
Ziua Armatei Romane - sarbatorita asa cum se cuvine, in Sibiu
Ziua Armatei Romane a fost sarbatorita la Sibiu printr-o serie de manifestari ce au debutat miercuri, 17
octombrie, in cadrul generosului proiect "Armata Romaniei in scoli ". Gazda a fost Colegiul Tehnic
"Independenta ". Aici au fost prezenti studenti ai Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu ",
muzica militara a garnizoanei, efective ale Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar
Judetean Sibiu, cadre militare participante la misiuni in teatrele de operatii, cadre didactice, reprezentanti
ai Asociatiei "Cultul Eroilor " - filiala Sibiu si ai Asociatiei cadrelor militare in rezerva si in retragere.
Este vorba de un nou concept de socializare, dar si de apropiere de mediul civil propus de M Ap N, un
concept care este mult mai aproape si de conceptul partenerilor euro-atlantici. in aceeasi nota de
deschidere spre mediul civil s-au desfasurat, ieri, 18 octombrie, incepand cu orele 10.00, in incinta
Colegiului Agricol "D.P. Barcianu ", activitati care au respectat formatul proiectului academic-militar.
Initiatorii ne-au precizat ca scopul manifestarii este acela de a prezenta oportunitatile si avantajele oferite
de cariera militara, pe de o parte, dar si de a face cunoscuta resursa umana care este angrenata in buna
functionare a sistemului militar. Seria manifestarilor organizate intru sarbatorirea armiei romane va
continua in data de 22 octombrie cand, incepand cu orele 18.00, Cercul Militar va gazdui o evocare care,
sub titlul "LOCUL ŞI ROLUL ARMATEI ROMaNE LA CONSTITUIREA STATULUI NAŢIONAL
UNITAR ROMaN MODERN ", va reitera rolul esential al armatei in istoria neamului romanesc,
profesori, istorici si fosti rectori ai institutiei, iar mai apoi, cu incepere de la orele 19.00, in aceeasi
incinta, studentii Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu " sa incante audienta cu un program
cultural-artistic special pus in scena pentru acest eveniment. "Ziua Armatei, data de 25 octombrie, va fi,
de asemenea, una cu manifestari si activitati dedicate acestei aniversari. Platoul din fata Cercului Militar,
acolo unde este amplasat Monumentul Ostasului din Toate Timpurile, va aduna laolalta reprezentanti ai
Sistemului national de aparare si ordine publica, Prefectura judetului Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu,
Primaria municipiului Sibiu, Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi "Traian Mosoiu ", Asociatia
Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere, Asociatia "Cultul Eroilor " - filiala Sibiu,
Universitatile din Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judetean, alte asociatii, ligi, fundatii si elevi ai scolilor din
Sibiu, pentru a cinsti memoria inaintasilor in cadrul ceremonialului militar si religios de depunere de
coroane si jerbe de flori ce se va desfasura cu incepere de la orele 09.00. in aceeasi zi, cu incepere de la
orele 10.00, Piata Mare a municipiului Sibiu va rasuna de legamantul facut de studentii anului I ai
Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu " si de soldatii profesionisti instruiti in cadrul Şcolii de
Aplicatie pentru Unitati Sprijin de Lupta "General Eremia Grigorescu " cu tara, in cadrul festivitatii
depunerii juramantului militar, un act cu puternice semnificatii pentru fiecare militar. in finalul
festivitatii, studentii anului II de studii ai academiei vor desfasura un exercitiu demonstrativ la Instructie
de Front. "Invitam sibienii sa se alature proiectelor organizate cu ocazia aniversarii Zilei Armatei Romane
si ii asteptam cu bucuria revederii", avea sa precizeze comandatul/rector col.prof.univ.dr.ing. Ghita
Barsan. Trebuie sa mai precizam ca evenimentul este punctat si in cadrul Garnizoanei Sibiu. Astfel
amintim si vernisarea expozitiei foto care evoca aceasta zi speciala pentru Armata Romana si pentru
Romania, fotografii care sunt expuse in Muzeul AFT.
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