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MESAJUL 

ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII  

CU PRILEJUL ZILEI ARTILERIEI 

 

 

Astăzi, 10 noiembrie 2020, se împlinesc 177 de ani de când domnitorul Țării 

Românești, Gheorghe Bibescu, a semnat, la 1843, actul de înființare a primei baterii de 

artilerie din Armata României. Cu acest prilej, dorim să aducem un omagiu eroilor  

artileriști care s-au jertfit pentru țară.   

De-a lungul timpului, „podoaba oștirii”, așa cum o numea regele Carol I, şi-a 

câștigat un loc de cinste în rândul armelor, nu doar prin eficiența focului artileriei pe 

câmpul de luptă, ci şi prin spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă artileriștii.  

Istoria artileriei române este clădită atât prin faptele de eroism ale celor care au 

făcut o datorie sacră din misiunea de apărare a țării, cât și prin contribuția celor care au 

susținut evoluția structurilor de artilerie din Armata României. 

Armata română dispunea în Primul Război Mondial de 294 baterii de artilerie, 

care au influențat decisiv succesul bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, iar pe 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial de 31 brigăzi şi 79 regimente de artilerie, ce 

au susținut efortul armatei pe toată durata acestuia.  

Astăzi, artileria continuă să fie principala forță de sprijin cu foc din compunerea 

forțelor armate, iar provocările spațiului de luptă modern o determină să scrie o altă 

pagină cu realizări în istoria sa de glorie.  
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Dragi camarazi artileriști, dezvoltarea capabilităților specifice artileriei și 

realizarea interoperabilității cu structurile și statele membre NATO reprezintă sarcini 

cheie în evoluția Armatei României. Prin seriozitate și perseverență, sunt convins că 

veți îndeplini aceste deziderate la cele mai înalte standarde de performanță, iar efortul 

depus de voi va aduce cu sine satisfacții pe măsură.  

Evoluția tehnologică și nevoia de dezvoltare a Armatei României deschid noi 

oportunități privind modernizarea sistemelor de artilerie din dotare. Creșterea 

manevrabilității și a puterii de foc, informatizarea comenzii și controlului, a sistemului 

logistic,  a sistemelor de supraveghere și detectare a țintelor reprezintă cerințe critice 

pe care Armata României își construiește planurile pentru viitorul artileriei.  

Modernizarea sistemului LAROM și intrarea în dotare a sistemului HIMARS 

sunt câteva exemple de provocări cărora artileriștii trebuie să le facă față acum și în 

viitorul apropiat. Înzestrarea Armatei României cu sistemul HIMARS a derivat din 

necesitatea asigurării unor echipamente de artilerie moderne, care să contribuie la 

întărirea capacității de apărare a teritoriului național și la creșterea gradului de 

interoperabilitate cu armatele aliate. Astfel, România devine prima țară de pe flancul 

estic care deține această capabilitate.  

Cu prilejul Zilei Artileriei, doresc să mulțumesc întregului personal activ, în 

rezervă și în retragere, pentru contribuția adusă în dezvoltarea acestei arme de prestigiu. 

Vă doresc sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi!  

La mulți ani! 
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