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Ministrul Economiei Dănuț Andrușcă, la ceremoniile prilejuite de Ziua Armatei: 

Angajamentul pentru întărirea capacităților de apărare este dovedit și de suma record 

alocată investițiilor în industria de apărare – 69 de milioane de lei 

  

București, 25 octombrie – Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, a participat astăzi la 

ceremoniile prilejuite de Ziua Armatei Române, în cadrul unei delegații a Guvernului 

României condusă de către Prim-Ministrul Viorica Dăncilă.  

 

Alături de Premierul României și de ceilalți membri ai Guvernului, Dănuț Andușcă a adus un 

pios  omagiu eroilor căzuți pentru eliberarea și unificarea teritorului național prin 

depunerea unei coroane de flori la Mormântul Eroului Necunoscut din Parcul Carol din 

București. 

 

"Eroii care s-au jertfit pentru țară au făcut sacrificiul suprem pentru ca noi astăzi să fim o 

națiune liberă și puternică. Sacrificiul lor nu trebuie niciodată uitat, iar flacăra eternă ce 

veghează Mormântul Eroului Necunoscut este o garanție că generațiile viitoare vor prețui 

acest sacrificiu", a declarat Dănuț Andrușcă, cu prilejul Zilei Armatei Române. 

  

Ministrul Andrușcă a arătat că angajamentul ferm al Guvernului României în ceea ce 

privește întărirea capacităților de apărare ale țării, în menținerea și dezvoltarea securității 

naționale, este confirmat și de sumele record pe care Ministerul Economiei le-a alocat în 

acest an pentru investiții în industria națională de apărare. 

 

“În anul 2018, Ministerul Economiei a alocat 69 de milioane de lei pentru investiții în 

industria națională de apărare. Este cea mai importantă sumă alocată în ultimul deceniu 

pentru industria națională de apărare. Acest lucru demonstrează angajamentul ferm pe 

care Guvernul României l-a luat pentru întărirea capacităților de apărare ale României, 

pentru menținerea și dezvoltarea securității naționale. Industria națională de apărare este 

o industrie cu tradiție și potențial, este o industrie strategică și este șansa noastră pentru 

o viață mai prosperă și mai sigură”, a mai afirmat Ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă. 
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