MESAJ CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI ROMÂNE
Doamnelor, Domnilor,
Cu prilejul Zilei Armatei României, am onoarea de a adresa tuturor
cadrelor militare active, în rezervă și în retragere,
veteranilor şi văduvelor de război din judeţul Călăraşi,
precum și tuturor celor adunați astăzi spre a-i cinsti,
un respectuos şi cald salut din partea Instituţiei Prefectului!
Acestă zi este reperul cronologic major al
tradiţiei militare. Simbolistica lui 25 octombrie s-a
legitimat în anul 1944, ca final glorios al luptelor
duse de Armata României pentru eliberarea
teritoriului naţional. Nu ne putem rezuma, însă,
doar

la

meritele

strămoşilor

noștri.

O

ţară

modernă, o ţară demnă, este ţara care îşi tratează
cu respect armata, aceea care își cunoaște nevoia
de a avea o armată profesionistă, bine pregătită şi
mereu gata să-şi facă datoria. Militarii români de

astăzi
armată

constituie

și

construiesc

profesionistă,

o

modernă,

formată din unităţi flexibile şi cu
efective reduse, apte pentru reacţii
rapide, adecvate situaţiilor de criză. De
aceea,

sărbătorim

acum

nu

doar

eroica epopee a trecutului militar românesc ci și reușitele care au înnobilat calea
transformării armatei în actuala structură de elită, dinamică şi modernă.

Cu toate acestea în gând, mă
înclin cu recunoştinţă în fața bravilor
veterani de război, pe care îi asigur de
întreaga noastră preţuire. Pilda lor și
amintirea

martirilor

căzuti

pe

câmpurile de onoare pentru apărarea
ţării ne învață că libertatea naţiunii se
câştigă greu, cu suferinţe şi sacrificii.
Datorită lor, ziua de 25 octombrie reprezintă o sărbătoare de suflet a tuturor românilor!

Doamnelor, Domnilor,
Folosesc acest prilej solemn pentru a vă adresa
în numele Guvernului României, dar și personal,
cele mai calde felicitări şi urări de succes în misiunea noastră de zi cu zi,
aceea de a da tot ce avem mai bun în slujba românilor şi a României!
G e o r g e I A C O B,
Prefectul Judeţului Călăraşi

25.10.2013

