
Mesajul şefului Statului Major General cu ocazia Zilei Forţelor Terestre 
 
23 aprilie are în conştiinţa militarilor români o semnificaţie aparte: 

sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi Ziua Forţelor 
Terestre. 

Patron spiritual al Forţelor Terestre, Sfântul Gheorghe este simbolul vitejiei 
fără seamăn şi al credinţei nestrămutate în Dumnezeu. Încă de pe vremea Marelui 
Ştefan, poate chiar dinainte, imaginea lui de luptător împotriva nedreptăţilor, de 
apărător al celor năpăstuiţi i-a condus către izbândă pe cei care şi-au apărat neamul şi 
brazda de pământ împotriva năvălitorilor. 

Astăzi, sărbătoarea Sfântului Gheorghe ne oferă plăcutul prilej de a ne aminti 
pildele de eroism ale înaintaşilor şi de a-i cinsti pe toţi luptătorii din Forţele Terestre, 
demni păstrători şi continuatori ai unor tradiţii scrise cu sânge la Rovine, Podul Înalt, 
Călugăreni, Plevna, pe fronturile Războiului de Reîntregire sau în cea de-a doua 
conflagraţie mondială.  

Doamnelor şi domnilor militari şi civili din Forţele Terestre, 
Privind cu mândrie la un trecut glorios, puneţi bazele, prin eforturile şi 

dăruirea prezentului, unui viitor care să plaseze Forţele Terestre şi Armata României 
pe piedestalul solid al respectului naţiunii şi al tuturor celor care vă cunosc şi au 
încredere în dumneavoastră. 

Parcurgeţi cu sacrificii lungul şi asprul drum al restructurării, vă aflaţi în plin 
proces de operaţionalizare, desfăşuraţi acţiuni militare în teatre de operaţii situate în 
unele dintre cele mai fierbinţi puncte ale globului, vă instruiţi temeinic şi compensaţi 
prin inteligenţă, putere de muncă şi devotament diferenţele de dotare faţă de aliaţi.  

V-aţi angajat fără rezerve pe orbita transformării, aţi gândit programe de 
înzestrare şi de dotare care, odată devenite realitate, vă vor permite ridicarea 
standardelor de performanţă şi vă vor oferi satisfacţia de a fi egali, din toate punctele 
de vedere cu aliaţii şi partenerii noştri. 

  În acest moment aniversar, vă invit să dăm semnul nostru de respect 
înaintaşilor şi veteranilor, cei care, prin necondiţionat sacrificiu de sine, prin eforturi, 
uneori dincolo de limita suportabilului, prin curaj şi profesionalism, au pus bazele 
solide ale unui prezent pe care îl trăim cu demnitate. 

Le mulţumesc celor care îndeplinesc obligaţiile asumate de Armata României 
în teatrele de operaţii, în comandamente multinaţionale şi reprezentanţe naţionale, 
pentru devotamentul cu care promovează imaginea ţării în rândul aliaţilor, 
partenerilor şi comunităţii internaţionale. 

Vă cer să contribuiţi cu toate capacităţile dumneavoastră, intelectuale, fizice şi 
de voinţă, la dezvoltarea prestigiului categoriei de forţe pe care o reprezentaţi.  

Le urez tuturor celor ce poartă cu cinste însemnele Forţelor Terestre Române 
sănătate, puterea de a depăşi orice obstacol, bucuria muncii împlinite şi satisfacţii 
alături de cei dragi.  

 
La mulţi ani! 


