Ion Georgescu, mesaj pentru Ziua Armatei RomÃ¢ne!
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Cu ocazia aniversÄƒrii Zilei Armatei Române, primarul oraÈ™ului Mioveni, Ion Georgescu, transmite un mesaj.

?Ziua de 25 Octombrie, reprezintÄƒ un moment cu valoare de referinÈ›Äƒ, atât pentru cei care poartÄƒ cu onoare È™i mândr
uniforma militarÄƒ, cât ÅŸi pentru întregul nostru popor.

La ceas aniversar, în numele meu ÅŸi al Consiliului Local Mioveni, le transmit urÄƒri de bine, sÄƒnÄƒtate, recunoÅŸtinÅ£Ä
admiraÅ£iei pentru toÅ£i cei care sunt sub arme, pentru familiile lor, cele care îi susÅ£in în tot ceea ce fac, pentru întreg corp
Armatei Române, activ ÅŸi în rezervÄƒ.
La multi ani, rezervisti si veterani de razboi!
La multi ani, militari ai Armatei Romaniei!"

Ziua Armatei României a fost instituitÄƒ prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. 25 octombrie 1944 semnificÄƒ data
eliberÄƒrii totale a teritoriului naÈ›ional de sub ocupaÈ›ie hortysto-fascistÄƒ. Ultimele oraÈ™e eliberate au fost Satu Mare È

Eliberarea întregului teritoriu naÈ›ional s-a obÈ›inut prin lupta eroicÄƒ a peste 525.000 de militari angajaÈ›i nemijlocit în lup
între 23 august È™i 25 octombrie 1944. Dintre aceÈ™tia, au fost uciÈ™i sau rÄƒniÈ›i circa 58.000. Pierderile provocate inam
au ridicat la 89.934 militari, dintre care 76.275 prizonieri.
Eliberarea pÄƒrÈ›ii de nord-est a Transilvaniei nu a însemnat È™i încetarea luptelor duse de Armata României, care a continu
rÄƒzboiul antifascist alÄƒturi de puterile NaÈ›iunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei È™i Austriei, pânÄƒ la
finalÄƒ. ''Ajunse la frontierÄƒ din 1940, diviziile noastre ? menÈ›iona comunicatul Marelui Stat Major din 25 octombrie 1944
sunt gata de un nou efort È™i de noi lupte alÄƒturi de marii noÈ™tri aliaÈ›i, pânÄƒ la înfrângerea totalÄƒ a forÈ›elor germa

Militarii români din teatrele de operaÈ›ii sÄƒrbÄƒtoresc aceastÄƒ zi prin organizarea unor ceremonii militare È™i a unor acti
culturale È™i sportive, la care vor fi invitaÈ›i È™i parteneri din coaliÈ›iile multinaÈ›ionale.
Armata României participÄƒ cu efective la diverse misiuni internaÈ›ionale de combatere a terorismului, de sprijinire a pÄƒcii
umanitare. Majoritatea lor activeazÄƒ sub egida NATO, al cÄƒrei membru România este din 29 martie 2004.
Prima acÈ›iune de luptÄƒ a Armatei României în afara graniÈ›elor naÈ›ionale, de dupÄƒ RevoluÈ›ia din 1989, a început la 8
1996, alÄƒturi de contingentele armatelor statelor membre NATO È™i partenere, în teatrul de operaÈ›ii din Bosnia-HerÈ›ego
cu Batalionul 96 Geniu. În anul 2000, Armata României È™i-a început participarea la misiunea NATO KFOR din provincia
Kosovo, cu personal de stat-major È™i, ulterior, cu subunitÄƒÈ›i specializate, de nivel de companie.

România a dislocat, în iulie 2002, în Afganistan, primul batalion de infanterie format din 405 militari, sub comanda ForÈ›ei
InternaÈ›ionale de AsistenÈ›Äƒ pentru Securitate. Iulie 2003 a marcat începutul contribuÈ›iei militare româneÈ™ti la OperaÈ
''Iraqi Freedom''.
În ziua de 25 octombrie, sunt programate ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei,
din faÈ›a UniversitÄƒÈ›ii NaÈ›ionale de ApÄƒrare "Carol I", È™i la Mormântul OstaÈ™ului Necunoscut din Parcul Carol.

