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Anul 2019 a fost primul an de activitate al Asociației și a constat în
obținerea unei anumite vizibilități și reprezentativități în rândul categoriei
profesonale a cărei existență i se adresează, identificarea direcțiilor spre
care Asociația să își îndrepte eforturile și a fundamentelor pe care acest
proiect să fie construit. În decembrie 2019 ACNR are un număr de 66 de
membri, iar eforturi se depun constant ca acest număr să crească pentru a
căpăta reprezentativitate astfel încât Asociația să devină o voce puternică in
această breaslă.
Acest an a fost marcat de provocarea în a convinge membrii eligibili
să se alăture organizației noastre, o luptă continuă cu scepticismul, nu
neapărat față de ideea existenței acestei Asociații, ci mai degrabă față de
beneficiile individuale pe care apartența la o asemenea entitate o poate
genera. De aceea, s-a încercat ca prin discuții față în față să se găsească
modalități prin care membrii noștri să își recunoască reprezentarea
intereselor în cadrul Asociației.

De asemenea, s-a încercat prezentarea Asociației în rândul instituțiilor de
interes profesional și din care ACNR dorește să facă parte sau cu care să
colaboreze:
International Federation of Shipmasters’ Association,
Confederation of European Shipmasters’ Association, CERONAV,
Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală Mircea cel Bătrân,
Asociația Agențiilor de Crewing, Romanian Maritime Law Association. În
sensul ăsta, Asociația a fost reprezentată la:
● Adunarea generală anuală a IFSMA, Helsinki, 25-26 septembrie
● Mentor- Blue Career Day, Aula UMC, 8 noiembrie
https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-ziua-carierei-albastre-launiversitatea-maritima-din-constanta-388545
● Adunarea generală a Asociației Agențiilor de Crewing, sediul CMA-CGM, 14
noiembrie
● Festivitatea împlinirii a 147 de ani de învățământ de marină, Aula ANMB,
18 noiembrie

În cadrul Adunării Generale Anuale desfășurată la restaurant Dorna
pe 11 octombrie Asocația și-a prezentat obiectivele pentru perioada 20192022
● Crearea unui grup puternic in jurul ideii de solidaritate profesională
● Obținerea unei reprezentativități la nivel international prin afilierea la
organizații recunoscute
● Contribuirea la creșterea competenței pe mare
● Mentoratul-caracteristică esențială a dezvoltării profesionale
● Identificarea si onorarea oamenilor cu merite deosebite în profesia
noastră.
Această întâlnire s-a bucurat de prezența următorilor invitați
● Capt Ivan Conev- președintele Asociației Comandanților de Navă din
Bulgaria
● Capt Dimitar Dimitrov- președinte adjunct al Confederației Asociațiilor
Comandanților de Navă din Europa
● Dr Ing Ovidiu Cupșa- director general CERONAV

● Cdt Romeo Stavăr- președintele Asociației Agențiilor de Crewing
● Cdt Cosmin Dumitrache- catedra de Navigație UMC

Le mulțumesc celor care au fost alături de Asociația noastră și îmi exprim
speranța ca aceștia să continue colaborarea cu noi, încercând în același timp să
atragem noi oameni care să ne susțină cauza.

Marius Țuțuianu
Președinte

Mesajul Vicepreședintelui.
„ Am siguranța că începând cu anul 2020 Asociația noastră va deveni mult
mai vizibilă în rândurile comandanților români și vom reuși să mărim considerabil
numărul de membri. Deasemenea, sper să reușim să ne vedem in număr cât mai
mare la întâlnirile ce vor fi stabilite, pentru o comunicare cât mai eficienta in
rândurile noastre și să ne implicăm în cât mai multe evenimente sociale și
profesionale, pentru a deveni cât mai vizibili! ”

Lucian Murariu
Vicepreședinte

Mesajul Secretarului General.
„Prin punerea bazelor acestei asociatii, oamenii din bransa cu aceleasi
vederi, aspiratii, convingeri si principii isi pot face auzita vocea. Este o onoare de a
fi alaturi de persoane pentru care beneficiile individuale sunt trecute in plan
secund, persoane care sunt interesate de binele intregii comunitati. Un aspect ce
trebuie avut in vedere in mod constant este prezentarea obiectivelor asociatiei
potentialilor membri.”

Sorin Ionichi
Secretar General

Viziunea noastră
Viziunea noastră este ca și comandanții de navă români să aibă o
reprezentare locală și internațională pe măsura numărului lor si a
importanței acestei profesii in domeniu.
Misiunea noastră
Misiunea noastră este ca Asociația să devină o organizație puternică
și independentă atât prin numărul de membri, cât mai ales prin implicarea
lor astfel încât punerea la dispoziție a capacităților lor in slujba Asociației să
ducă la îndeplinirea obiectivelor ei.
Valorile in care credem
Transparență
În procesul de recrutare ne confruntăm cu un scepticism acut in
privința intereselor ce stau la baza funcționării acestei organizații. De aceea,
acțiunile noastre pot fi verificate la cerere de orice membru și orice utilizare
a fondurilor Asociației este supusă unui audit extern.

Unitate
Într-o categorie profesională importantă, cel puțin în orașul Constanța, s-a
simțit lipsa mai tot timpul a unității bazate pe condițiile specifice acestei
meserii. Noi credem că e momentul să se umple acest vid prin
implementarea motto-ului „ Prin noi înșine! ”
Responsabilitate
Într-o piață a muncii acerbă în domeniul nostru de activitate, Asociația are o
responsabilitate majoră în a încerca menținerea acestei tradiții românești
recunoscute la nivel internațional în privința competenței pe mare.
Proiecte profesionale
1. Ghid practic pentru viitori căpitani secunzi.
2. Proiect de asistență juridică.
3. Întoacerea la Alma Mater.
Proiecte sociale
1. Asociația Sportivă Seamen`s Kids
2. Miniturneul de fotbal „ Cupa Navigatorilor ”.

Proiectul Ghid practic pentru viitori căpitani
secunzi
Perioada octombrie 2019-prezent, trimestrial
Grup țintă
Ofițerii ce se pregătesc pentru a prelua funcția de căpitan secund
Voluntari implicați
5+ (pe întreaga durată)
Acest proiect este unul în desfășurare și are ca principal scop
creșterea standardului de competență pe mare. Principalul impuls al
proiectului îl consituie observarea accesului restricționat la informații
practice de la bordul navelor. De asemenea, reticența întâlnită la unii dintre
ofițerii de nivel operațional, de a face pasul catre nivelul managerial este un
factor ce a condus la apariția acestui proiect.
Ne-am propus ca prin intermediul unor workshop-uri gratuite, să se
împărtășească informații practice legate de cele mai important aspecte ale
operării navei astfel încât beneficiarii să facă față mai ușor cerințelor funcției.

Proiectul de asistență juridică
Perioada septembrie 2019-prezent
Beneficiari
Membrii Asociației
Partener
Romanian Maritime Law Association
Prin acest proiect se dorește reducerea “ fricii ” de asumare a
responsabilității funcției de comandant din rândul ofițerilor, știind ca la
nevoie pot primi o consiliere juridică adecvată și crearea unui mediu de
lucru la bordul navei în care comandantul să capete mai multă încredere în
deciziile conforme competenței profesionale, lăsând aspectele legale în
seama unor specialiști.

Proiectul „ Mentorat- Întoarcerea la Alma Mater ”
Perioada noiembrie 2019-prezent
Grup țintă
Liceenii din anii terminali și studenții Universității Maritime din Constanța.

Partener
Universitatea Maritimă din Constanța
Mentoratul în domeniul maritim este o activitate care prin tradiție se
desfășoară la bordul navei. În ultimul timp, poate din cauza birocrației
excesive, comandanții par că nu mai au timp sa își îndeplinească acest rol
tradițional. Acest proiect își propune să ofere o punte de legătură între cei ce
doresc să își împărtășească din experiența proprie, și cei ce sunt la început
de drum în această profesie. Acest lucru se poate realiza prin participarea
membrilor Asociației noastre la seminariile cursurilor de specialitate.

De asemenea, Asociația își propune prin acest proiect să participe la
activități care să conducă tinerii către alegerea acestei profesii deosebit de
importantă atât la nivel mondial prin impactul pe care economia albastră îl
are în comerțul internațional, cât și la nivel local, nu prin convingerea lor, ci
prin prezentarea realistică a provocărilor acestei meserii.

O astfel de activitate este cea organizată de Universitatea Maritimă
din Constanța Mentor-Blue Career Day.

Proiectul Miniturneul de fotbal „ Cupa
Navigatorilor ”
Perioada 13-14 decembrie 2019 (anual)
Beneficiari
Navigatorii, indiferent de funcție
Voluntari participanti 3
Parteneri
UMC, Idu Shipping, Autoklass, Maurer Residence Constanța, Cătălina Ponor
Body& Fit, OCH Hospital, Mapa Navigatorului
Acest proiect, pe lângă obiectivul principal de a oferi navigatorilor
ocazia de a face mișcare într-un cadru organizat, dorește să atragă atenția
asupra acestei categorii profesionale ignorată de-a lungul timpului. Orașul
Constanța s-a dezvoltat în mare măsură și datorită contribuției navigatorilor,
ori lipsa unei strategii pentru dezvoltarea acestei profesii poate duce la
pierderea unor venituri importante la nivel local.
Prima ediție s-a desfășurat la sala Hidrotehnica pusă la dispoziție de
UMC și s-a bucurat de prezența a 48 de jucători împărțiți în 6 echipe.Tema
turneului a fost transpunerea în plan sportiv a micilor„șicane”dintre
departamentele de la bordul navelor. Astfel echipele au trebuit să fie
formate pe de-o parte doar din personal „mașină”și pe de altă parte doar

din personal „ punte ”. Confruntarea a fost câștigată de echipa de la punte
Bridge Team care a învins in finală echipa Culbutorul.

BRIDGE TEAM

CULBUTORUL

Înscrierea a fost gratuită, iar premiile puse în joc au fost:
Autoklass: tricouri și mingii semnate de jucătorii echipei naționale, eșarfe
ale echipei naționale
Maurer Residence: echipament de joc pentru una dintre echipe, un weekend la Brașov prin tragere la sorți
Idu Shipping: vouchere de 200 lei la Decathlon, contribuție la cheltuielile de
organizare
OCH Hospital: vouchere de 10 zile pentru tratament
Cătălina Ponor Body&Fit: vouchere de o lună la sală
Mapa Navigatorului: tricouri,
entertainment-ului în finală

surprize

pentru public

Liga Studenților UMC a oferit diplomele de participare.

și asigurarea

Proiectul Asociația Sportivă „ Seamen`s Kids ”
Perioada
Decembrie 2019-prezent
Beneficiari
Copiii navigatorilor născuți între anii 2010-2015
Voluntari 3
Parteneri
Universitatea Maritimă Constanța
Comitetul Județean al Părinților Constanța
Obiectivul acestui proiect este crearea unor grupuri de copii care sa
fie uniți înjurul ideii de înțelegere reciprocă a mediului familial specific din
care fac parte lucru și care să conducă la dezvoltarea copiilor pe mai multe
planuri: sportiv, cultural, social. ACNR este parte asociată în acest proiect,
întârziat de chestiuni birocratice.
Asigurarea unui mediu organizat în care copiii să facă mișcare în cele
mai bune condiții și organizarea de activități extrasportive prin vizite la
muzee, teatru, cinema, instituții cu copii defavorizați sunt căile prin care se
dorește îndeplinirea obiectivului acestui proiect.

Raport financiar
Toate cheltuielile Asociației au fost făcute doar cu aportul membrilor Cex.
Venituri

Suma (Lei)

Capital înființare-contribuție CEx

1000

Aport membrii CEx

4900

Cotizații

1050

Total

6950

Cheltuieli

Suma (Lei)

Creare website

700

Print-uri flyere si roll-up-uri

650

Organizare Adunare Generala

3400

Comisioane bancare

15

Reinnoire gazduire site

158

Total

4923

Mulțumiri către:
Autoklass
Cătălina Ponor Body&Fit
Idu Shipping and Services
Mapa Navigatorului
Maurer Residence Constanța
OCH Hospital
Universitatea Maritimă din Constanța
Domnul Iulian Giuran

