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Cu prilejul Zilei Forţelor Terestre, îmi face onoare şi mare plăcere să felicit 

întregul personal ce munceşte în ceastă categorie de forţe a Armatei Române. 

Forţele Terestre s-au dezvoltat şi modernizat pe măsura apariţiei în timp, a unor 

arme şi specialităţi noi, trupele de uscat fiind până în epoca modernă, imaginea însăşi a 

armatei ţărilor române. Ele au străbătut istoria naţională şi propria lor istorie de la oastea 

cea mare a voievozilor români, până la ceea ce ele reprezintă acum, în structura Armatei 

Române, o armată modernă ce se dezvoltă, modernizează şi acţionează în structurile celei 

mai mari alianţe politico-militare a tuturor timpurilor. 

Forţele Terestre au fost implicate în toate bătăliile şi războaiele de apărare a ţării, 

militarii ce le-au format, de la soldat la general, neezitând să plece acolo unde neamul 

românesc trebuia apărat, să lupte, să învingă sau să-şi dea viaţa ca jertfă supremă în numele 

dragostei de ţară. 

Monumentele din satele şi oraşele româneşti şi cele de dincolo de graniţă ridicate 

în cinstea Armatei Române, conţin în proporţie copleşitoare memoria faptelor de glorie ale 

trupelor terestre. 

Câtă vreme a funcţionat armata bazată pe militari în termen, unităţile şi marile 

unităţi terestre au fost principalele locuri de instruire, educare şi maturizare a părinţilor 

noştri, o încercare grea care i-a legat într-un fel sau altul pentru totdeauna de ideea de 

apărare. 

 

 



În prezent, după ce au trecut printr-o reformă dureroasă, unităţile Forţelor Terestre 

reprezintă România în teatrele de operaţii din îndepărtatele ţări ale lumii, unde militarii 

noştri îşi îndeplinesc cu prisosinţă menirea şi angajamentele în lupta împotriva terorismului,  

alături de militarii celorlalte state din NATO, dovedindu-şi şi calităţile de luptători moderni 

şi excelenţi purtători de imagine naţională. 

Proiectele de transformare şi modernizare a structurilor, armamentelor, tehnicii şi 

echipamentelor sunt de natură să ofere Forţelor Terestre, încredere în viitor şi motivare 

celor ce urmează să opteze pentru cariera militară. 

Pentru modul cum acţionează în propria lor modernizare, pentru comportamentul 

lor în misiunile în care sunt angajaţi, pentru seriozitatea pe care o depun pentru a fi cât mai 

bine instruiţi, pentru abnegaţia cu care acceptă şi respectă restricţiile serviciului militar 

pentru tot ceea ce fac bine pentru armată şi ţară, le mulţumim din toată inima şi îi felicităm 

călduros, pe toţi cei care alcătuiesc efectivele Forţelor Terestre. 

Fie ca Sfântul Gheorghe, marele mucenic al creştinătăţii, pe care şi l-au ales ca 

patron spiritual, să aibă în grija sa şi să poarte spre biruinţă Forţele Terestre ale Armatei 

Române! 

Vă dorim tuturor multă sănătate, succes în tot ceea ce întreprindeţi şi să aveţi 

satisfacţia lucrului bine făcut! 

La mulţi ani, oriunde vă aflaţi! 
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