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Statul Major al Apărării împlinește, în data de 12 noiembrie, 161 de ani de la 

înființarea instituțională. Organismul de concepție și planificare al Armatei României, 

cu o existență marcată de transformări și reforme continue, a contribuit la marile 

momente istorice ale României din ultimul veac și jumătate. 

La Ordinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 12 noiembrie 1859, a apărut 

Corpul de Stat Major General al Principatelor Unite, ca efect al necesității reformei 

oștirii, într-o etapă dificilă pentru țara în construcție, în contextul ambițiilor, de altfel, 

firești, de independență, unitate și suveranitate ale Principatelor Române Unite. 

Ulterior, structura centrală cu atribuții de organizare și gestionare a oștirii, sub 

denumirile de Marele Cartier General, respectiv Marele Stat Major, a pregătit 

campaniile militare și intrarea țării în Primul și Al Doilea Război Mondial. 

Statul Major General, așa cum a fost redenumit în 1994, a contribuit permanent 

la transformarea instituției militare într-o structură modernă, echipată și instruită în 

vederea îndeplinirii misiunii esențiale de apărare a țării. Totodată, Statul Major General 

a jucat un rol decisiv în procesul de pregătire a aderării la NATO. 

În 2017, transformarea Statului Major General în Statul Major al Apărării a adus 

cu sine domenii noi de responsabilitate și a condus la construcția unui sistem funcțional 

robust, capabil să planifice, coordoneze și conducă răspunsul la provocările și 

amenințările din mediul de securitate și să îndeplinească angajamentele militare 

asumate de România față de NATO, Uniunea Europeană și alte organizații 

internaționale și regionale. 



 
2 

 

Angajamentul profesional al specialiștilor care au alcătuit și care formează, 

astăzi, Statul Major al Apărării a condus la generarea, în contextul unei alinieri bugetare 

adecvate, potrivit cerințelor Alianței, a unor mecanisme de asigurare a categoriilor de 

forțe cu personal înalt calificat și de gestionare a unor programe majore de înzestrare. 

Indiferent de denumirea purtată, organismul central de comandă și control al 

Armatei României, de-a lungul celor 161 de ani de existență, a urmărit, prin personalul 

din compunere, un singur țel, acela de reprezenta la cel mai înalt nivel interesele și 

obiectivele instituției fundamentale din sistemul național de apărare a țării. 

La acest moment de analiză a Statului Major al Apărării, în pofida obstacolelor 

și restricțiilor impuse de criza sanitară din acest an, prefigurăm atingerea obiectivului 

general de accelerare a procesului de consolidare a capacității operaționale a armatei. 

Voi puncta, esențializat, realizările care definesc dinamica și dedicarea 

personalului din Statul Major al Apărării și structurile subordonate, din acest an. 

Pentru prima dată de când suntem în Alianța Nord-Atlantică, o navă a Forțelor 

Navale Române a condus o grupare navală permanentă a NATO. Sub egida ONU, am 

marcat, prin Forțele Aeriene Române, încheierea cu succes a participării la misiunea 

MINUSMA din Mali. Am continuat imperturbabil, în contextul epidemiologic 

restrictiv, toate rotațiile naționale în diferite teatre de operații, inclusiv a celui mai 

numeros contingent, cel din Afganistan. 

În privința structurilor multinaționale de pe teritoriul României, salut activarea, 

în luna august, a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, îndeplinind 

astfel angajamentul luat față de NATO. În același context, Comandamentul 

Multinațional de Divizie Sud-Est a marcat cea de-a cincea aniversare a structurii 

NATO dislocate în țara noastră. 

Am continuat și accelerat procesul de transformare și adaptare a forțelor armate, 

în special prin implementarea programelor majore de înzestrare. Sosirea primului 

sistem de apărare antiaeriană PATRIOT, intrarea în dotare a primelor transportoare 

blindate pentru trupe PIRANHIA V, recepția avioanelor F-16 Fighting Falcon sunt 

doar câteva exemple de programe de succes. 

Amintesc de contribuția semnificativă a militarilor români în prima linie în 

efortul național de combatere a pandemiei de COVID-19. Efortul a fost remarcabil în 

perioada stării de urgență, când s-au asigurat transporturi esențiale de materiale și 

echipamente medicale, când am echipat formațiuni de triaj în punctele de trecere a 

frontierei, când medicii militari au preluat conducerea unor spitale civile din cele mai 

afectate zone, când s-au ridicat spitale de campanie ROL-2, când s-a preluat și asigurat 

paza unor obiective și când s-au executat patrule și puncte de prezență în zonele 

carantinate. O parte din acest efort colosal continuă și astăzi. 
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Totodată, în acest an, Statul Major al Apărării a finalizat un nou proces de 

reorganizare, așezând acest organism care asigură îndeplinirea misiunilor generale ale 

Armatei României pe noi și stabili piloni de funcționare. 

Armata României, instituția în care românii au cea mai mare încredere, a 

dovedit, încă o dată în anul 2020, că este acolo unde este cea mai mare nevoie. Le 

mulțumesc tuturor celor care, luni de zile, au fost în linia întâi a luptei cu acest inamic 

invizibil, uneori chiar cu prețul propriei sănătății. 

Dragi camarazi,  

Ziua Statului Major al Apărării este un moment potrivit să ne îndreptăm privirile 

către viitor. Anul 2021 se anunță dificil din cauza pandemiei de COVID-19. Pe de altă 

parte, mediul de securitate se schimbă zilnic, cu evoluție dificil de prognozat, ceea ce 

determină creșterea constantă a angajamentului nostru și a flexibilității noastre pentru 

asigurarea rezilienței în fața amenințărilor tot mai diverse și complexe. Avem obiective 

și ne-am asumat angajamente naționale și aliate. Le vom îndeplini, ca și până acum, cu 

seriozitate și rigoare, dovedind că aportul armatei rămâne ridicat în demersul de 

menținere a statutului României de aliat credibil în cadrul NATO și de contributor la 

securitatea europeană. 

Ne vom concentra eforturile pe asigurarea unui nivel ridicat al capacității de 

reacție și creșterea interoperabilității cu armatele statelor membre NATO, pe 

dezvoltarea capabilităților necesare îndeplinirii misiunilor pe teritoriul național și în 

teatrele de operații, prin continuarea dotării cu mijloace de luptă moderne și pe 

creșterea nivelului de pregătire a personalului în cadrul instituțiilor de învățământ 

militar, dar și prin participarea la exerciții naționale și multinaționale. Sunt convins că 

împreună vom reuși să atingem aceste obiective.  

La ceas aniversar, gândurile mele se îndreaptă cu recunoștință către toți cei care 

servesc sau au servit în Statul Major al Apărării, personal militar și civil, deopotrivă, 

în țară, la reprezentanțele militare din străinătate, în misiuni internaționale sau în teatre 

multinaționale de operații. Vă felicit pentru întreaga Dumneavoastră activitate și vă 

doresc sănătate, putere de muncă și realizări profesionale și personale! 

La mulți ani! 

 

ȘEFUL STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII 

 

General-locotenent  Daniel PETRESCU 


