Contraamiralul de flotilă (Rz) dr.
Ion CUSTURĂ s-a născut la 21
septembrie 1957 în localitatea
Căzănești, județul Ialomița.
A absolvit Liceul Militar ”Dimitrie
Cantemir” din Breaza în 1976.
În anul 1980 a absolvit Institutul de
Marină Mircea Cel Bătrân din
Constanța ca șef de promoție, iar în
același an a fost numit ofițer cu
navigația la Dragorulde Bază 13 din
Divizionul 146 Dragoare de Bază, ca
apoi, în anul 1985 să fie numit ofițer
secund al acestei nave.
A fost admis la Academia Militară
(actuala Universitate Națională de
Apărare -UNAp în anul 1986 iar în
1988 a absolvit-o ca șef de promoție
al Secției de Marină a Facultății de
Comandă și Stat Major și tot în
același an a fost numit comandant al
Dragorului Maritim 29 din Divizionul
176 Dragoare Maritime, iar în anul
1993 a fost numit șef de stat major al
acestui divizion.
În cepând cu anul 1995 a fost numit
comandant secund al Distrugătorului
(actuala Fregată) 111 ”Mărășești”.
În 1999 a absolvit Cursul Executiv
la Centrul ”G.C. Marshall”- Centrul
European pentru Studii de Securitate
din Garmischpartenkirchen, iar în anul 2000 Cursul pentru Comandanți de Mari Unități de Marină la
Universitatea Națională de Apărare (UNAp)”Carol I” din București.
Începând cu anul 2001 a fost numit Șef al Biroului Planificare Operații și Șef al
Operațiilor la Comandamentul Flotei, iar din anul 2003 a fost numit Șef al Operațiilor și apoi Șef de Stat
Major al Comandamentului Operațional Naval (structură rezultată prin desfiinșarea și transformarea
temporară a comandamentului Flotei).
Între 2001 și 2006 a urmat studii doctorale la UNAp si a obținut titlul de doctor în științe militare
cu teza de doctorat ”Modalități de afirmare și apărare a intreselor României în marea teritorială, zona
economică exclusivă și marea liberă la pace, în situații de criză și la război”.
În anul 2004 a absolvit cursurile Colegiului Național de Apărare din cadrul UNAp București.
Din noiembrie 2004 până în noiembrie 2007 a făcut parte din ”primul val” de ofițeri NATO, fiind
selecționat și nominalizat pentru funcția de ajutor al Șefului Operațiilor din Comandamentul Aliat Întrunit
NATO din Napoli (JFC Naples) și reprezentant național al personalului român din acest comandament.
După revenirea de la postul NATO, a fost numit locțiitor al Șefului Instrucției și Doctrinei din Statul
Major al Forțelor Navale.
Din iulie 2010 până în aprilie 2014, când a fost trecutîn rezervă, a fost numit Locțiitor al
Comandantului Flotei. Tot în această perioadă, între anii 2011 și 2014 a fost lector asociat al Academiei
Navale ”Mircea Cel Bătrân” din Constanța pentru cursuri de Cinematică Navală și Navigație Radar și
Radioelectronică.

Din februarie 2015 până în februarie 2020 a fost angajat la CERONAV Constanța ca Expert
Consultant 1- A pentru pregătirea și perfecționarea ofițerilor din marina civilă cu un portofoliu multiplu
de cursuri ca: Navigație Radar și Radar Plotting, Radarul ARPA, Ship Handling and Maneouvering
Simulation/ Manevra Navei cu Simulatorul de Navigație, Bridge Team and Resourse Management
(BTRM)/ Managementul Echipei de Cart pe Comanda de Navigație, Electronic Chart and Display System
(ECDIS)/ Sistemul Informatic și de Navigație cu Hărți Electronice, Human Element Leadership and
Management (HELM). Este în continuare colaborator al CERONAV pentru portofoliul de cursuri mai sus
menționat.
Vorbește și scrie foarte bine/ fluent limba engleză și poate utiliza la bine în conversații și în scris
limba rusă și italiană.
Din anul 2011 a început colaborarea cu Clubul Nautic Român, al cărui membru și secretar general
a devenit din anul 2014.

