ORDINUL
MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
PRIVIND SĂRBĂTORIREA A 150 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA
„OBSERVATORULUI MILITAR"
La 23 iulie 2009, se împlinesc 150 de ani de la înfiinţarea publicaţiei centrale a Ministerului
Apărării Naţionale : "Observatorul militar".
Apărut în timpul domniei lui Alexandru loan Cuza, primul săptămânal militar românesc
purta pecetea reformelor înfăptuite în Armata României, în acea vreme, constituind un mijloc de
infomiare pentru ofiţeri, cădeţi şi subofiţeri cu aspectele teoretice şi practice ale profesiei militare.
Idealurile pentru care a luptat "Observatorul militar" au fost susţinute, amplificate şi
promovate de numeroase alte publicaţii, precum: "România militară", "Spirit militar modern",
"Revista armatei", "Lumea militară ilustrată", "Viaţa militară", "Viaţa armatei" şi
săptămânalul "La datorie", cel care a realizat prima ediţie a unei gazete militare în zilele Revoluţiei
din decembrie 1989. Acestor publicaţii li se alătură cotidianul "Glasul armatei", devenit, succesiv,
"Apărarea patriei", "Armata poporului" şi "Armata României". Azi, "Observatorul militar",
continuatorul acestor frumoase tradiţii publicistice, este portdrapelul presei militare româneşti.
Răsfoind paginile presei militare româneşti tipărite în aproape un secol şi jumătate de
existenţă, constatăm că jurnaliştii militari au fost cronicarii oştirii şi ai devenirii poporului român,
militând cu arma cuvântului pentru independenţa, libertatea şi integritatea patriei. Ei au fost martori
şi au imortalizat prin forţa cuvântului scris, a penelului, a aparatului de fotografiat sau a camerei de
filmat marile bătălii de la Plevna, Griviţa şi Smârdan, de la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti, de la porţile
Bucureştilor, Oarba de Mureş, Sfântul Gheorghe, Cărei şi Satu Mare. Aflaţi pe câmpurile de luptă,
jurnaliştii în uniformă n-au ezitat să acţioneze ca soldaţi şi ofiţeri ai Armatei Române.
În anii care au urmat războiului, în pofida vicisitudinilor vremurilor pe care le-au trăit,
ziariştii militari au militat pentru modernizarea armatei, apărarea demnităţii şi onoarei ostăşeşti. Spre
lauda şi cinstea lor, din rândurile acestora s-au afirmat oameni valoroşi, scriitori şi jurnalişti de
renume în literatura şi publicistica românească.
După 22 decembrie 1989, săptămânalul Ministerului Apărării Naţionale, revista "Spirit
militar modern", emisiunile militare de radio şi televiziune au sprijinit procesul de transformare a
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armatei, informând corect şi oportun militarii şi opinia publică despre mutaţiile intervenite în
domeniile securităţii şi apărării naţionale a României.
în ultimii ani, "Observatorul militar" a fost portdrapelul presei militare române.
Concomitent, jurnaliştii militari au acţionat şi în teatrele de operaţii din Bosnia şi Herţegovina,
Kosovo, Afganistan şi Irak, realizând prin materialele lor publicistice o imagine corectă, inedită şi
necesară a eforturilor, devotamentului, profesionalismului şi spiritului de sacrificiu al militarilor
români.
De Ziua Presei Militare, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la apariţia primului număr
al săptămânalului "Observatorul militar", îi felicit, din inimă, pe jurnaliştii militari pentru
profesionalismul lor, pentru consecvenţa cu care promovează spiritul euroatlantic, cultivă valorile
fundamentale ale Armatei Române, pentru responsabilitatea şi curajul dovedite în apărarea
adevărului.

