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În calendarul creştin – ortodox această zi a Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe Purtătorul de Biruinţă, aleasă ca aniversare a Forţelor Terestre, 

are semnificaţia iubirii profunde pentru neam şi ţară pe care ostaşul român o 

poartă în suflet său. 

În acest moment de mare sărbătoare, cu sufletul cuprins de slavă şi 

pioasă recunoştinţă, rememorăm glorioasele fapte de arme şi sacrificii ale 

înaintaşilor noştri - infanterişti, vânători de munte, cercetaşi, paraşutişti, 

tanchişti, artilerişti, transmisionişti, artilerişti antiaerieni, genişti şi chimişti, care au 

dat suprema jertfă pentru apărarea fiinţei neamului şi a pământului românesc. 

 Împreună cu întreaga societate românească, armata parcurge un 

proces profund şi complex de edificare a unor structuri moderne, viabile şi 

dinamice. Acest proces se concretizează în Forţele Terestre Române, prin 

operaţionalizarea şi afirmarea unor mari unităţi şi unităţi, capabile să 

îndeplinească o gamă largă de misiuni în colaborare cu parteneri NATO şi U.E.  

 Miile de militari români din Forţele Terestre, participanţi la operaţiuni 

militare în spiritul păcii, pe întreg globul, au reuşit să se facă respectaţi prin 

profesionalismul şi dăruirea dusă până la jertfa supremă şi să contribuie la 

construirea imaginii pozitive a României. Toate acestea sunt argumente care 

trebuie să ne motiveze pe toţi să privim spre viitor cu încredere, voinţă şi 

mândrie naţională. 

Prin competenţa profesională şi dăruirea în muncă ale fiecăruia dintre 

dumneavoastră, Forţele Terestre Române devin, cu fiecare zi, forţa care dă 

încredere populaţiei că suntem în măsură să răspundem adecvat şi eficace 

oricăror situaţii. 



 

Domnilor generali, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi 
gradaţi voluntari şi personal civil, 

 
Cinstiţi memoria înaintaşilor prin tenacitate şi rigoare, pentru a fi la 

înălţimea sacrificiului lor şi pentru a da o dimensiune reală jurământului făcut 

faţă de ţară şi neam! 

Cu încredere deplină în calităţile dumneavoastră profesionale şi morale, 

vă cer să vă consacraţi întreaga energie, pricepere şi putere de muncă pentru 

perfecţionarea pregătirii în spiritul conceptelor moderne, astfel încât sa fiţi 

gata oricând să îndepliniţi misiunea sacră de apărare a patriei! 

Acţionaţi cu fermitate pentru întărirea ordinii şi disciplinei militare, 

bazată pe respectarea întocmai a legilor ţării şi regulamentelor militare, a 

ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare! 

Depuneţi tot interesul pentru creşterea competenţei dumneavoastră 

profesionale, manifestaţi dăruire şi încredere în forţele proprii, fiţi deschişi şi 

pregătiţi să vă instruiţi pentru a atinge standardele cerute de o armată modernă. 

* 
*           * 

Cu prilejul Zilei Forţelor Terestre, vă felicit călduros şi vă urez succese 

dintre cele mai mari ca apărători ai suveranităţii, independenţei, integrităţii 

patriei şi liniştii poporului român, sănătate deplină şi numai împliniri în viaţă. 

  

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
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