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ȘEFULUI STATULU I MAJOR AL APĂRĂRII CU PRILEJUL
ZILEI SCAFANDRILOR MILITARI

Sărbătorim, la 15 noiembrie, ,,Ziua Scafandrilor Militari” și ,,Ziua Scafandrului
Român”, aniversări care au ca punct de origine înființarea, în anul 1967, a Grupului
279 Scafandri din Mangalia.
În existența de peste jumătate de veac a acestei componente de profil din Armata
Română au fost formați peste 3.000 de scafandri militari și civili. Activitatea structurii
este recunoscută și apreciată la nivelul Statului Major al Apărării. Contribuția
scafandrilor militari conduce la îndeplinirea cu succes a misiunilor Forțelor Navale
Române.
De-a lungul timpului, s-a remarcat implicarea eficientă a scafandrilor în
activitățile cu caracter militar, dar și în lucrări de specialitate în cadrul economiei
naționale sau în intervenții pentru ajutorarea populației. Efortul scafandrilor militari a
consolidat imaginea de profesioniști dedicați meseriei, care își testează zilnic limitele
prin îndeplinirea complexelor sarcini încredințate.
Încă din anul 1993, Centrul 39 Scafandri, continuator al tradițiilor militare ale
Grupului 279 Scafandri, a fost autorizat ca unic organ de brevetare, pregătire și
perfecționare a scafandrilor profesioniști din țară.
Sunt remarcabile recordurile naționale privitoare la scufundarea de saturație din
România, care, în mod cert, reflectă tenacitatea acestei categorii de personal a Forțelor
Navale Române.
Stimați colegi, formați un grup de elită al Armatei României, iar deviza după
care vă ghidați ,,dacă ar fi ușor, oricine ar putea face” oglindește neîndoielnic
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determinarea cu care vă executați misiunile, depășind bariere fizice și psihice și
riscându-vă, uneori, chiar și viața.
Participarea dumneavoastră la numeroase exerciții și evenimente de instruire
multinaționale, precum și în teatrele de operații a fost definită prin profesionalism,
contribuind la creșterea prestigiului Forțelor Navale Române și, implicit, al Armatei
României.
Vă îndemn să acordați, ca și până acum, o atenție sporită instruirii și
antrenamentelor specifice, astfel încât, atunci când va fi nevoie de dumneavoastră, să
răspundeți cu promptitudine ,,prezent” oricărei misiuni, indiferent de complexitate.
Sunt convins că experiența dobândită își spune cuvântul, iar seriozitatea cu care vă
îndepliniți sarcinile vă va conduce la rezultatul dorit.
Am tot respectul pentru ceea ce faceți și îmi exprim încrederea că veți continua
să vă perfecționați pentru a crește nivelul de interoperabilitate cu structuri similare din
armatele membre NATO.
Cu prilejul aniversării Zilei Scafandrilor Militari, doresc să felicit și să
mulțumesc personalului acestei specialități militare, fie activ, în rezervă sau retragere
pentru întreaga activitate! Vă urez succes în continuare, sănătate, bucurii și împliniri
profesionale și personale!
La mulți ani!

ȘEFUL STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
General-locotenent Daniel PETRESCU
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