmanned Vehicles). 

      USS Sea „Hunter” în proces de pregătire pentru marșul de anduranță. 

Sunt nave care se deplasează la suprafața apei (Unmanned Surface Vehicles – USV's) sau în 

imersiune (Unmanned Undersea Vehicles – UUV's) fără echipaje.  

Avantaje: 

-costuri de construcție și de mentenanță reduse comparativ cu navele de război actuale, 
cu puteri de foc similare; 

-rezistență sporită la acțiunile cu foc ale inamicului; 

-se elimină riscul de pierderi de vieți omenești în situația utilizării într-un conflict pe 

mare; 

-se reduc cheltuielile cu personalul de deservire și de mentenanță. 

În concepția actuală, prezintă interes următoarele UV-uri: 

1.1. Nave mari (Large Unmanned Surface Vehicles – LUSV”s), cu deplasamente de 1.000 – 

2.000 tone și lungimi de 60 – 90 m, destinate pentru: 
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-executarea de bruiaj electronic și contra-acțiune electronică; 

-lansare de rachete cu rază lungă de acțiune asupra țintelor descoperite de alte forțe; 

-acțiuni pe aliniamente îndepărtate (pentru US Navy) pentru a ține navele de război 
chineze și rusești departe de portavioane și de bazele navale aflate la distanțe mari față de teritoriul 
american. 

1.2. Nave medii (Medium Unmanned Surface Vehicle - MUSV's), cu deplasamente de până la 
500 tone și lungimi de 14 – 58 m, destinate pentru: 

-culegere de informații; 

-supraveghere și recunoaștere; 

-purtătoare de sisteme de război electronic. 

1.3. Submersibile cu dimensiuni mari (Extra-Large Unmanned Under Sea Vehicle – 

XLUUSV's), pentru îndeplinirea următoarelor misiuni: 

-combaterea minelor marine; 

-război împotriva navelor de suprafață (ASuW); 

-război antisubmarin (ASW; 

-război electronic (EW). 

Principalele marine interesate în dezvoltarea acestor programe sunt: US Navy, Royal Navy, 

Marina Russiei, Marina Chinei, Marina Franței, Marina Coreei de Sud. 

a. US Navy. 

În prezent, congresul SUA a aprobat finanțarea cu 2,7 miliarde pentru construirea a 10 
unități LUSV. Într-o altî etapă, US Navy intenționează să construiască LUSV-uri care să dispună de puteri 
de foc echivalente cu ale fregatelor și ale distrugătoarelor. 

În ceea ce privește MUSV-urile, US Navy intenționează să comande construirea a 40 unități.  

În anul 2017 US Navy a început testele cu USS „Hunter”, un MUSV cu carenă centrală și doi 
stabilizatori (deplasament maxim: 145 tone, autonomie de marș: 12.000 Mm/12 Nd/70 zile). Primul 
marș, complet autonom, a fost executat pe distanța de 4.700 Mm, de la Mobile, Alabama, la Port 

Hueneme, California, cu trecere prin Canalul Panama. La începutul anului 2019, aceiași navă a executat 
un marș autonom pe itinerarul San Diego – Pearl Harbour și retur. 

Programul ORCA. 
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ORCA este un vehicul submarin extra – larg (Extra - Large Unmanned Under Sea Vehicle - -

XLUUSV), autonom, fără pilot, construit de Boeing pentru US Navy în vederea executării următoarelor 
misiuni: 

-căutarea și descoperirea minelor marine; 

-acțiuni împotriva navelor de suprafață; 

-acțiuni împotriva submarinelor; 

-război electronic; 

-lansări punctuale de mine marine fără contact. 

Caracteristici Tactico – Tehnice: 

-deplasament, în plutire la suprafață: 50 tone; 

-L x D: 26,00 x 2,60 m; 

-viteză minimă de marș în imersiune: 2,5 Nd; 

-viteză maximă de marș în imersiune: 8,0 Nd; 

-autonomie de marș în imersiune: 13.000 Mm/3,5 Nd; 

-propulsie: hibridă (baterii de acumulatori Litiu-Ion și motor diesel). 

Costuri; -programul de asimilare: 43,17 milioane $; 

              -prețul unui vehicul: 42,74 milioane $; 

US Navy intenționează să achiziționeze 5 unități. 

b.   China. 

China dezvoltă trei programe de înzestrare: LUSV, MUSV și XLUUSV, care au început în anul 
1990. Asupra întregului program se menține un înalt grad de confidențialitate. 
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Se pare că mai avansate sunt cercetările în dezvoltarea vehiculelor submarine fără pilot 
destinate atacării și distrugerii „navelor neprietenoase”. 

c. Russia. 

Până în prezent nu se dețin informații că Russia ar fi interesată în dezvoltarea programelor 

LUSV și MUSV. 

 

În ceea ce privește programul XLUUV, Russia dezvoltă programul Poseidon (cod NATO – 

Kangon). 

Pseidon este un vehicul subacvatic cu funcționare autonomă, cu propulsie nucleară, ce 
poate transporta un focos nuclear sau o încărcătură convențională de distrugere. 

Destinație: -cu focos nuclear – lovituri asupra zonelor urbane de la litoralul maritim (focos 

nuclear cu cobalt); 

                  -cu focos convențional – lovituri asupra grupărilor navale ale adversarului 
(portavioane și escortele aferente). 

Caracteristici T – T: -greutate maximă: 100 tone; 

-L x D: 20,00 x (1,8 – 2,2) m; 

-viteza maximă: 100 Nd (se dețin informații că s-au obținut 54 Nd); 

-viteze de marș la țintă: -obiective de la litoral: 5-6 Nd; 

                                      -formațiuni de nave: maximă; 

-autonomie de marș: 5.400 Mm; 

-corpul din aliaje cu titan acoperit cu start anecoid; 

-reactor nuclear, 15 MW, răcit cu metal; 

-propulsor cu jet reactiv; 

-sistem de ghidare: autonom și control prin satelit; 

-mod de transport spre raionul de lansare: submarine cu propulsie 

nucleară 
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amenajate special (2 unități în Flota Nordului și 2 unități în Flota  

Pacificului; 

Cantitate estimată: 30 bucăți. 

2. Programul US Navy de modernizare a flotei de submarine nucleare purtătoare  

de rachete balistice (SSBN): 

                 USS Columbia (SSBN – 771) – Prezentare artistică 

În înzestrarea US Navy vor intra în înzestrare SSBN-urile Clasa „Columbia”, care vor înlocui  

Clasa „Ohio” ale cărei 14 SSBN-uri îndeplinesc durata normată în serviciu. 

Se vor construi 12 unități care vor transporta 70% din arsenalul nuclear balistic al SUA în 

următoarele decenii. 

Costul întregului program este estimat la 108,8 miliarde $. O unitate va costa 9,15 miliarde 

$, anul fiscal 2021. 

Caracteristici T – T: 

-deplasament în imersiune: 21.140 t; 

-L x B: 171 x 13 m; 

-un reactor nuclear, care nu se reîncarcă pe durata în serviciu a submarinului; 

-propulsie: acționare turbo-electrică – motor electric -propulsor cu jet reactiv; 

-armament: -16 silozuri cu rachete TRIDENT D5LE; 

                   -2 x 2 TLT cal. 533 mm; 

Informații despre asimilare: 
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-proiectarea a început în anul 2016; 

-construcția SSBN „Columbia” (nava cap de serie) a început în 2021 și se finalizează în 
2031; 

-întreaga clasă se finalizează în 2042 

-se mențin în serviciu până în 2085; 

-durata normată în serviciu: 42 ani (124 patrule de descurajare); 

-sunt primele SSBN-uri unde se aplică principiul „Navă total electrică”.  

Renunțându-se la transmisia mecanică (reductor de turații) dintre turbina cu abur și 
propulsor, amprenta acustică a submarinului se reduce încât devine nedetectabil în sistem acustic pasiv. 

Atât generatorul de curent cât și motorul electric de antrenare a propulsorului sunt de o 
nouă generație, cu magneți permanenți. 

3. Nava ARSENAL. 

                  US Navy. Variantă de „Navă Arsenal”. 

Este un concept nou în domeniul navelor de război, constând dintr-o platformă maritimă 
autopropulsată purtătoare de 300 – 500 silozuri (tuburi verticale) pentru rachete cu diverse destinații 
(antirachetă, antinavă, ghidate cu bătaie mare, etc). 

Lansările de rachete sunt coordonate de la bordul unor nave specializate (pentru US Navy  - 
crucișătoarele Clasa „Aegis”) sau avioane AWACS. 

1. US Navy.  

Pentru US Navy, costul unei asemenea platforme este estimat la 450 milioane $, 

comparativ cu prețul unui portavion, de 7,5 miliarde $. 

Cu toate că US Navy dorește asemenea nave, Congresul SUA se opune motivând că este 
riscant ca „într-un coș să fie puse prea multe ouă”. 

Totuși, nu s-a renunțat definitiv la concept. S-a trecut la o etapă graduală, în două variante: 
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-transformarea a 4 unități SSBN Clasa „Ohio” în varianta SSGN (submarin cu propulsie 

nucleară purtător de rachete ghidate) capabile să transporte, fiecare, până la 154 rachete de croazieră 
„Tomahawk”; 

-refolosirea carenei „LPD – 17” (Landing Platform/Dock) pentru a fi echipată cu 288 
celule verticale pentru rachete antibalistice și rachete ghidate pentru lovituri punctuale. 

2. China. 

                                        Navă Arsenal, model China. 

Conceptul de „Navă Arsenal” a fost evaluat începând cu anul 2011. 

Președintele Chinei, Xi Jinping a solicitat ca Marina Armatei de Eliberare a Poporului 
(PLAN) să devină o „forță navală de clasă mondială”. 

China a elaborat trei concepte de „navă arsenal”: 

-o navă semi-submersibilă; 

-o navă capabilă să se imerseze complet pentru mascare; 

-o navă semi-submersibilă, de mare viteză, cu o aripă de prova cu rolul de a tăia valul 
și 

cu performanțe hidrodinamice deosebite. 

Aplicând cel de al treilea concept, se prevede construirea unei nave care să opereze în 
trei variante: imersată complet, semi-imersată și în plutire normală. 

Cea de doua variantă are corpul asemănător cu cel al unui submarin cu două chioșcuri. 

Navele din primele două variante vor avea deplasamentele de 20.000 tone. 

3. Coreea de Sud. 

Planurile Coreei de Sud pentru o Navă Arsenal au apărut, pentru prima dată în 2019, 
analizând varianta de utilizare a carenei unui portavion ușor, cunoscut ca Proiectul LPX-II. 
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În urma unei analize financiare, conceptul a fost modificat, manifestându-se intenția de 
a proiecta și de a construi trei nave cu deplasamente de 5.000 tone, fiecare având instalate la bord 80 
celule pentru rachete de croazieră pentru atac terestru. 

Dar și această variantă este privită critic și nu este susținută de unii analiști militari care 
menționează că navele au dimensiuni mari, sunt vulnerabile, greu de apărat și ușor de detectat de 
inamic. 

4. Conceptul de „Navă Universală”. 

Este un concept de dată recentă luat în analiză de SUA și China. 

„Nava Universală” este o navă de război de suprafață cu dimensiuni mari, care 
încorporează tehnologia „total electric” și dispune de următoarele armamente principale: 

-tunuri electromagnetice de calibru mare; 

-sisteme de lansare a rachetelor pentru: atacul aviației, combaterea rachetelor balistice, 

antinavă și antisubmarin; 

-sisteme de lansare a rachetelor cu rază lungă de acțiune (mai mare de 1.000 km), 
balistice și de croazieră; 

-sisteme de apărare apropiată cu lasere de mare putere 

-sisteme de război electronic de înaltă eficiență. 

Sistemele de rachete antiaeriene și antibalistice dispun de un lansator electromagnetic, 
universal. 

Apărarea unei grupări navale de către o asemenea navă se execută în trei trepte: 

-lansare de rachete cu rază de acțiune mai mare de 200 km; 

-tunurile electromagnetice, (10 – 200) km; 

-lasere de mare putere, sub 10 km. 

Scopurile înzestrării unei flote militare cu asemenea nave sunt: 

-precizie în executare loviturilor (se reduc semnificativ pierderile colaterale); 

-renunțarea la flote compuse din nave specializate (fregate, distrugătoare, 
crucișătoare); 

-reduceri semnificative de personal îmbarcat 

1 .US Navy. 
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                                  USS Zumwalt, DDG - 1000 

Pentru US Navy, un exemplu de „Navă Universală” îl constituie USS „Zumwalt.” 

Este o navă „total electric”.  

Preț inițial: 3,5 – 4,5 miliarde $. 

Preț la livrare: 7 miliarde $. 

Nave planificate a intra în înzestrare: 32 unități. 

Nave construite: 3 unități. 

Caracteristici T – T: 

-deplasament maxim: 14.796 t; 

-L x B x T: 182,9 x 24,6 x 8,4 m; 

-putere instalată: 2 x 35,6 MW, turbogeneratoare (cu turbine cu gaz); 

                            2 x 3,8 MW, turbogeneratoare (cu turbine cu gaz); 

-viteză maximă: 33,5 Nd; 

-echipaj: 142 persoane; 

-armamente: 20 x 4 celule multirol (se lansează rachete cu destinații multiple); 

                    2 x 155 mm, tunuri electromagnetice cu o rezervă de 920 lovituri; 

                    2 tunuri jumelate, cal 30 mm, 

                    1 sistem laser de mare putere; 

-elicoptere: 2, tip SH-60 LAMPS -1 sau  

                   1, tip MH-60R sau  

                   3 UAV. 

2 .Conceptul de „Navă Universală” în strategia navală a Chinei. 
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Conform precizărilor Cam. Ma Weiming, o „navă universală” este o navă militară de 
suprafață cu dimensiuni mari, care încorporează tehnologia „total electric” și dispune de următoarele 
sisteme de armament: tunuri electromagnetice, sisteme integrate de lansare a rachetelor: navă – aer, 

antirachetă, anti-navă, anti-submarin și cu rază lungă de acțiune (balistice și de croazieră). 

                              Distrugătorul „Tip 055” 

Chinezii au dezvoltat clasa de distrugătoare „Tip 055”, care în concepția analiștilor militari 
occidentali poate fi considerată ca fiind o „navă universală”, dar nu „total electric”. 

Misiunea principală este de a proteja portavioanele chineze. Este planificată construirea a 
16 unități. Prima navă a intrat în serviciu în 2020, în prezent fiind operative 3 unități. 

China dezvoltă programe proprii pentru asimilarea: 

-tunului electromagnetic; 

-armei – laser de mare putere; 

-catapultei electromagnetice pentru portavioane. 

 

                                             ____________________ ----------_____________________ 
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S U B M A R I N U L 

 

SUBMARINUL este o lucrare amplă, structurată în trei volume, care prezintă următoarele 
domenii: 

VOL I – Evoluția Submarinului (Din cele mai vechi timpuri, până în anul 2010); 

VOL II – Mecanica Submarinului. Comportarea Submarinului în Imersiune; 

VOL III – Vizionari și Constructori de Submarine. Comandanți de Submarine. 

VOL. I Evoluția Submarinului (Din cele mai vechi timpuri, până în anul 2010) 

 

Cu toate că lucrarea a apărut în anul 2019, mențiunile s-au oprit la anul 2010 din 

considerente de confidențialitate. 

Toate cele prezentate în lucrare au fost documentate din publicații și informații accesibile 
marelui public, bibliografia consultată fiind prezentată la final. 

Volumul este structurat pe trei capitole și două anexe, astfel: 

Cap. I. Noțiuni generale; 

Cap. II. Istoria dezvoltării submarinelor din cele mai vechi timpuri și până în anul 2010; 

Cap. III. Diplomația navală și războiul submarin. 

Anexa 1. Evoluția submarinelor și a claselor de submarine de la începuturi și până în anul 
2010; 

Anexa 2. Rachete și torpile pentru submarine. 

Cap. I. Noțiuni generale. 
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Lucrarea nu putea continua fără ca cititorul să fie familiarizat cu unele noțiuni clarificatoare 
privind submarinul. 

Ca urmare, am considerat ca fiind utilă prezentarea următoarelor aspecte: 

-definirea submarinului; 

-utilizarea submarinelor (în scopuri militare, în scopuri civile); 

-principalele elemente constructive ale submarinului; 

-clasificarea submarinelor militare. 

În continuare, am prezentat un scurt istoric al submarinelor care au fost și sunt în 
înzestrarea Marinei Militare a României (perioada interbelică, Războiul Doi Mondial, perioada de după 
încheierea războiului); 

Ca element de actualitate în domeniul propulsiei submarinelor convenționale (cu propulsie 
diesel – electrică), am prezentat unele aspecte cu privire la propulsia acestora independentă de aerul 
atmosferic (AIP). 

Ca element de curiozitate, am prezentat clasificarea submarinelor rusești, care este diferită 
de așa-zisa clasificare „clasică”.  

Cap. II. Istoria dezvoltării submarinelor din cele mai vechi timpuri și până în anul 2010. 

Prezentările sunt structurate pe etape semnificative, astfel: 

-din cele mai vechi timpuri, până în anul 1900; 

-perioada dintre anii 1900 – 1920, cu referire detaliată asupra Războiului submarin din 
Primul Război Mondial; 

-perioada interbelică; 

-Războiul Doi Mondial, cu referire la Războiul submarin fără restricții din Atlantic și 
Războiul submarin fără restricții din Pacific; 

-perioada Războiului Rece, cu referire la dezvoltarea submarinelor cu propulsie 
nucleară; 

-principalele clase de submarine cu propulsie nucleară; 

-submarinele convenționale dezvoltate în perioada Războiului Rece; 

-vânarea submarinelor (de la începuturi și până în prezent).  

Cap. III. Diplomația navală și războiul submarin. 

Se prezintă, sintetic, principalele tratate și convenții referitoare la modul de desfășurare a 
războiului pe mare, unde sunt implicate și submarinele. 

În principal, se abordează aspecte cu privire la modul cum într-un război pe mare, 
submarinele tratează navele comerciale și navele de pasageri, indiferent de dimensiuni și destinații. 
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Anexa 1. Evoluția submarinelor și a claselor de submarine de la începuturi și până în 2010. 

Se prezintă clase și tipuri de submarine proiectate și construite în 10 țări, puteri maritime: 
SUA, Germania, Rusia, Regatul Unit, Japonia, Franța, Olanda, Italia, Suedia, China. 

Vol. II. Mecanica Submarinului. Comportare Submarinului în Imersiune. 

 

Este o lucrare de teoria navei adaptată la teoria și comportarea submarinului în plutire la 
suprafața apei și în imersiune. 

Lucrarea se adresează, în principal, cititorilor care dispun de un minim de cunoștințe de 
teoria navei. Conținutul volumului poate fi parcurs atât de ofițerii de marină militară care doresc să-și 
întregească bagajul de cunoștințe în domeniul mecanicii submarinului, dar și de alte persoane interesate 

în abordarea acestui domeniu atractiv și interesant. 

Volumul este structurat în 10 capitole, din care, primele 7 au o structură cunoscută în teoria 
navei, fiind accesibile pentru cei inițiați în acest domeniu. 

Ultimele trei capitole se adresează, prioritar, ofițerilor de marină militară care aspiră sau se 
pregătesc pentru a deveni viitori submariniști ori doresc să-și completeze cunoștințele despre navele 
militare. 

Volumul este o lucrare în premieră în literatura de specialitate din România și, ca urmare, 
cele prezentate sunt perfectibile. 

VOL. III. Vizionari și Constructori de Submarine. Comandanți de Submarine. 

Lucrarea este o continuare și o completare a Vol. I. 

Cine sunt vizionarii? Sunt persoanele, care timp de trei secole au improvizat și au construit 
submersibile, mai mult sau mai puțin reușite. Aceștia au transmis concluzii și idei, care după anii 1850 au 
dus la apariția submarinului și la perfecționarea acestuia în timp. 
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Volumul este structurat în patru capitole a căror conținut respectă o anumită cronologie a 

desfășurării evenimentelor. 

 

Cap. I. Vizionari și constructori de submersibile și submarine. 

Prezentarea începe cu William Bourne, care în anul 1578 a întocmit schița generală pentru 
construirea unui submersibil și se finalizează cu prezentarea celor două personalități care au coordonat 
dezvoltarea submarinelor cu propulsie nucleară, Amiralul Himan Rickower, în SUA și CR1 ing. Vladimir 
Peregudov, în URSS. 

În rândul acestor persoane i-am inclus și pe cei care au contribuit la dezvoltarea propulsiei 

submarinelor (Denis Papin, Nikolaus Otto, Rudolf Diesel), la inovarea elicei de propulsie navală (Josef 
Ressel) și inventatorul torpilei (Robert Whitehead). 

Cap. II. Personalități și comandanți de submarine. 

În funcție de cum submarinele au fost implicate în marile confruntări navale, capitolul are 
următoarea structură: 

1.Perioada Primului Război Mondial, cu prezentarea unor comandanți de submarine și 
personalități ale marinelor militare implicate în marea conflagrație mondială: Germania, Marea Britanie, 

SUA, Austro-Ungaria; 

2.Perioada Războiului Doi Mondial, unde, în mod similar, se prezintă comandanți de 
submarine și personalități militare care au fost implicate în războiul submarin: Germania, Marea 
Britanie, SUA, Japonia și URSS: 

3.Perioada Războiului Rece. 

În această perioadă, submarinele nu au fost implicate în confruntări navale. Ca urmare, 
am prezentat comandanții a căror submarine au fost implicate în catastrofe care au fost mai mult sau 
mai puțin elucidate (SUA, URSS -  Russia, Franța, Israel). 
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Cap. III. Personalități militare implicate în dezvoltarea și folosirea submarinelor. 

Dintr-o multitudine de asemenea personalități, m-am rezumat în a le prezenta pe cele care 

am considerat că sunt reprezentative: Winston Churchill, Marele Amiral Karl Donitz, Amiralul cu cinci 

stele Chester William Nimitz, Amiralul Ysoroku Yamamoto, Amiralul de Flotă Nikolai Gherasimivici 
Kuznețov, Amiralul de Flotă Serghei Gheorghievici Gorșkov, Viceamiralul Vasili Alexandrovici Arhipov. 

L-am inclus pe Amiralul Arhipov, deoarece în anul 1962, în timpul Crizei rachetelor din Cuba 

(august 1962) a prevenit lansarea unei torpile cu focos nuclear asupra portavionului USS „Randolph”. 

Cap. 4. Marina Militară a României. Comandanți de submarine. 

În acest capitol am prezentat comandanții de submarine din Marina Militară a României 
care au executat misiuni de patrulare de război sau activități de antrenamente pe mare cu submarinele 
în imersiune. 

Note. 

Volumul conține o rubrică întitulată Note, unde sunt consemnate unele detalii clarificatoare 

cu scop de a detalia unele informații prezentate succint în cele patru capitole. 

Procedând astfel, cititorul are un acces facil la informații de completare. 

Câteva concluzii referitoare la aspectele prezentate în Vol. I și în Vol. III. 

1.Cu toate că în lucrare au fost tratate unele subiecte „delicate” (Războiul submarin fără 
restricții din Atlantic și din Pacific, misiunile submarinelor cu propulsie nucleară din perioada Războiului 
Rece etc.), am evitat să prezint comentarii politice de orice natură. 

Din această cauză, unele referiri la acțiunile submarinelor și a comandanților acestora, în 
aparență, par sterile sau că unele evenimente sunt tratate fără empatie față de naufragiați, dar am avut 
în intenție să scot în evidență că Războiul submarin este dur și nemilos, oricând și oriunde se poartă pe 
întinsul Oceanului Planetar. 

2.În timp, trecerea de la construirea de submersibile la construirea de submarine și, în cele 
din urmă, dezvoltarea submarinelor așa cum sunt în prezent, s-au făcut cu mari eforturi materiale și 
sacrificii umane. Dacă la începuturi, preocupări în domeniul construirii de submersibile manifestau 
persoane singulare cu diverse profesii, de la călugări la dulgheri, de la țărani la artiști sau chiar 
aventurieri, după anul 1850 acest domeniu s-a transformat într-o știință aplicativă, cuprinzând: 
arhitectura navală, hidro-acustica, propulsia navală, armamente specifice etc. 

3.Încă de la începuturile dezvoltării submarinelor militare moderne, strategii militari și nu 
numai, au demonstrat importanța și efectul distructiv al acestor nave. Acestea au fost demonstrate în 
acțiunile navale desfășurate în cele două mari conflagrații mondiale ale Sec. XX. Aceasta a fost și motivul 
că încă de la începutul manifestării lor agresive pe mare, la diverse conferințe multinaționale și în 
conținutul multor rezoluții ale tratatelor navale s-au avansat propuneri de interzicere a folosirii 

submarinelor în conflagrații maritime. 

Dar, de fiecare dată, au fost susținători și opozanți, cei din urmă având, întotdeauna, câștig 
de cauză. 
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