
 
 
 

MMEESSAAJJUULL  
ŞŞEEFFUULLUUII  SSTTAATTUULLUUII  MMAAJJOORR  AALL  FFOORRŢŢEELLOORR  TTEERREESSTTRREE  

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI FORŢELOR TERESTRE  
 

Sărbătorirea celei mai numeroase categorii de forţe ale Armatei României în 

ziua în care prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, 

patronul militarilor din Forţele Terestre Române, îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor celor care slujiţi cu credinţă interesele naţionale în cadrul 

acestei categorii de forţe, cele mai alese sentimente şi felicitări pentru devotamentul şi 

profesionalismul pe care le dovediţi în îndeplinirea misiunilor ce vă revin. 

Sărbătoarea de astăzi se constituie ca un memento al grelelor jertfe date de 

înaintaşi, pentru eliberarea ultimei brazde de pământ românesc şi aducem omagiul 

nostru veteranilor de război care au slujit cu credinţă şi onoare naţiunea şi statul român. 

La această oră de bilanţ Forţele Terestre se prezintă ca un organism în plin 

proces de transformare, cu mari unităţi şi unităţi militare afirmate NATO, capabile 

să răspundă nevoilor naţionale de securitate şi alături de aliaţi să desfăşoare o 

gamă tot mai diversificată de misiuni în plan internaţional pentru combaterea noilor 

ameninţări la adresa păcii şi securităţii. 

Concomitent, continuă participarea ca partener de încredere în misiuni NATO şi de 

coaliţie, la operaţiunile de menţinere a păcii şi de luptă împotriva terorismului, cu rezultate 

remarcabile, prin faptul că militarii noştri, sunt prezenţi în teatrele de operaţii din Irak, 

Afghanistan, Bosnia - Hertegovina şi Kosovo, îndeplinindu-şi misiunile cu cinste şi onoare, 

contribuind astfel la perpetuarea imaginii pozitive a Armatei României, în structura 

societăţii noastre civile şi în lume. 

Succesele obţinute de Forţele Terestre în instruire şi în îndeplinirea 

misiunilor încredinţate, sunt contribuţii importante la întărirea prestigiului Armatei 

României în societate şi au sporit credibilitatea instituţiei militare ca garant al 

independenţei naţionale şi al democraţiei constituţionale. 

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

Această sărbătoare constituie pentru toţi atât un prilej de mândrie şi satisfacţie 

profesională, cât şi un imbold la gândire şi acţiune creatoare, astfel încât, prin tot ce 

facem, să ridicăm Armata României la noi parametri de performanţă. 



 

Acordaţi prioritate perfecţionării cunoştinţelor dumneavoastră în spiritul 

conceptelor moderne de conducere şi desfăşurare a acţiunilor de luptă! 

Manifestaţi permanent cutezanţă, profesionalism şi realism în executarea 

misiunilor pe care le aveţi de îndeplinit! 

Fiţi demni de misiunea ce vi s-a încredinţat, acţionaţi cu hotărâre pentru însuşirea 

cunoştinţelor militare şi de specialitate, dovediţi tenacitate şi profesionalism, pasiune şi 

dăruire în toate acţiunile pe care le întreprindeţi! 

Îmi exprim convingerea că fiecare dintre dumneavoastră fie militar, fie personal civil, 

veţi acţiona cu hotărâre în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale cu deplină responsabilitate, 

pentru ca poporul nostru să poată trăi în linişte şi pace. 

* 

*        * 

Cu prilejul aniversării Zilei Forţelor Terestre, vă adresez cele mai calde şi 

sincere felicitări, vă urez succese în activitatea viitoare, multă sănătate, putere de 

muncă, fericire dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră.  

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
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