MESAJUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
CU PRILEJUL REUNIUNII DEDICATE ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI, ORGANIZATĂ DE
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE
“ALEXANDRU IOAN CUZA”

Dragi militari în rezervă și în retragere,
25 Octombrie este ziua în care țara își sărbătorește Armata și pe cei care
au fost sau sunt în slujba ei.
La 25 octombrie 1944, Divizia IX Infanterie a reușit, în urma unor lupte
eroice, să elibereze ultima bucată de pământ românesc aflată sub ocupație
hortistă, încununând, astfel, jertfa de sânge a zecilor de mii de combatanți
căzuți pentru eliberarea Ardealului.
Atunci, așa cum a făcut-o în mod constant de-a lungul istoriei, Armata
României și-a reconfirmat vocația sa de pilon de stabilitate, încredere și
speranță pentru poporul român.
Fiecare generație de militari și-a făcut datoria, în mod necondiționat, pe
front, în aplicații, în economia națională, la calamități naturale, iar acum în
teatrele de operații internaționale, alături de aliații și partenerii noștri.
Mă bucur să văd în sală mai multe generații de militari laolaltă, iar când
vă privesc, văd în dumneavoastră zestrea de experiență și tradiții militare pe
care clădim, în continuare, o armată modernă, profesionistă, respectată de
societatea românească, de aliații și partenerii din structurile europene și
euroatlantice.

Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru devotamentul și spiritul de
sacrificiu de care ați dat dovadă pe parcursul întregii cariere și pentru felul în
care v-ați îndeplinit misiunile, înfruntând privațiunile și riscurile serviciului
militar.
Distinși camarazi,
Este foarte important să rămânem uniți, toți militarii în activitate, în
rezervă sau în retragere, să învățăm să comunicăm sistematic și eficient, în așa
fel încât să putem să armonizăm, mai întâi, problemele la nivelul sistemului
militar și apoi să le prezentăm public în mediul civil, într-o gândire unitară și
bine argumentată.
Am primit cu bucurie propunerile dumneavoastră privind organizarea
unei întâlniri și mi-am propus să ne vedem într-o zi din cea de-a doua jumătate
a lunii noiembrie, pentru a face un pas concret în sensul celor anterior
exprimate.
Mulțumesc Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în
Retragere “Alexandru Ioan Cuza” pentru că, în mod constant, are asemenea
inițiative inspirate prin care aduce laolaltă militarii activi, cadrele militare
pensionate, veterani și exponenți ai societății civile, astfel încât o zi așa de
importantă pentru slujitorii nobilei meserii a armelor, cum este Ziua de 25
Octombrie, să ne găsească pe toți cu conștiința națională pregătită, istoricește
și emoțional.
Vă doresc tuturor ca Ziua Armatei României să vă găsească sănătoși,
pozitivi și încrezători.
La Mulți Ani Armatei României și bravilor săi ostași de ieri și de azi!
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