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RADET începe probele din 14
octombrie

RADET Constanța informează
consumatorii racordați la sistemul de
termoficare că începând cu 14 octombrie a.c.,
va demara lucrările specifice premergătoare
începerii sezonului de furnizare a căldurii.
Consumatorii sunt rugați să își verifice
instalațiile proprii pentru evitarea inundațiilor
accidentale care pot apărea la umplerea
instalațiilor. Pentru situații deosebite, se poate
solicita sprijinul echipajelor de intervenții
RADET, în program non-stop, la tel.
0241.616.792 sau 0341.461.000. Totodată,
RADET invită consumatorii care înregistrează
restanțe la plata facturilor să își achite
obligațiile de plată pentru a putea beneficia de
confort termic.

Primăria Constanța vinde 
un teren

Primăria Constanța organizează pe
05.11.2019, ora 12:00, licitația publică pentru
vânzarea terenului situat str. Mihai Eminescu
FN, în suprafață de 180 mp, proprietate privată
a municipiului. Caietul de sarcini și
instrucțiunile privind organizarea licitației se
pot procura de la Centrul de Informare
Cetățeni - biroul 4, situat la City Park Mall - bd.
Al. Lăpușneanu nr. 116 C, zilnic, până pe
30.10.2019, între orele 12:00-16:00, contra
sumei de 250 lei. Ofertele pot fi transmise prin
poștă la sediul Primăriei din bd. Tomis, nr. 51
sau depuse la Centrul de Informare Cetățeni -
biroul 4, situat la City Park Mall, până la data
de 04.11.2019, ora 12:00. Relații suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei, bd. Tomis, nr.
51, sau la tel. 0241/488151 sau e-mail:
contracte@primaria-constanta.ro.

Pe scurt.

Școala Militară
de Maiștri
Militari a

Forțelor Navale „Amiral
Ion Murgescu” din
Constanța a sărbătorit
marți, 8 octombrie, 122 de
ani de la înființare. Pe 8
octombrie 1897, prin
Înaltul Decret nr. 3110
semnat de Regele Carol I,
a fost aprobat
„Regulamentul de
funcționare al Școlii de
submecanici și submaeștri
de marină”, instituție
precursoare a actualei
școli. 

În istoria sa de peste un secol,
Școala Militară de Maiștri Militari a
Forțelor Navale, unica instituție cu
acest profil din țară, a oferit marinei
militare și comerciale peste 8.000 de
profesioniști specializați în
exploatarea, întreținerea și repararea
tehnicii și armamentului de la bordul
navelor. 

„Aniversarea celor 122 de ani de
învățământ postliceal de marină este
un moment bun pentru a evoca istoria
noastră de până acum și de a remarca
evoluția profesiei de maistru militar de
marină. Faptul că, an de an,

consolidăm structurile Forțelor Navale
Române cu noi promoții de absolvenți
apreciați inclusiv de partenerii noștri
din NATO, în contextul misiunilor
externe, ne oferă justificarea și
motivația necesare pentru a duce mai
departe obiectivele acestei școli. Anul
acesta am avut parte de un aflux
considerabil de candidați la cele două
sesiuni de admitere. Este îmbucurător
să știm că, în continuare, oferim
perspective de carieră atractive pentru
tineri”, a declarat comandantul Școlii
Militare de Maiștri Militari a Forțelor
Navale, comandorul Viorel-Vasile
ROMAN.

Elevii militari participă activ, în

scop de instruire, la misiuni
și exerciții militare navale,
sub îndrumarea maiștrilor
militari cu experiență, de la
bordul navelor de luptă. De
asemenea, la finalul primul
an de studiu, elevii militari
desfășoară stagiul de
pregătire marinărescă la
bordul navei-școală
„Mircea”. 

Școala Militară de
Maiștri Militari a Forțelor
Navale „Amiral Ion
Murgescu” are o durată de
doi ani şi formează, din
absolvenţi de liceu, maiştri

militari de marină în opt specializări:
Timonier şi tehnică de navigaţie
navală, Artilerie navală şi antiaeriană,
Rachete navale şi antiaeriene, Arme
sub apă, Comunicaţii navale şi
observare semnalizare,Radiolocaţie
navală, Motoare şimaşininavale,
Motoare şiinstalaţii electrice navale.

La sfârșitul perioadei de
școlarizare, după susținerea
examenelor de competenţă
profesională, absolvenţilor li se
acordă: Brevet de maistru militar,
Certificat de calificare profesională,
nivel 5 și sunt repartizați în unitățile
Forțelor Navale.

Constanța

122 de ani tradiție în învățământul
militar postliceal de marină


