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Alocuțiunea premierului Viorica Dăncilă la ceremonia militară dedicată Zilei Armatei Române 

- Monumentul Ostașului Necunoscut, Parcul Carol -

Domnule președinte,
 Doamnelor și domnilor,

 Sărbătorim astăzi, în An Centenar, Ziua Armatei României, o instituție - reper în istoria noastră națională. 
 Cinstim împreună valorile care definesc esența poporului român: patriotismul, curajul și devotamentul pentru țară. Îi onorăm pe soldații, subofițerii și ofițerii armatei noastre, pe eroii care

s-au jertfit apărând independența, suveranitatea și unitatea statului român. 
 Armata este instituție fundamentală a statului, care contribuie în mod decisiv la credibilitatea României în lume și se bucură de o mare încredere și de mult respect din partea românilor.

 Militarii români participanți în misiuni și operații în afara teritoriului țării contribuie la creșterea prestigiului internațional al țării noastre și sunt dovada faptului că Armata României este un
partener de nădejde pentru aliații săi din cadrul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.

 România este un pilon important de stabilitate în zonă, în contextul în care, la nivel global, ne confruntăm cu provocări în materie de securitate de o complexitate fără precedent.  
 Avem o creștere economică sustenabilă și un sistem de apărare previzibil și fiabil, care ne consolidează rolul de actor regional și de furnizor de securitate în Europa de Est.

 Suntem în al doilea an de alocare a două procente din PIB pentru apărare și ne menținem acest obiectiv pentru deceniul următor. 
 Guvernul României își respectă, astfel, angajamentul asumat prin Programul de Guvernare și acordă o maximă importanță consolidării capacității de apărare a țării, acționând pentru

îndeplinirea obiectivelor majore atât în domeniul înzestrării, cât și în cel al pregătirii și instruirii trupelor. Suntem determinați să creăm și să dezvoltăm un centru regional pentru industria
de apărare în România, care să contribuie, implicit, la dezvoltarea economică din țara noastră.

 Anul 2018 are o semnificație cu totul specială, marcăm 100 de ani de existență a României moderne, stat național unitar format în urma Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 cu aportul
esențial al Armatei Române. 

 Marea Unire a fost și rămâne pagina cea mai frumoasă a istoriei României. Consider că este de datoria noastră, a tuturor, să păstrăm vie memoria celor care au contribuit la consolidarea
națiunii române și să îi onorăm pe toți cei care au grijă ca poporul român să fie unul unit și puternic.

 Cu gândul la misiunile prezente și la cele viitoare, militarii armatei române aflați la datorie sub tricolor, acasă sau în locuri îndepărtate, folosesc răgazul acestei zile de sărbătoare pentru a
evoca, plini de emoție, faptele de arme ale înaintașilor.

 Unii dintre aceștia se află acum împreună cu noi. 
 Dragi veterani de război, pentru curajul și spiritul de sacrificiu de care ați dat dovadă în timpul războiului, în anii grei de transformări care au urmat, pentru faptul că ați trecut cu bine și

fruntea sus peste greutățile vieții, vă asigurăm de întreaga noastră recunoștință și prețuire.
 Stimați veterani care ați fost în misiuni în teatrele de operații, dumneavoastră reprezentați, atât pentru ceilalți militari, cât și pentru întreaga societate românească, o veritabilă școală a

patriotismului, demnității și onoarei. Vă suntem recunoscători pentru tot ceea ce ați făcut în slujba Patriei și a poporului român. 
 Suntem cu sufletul alături de familiile celor 29 de eroi din teatrele de operațiuni din Afganistan, Irak, Bosnia și Herțegovina și de cei peste 190 de militari răniți. Locul important pe care țara

noastră îl ocupă acum în NATO și Uniunea Europeană se datorează și lor, militari excepționali ai Armatei României. 
 Doresc să adresez un gând bun și familiilor dumneavoastră, ale membrilor Armatei Române, să le mulțumesc din toată inima pentru efortul și înțelegerea de care dau dovadă. Cariera

militară este grea și presupune implicare totală atât din partea fiecăruia dintre dumneavoastră, cât și din partea familiei. 
 La ceas de sărbătoare, vă mulțumesc tuturor, vă felicit pentru ceea ce faceți și vă adresez sincere urări de sănătate, viață lungă și împliniri personale! La mulți ani, Armatei Române!

 


