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    ORDINUL 

MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 
________________________________________________ 

PRIVIND SĂRBĂTORIREA  ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI 
-25 OCTOMBRIE 2010-

_________________________________________________ 
 
 

25 Octombrie, Ziua Armatei, este una dintre cele mai 
importante sărbători ale naţiunii române şi o zi cu semnificaţii 
deosebite în viaţa militarilor.  

Această zi reprezintă un simbol cu valoare de referinţă în 
conştiinţa şi istoria poporului român. În 1944 militarii noştri şi-au 
îndeplinit, ca în toate momentele grele pentru naţiune, datoria de a 
elibera pământul Patriei şi au contribuit hotărâtor la încheierea celei 
mai cumplite conflagraţii mondiale.  

Ziua Armatei României trebuie să fie, înainte de toate, o 
sărbătoare a valorilor româneşti, a patriotismului, a curajului şi a 
devotamentului faţă de ţară. Toţi cei care, sub jurământ de credinţă, 
au ales destinul de a fi permanent în slujba ţării, fie militari activi, în 
rezervă sau în retragere, ştiu că istoria României s-a scris cu multe 
sacrificii, iar fiecare palmă de pământ a Patriei a fost apărată cu 
demnitate de Armata Română. De aceea, în fiecare an, pe 25 
Octombrie, marea familie a Armatei rememorează glorioasele fapte 
de vitejie ale eroilor neamului românesc, care au contribuit decisiv la 
formarea naţiunii şi a statului român şi care trebuie să fie prezente în 
conştiinţa fiecărui cetăţean român. 

Armata este instituţia fundamentală a statului care a dăinuit în 
timp şi de care s-au legat toate momentele importante ale naţiunii. 
Ea a luat fiinţă, s-a construit şi a evoluat având în permanenţă ca 
elemente de temelie devotamentul, curajul şi puterea de muncă şi de 
sacrificiu a bravului militar român.  

Sentimentul datoriei faţă de ţară, faţă de armată şi de camarazi 
a fost înnobilat de un puternic patriotism, de onoarea de a cinsti cu 
credinţă simbolurile sacre la care ne închinăm cu preţuire şi respect: 
Drapelul, Imnul Naţional şi Eroii Neamului. 

 Construcţia instituţiei militare naţionale a însemnat, din 
perspectivă istorică, eforturi, sacrificii şi muncă bine făcută. Armata 
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Română a demonstrat, cu puterea faptelor, că este un pilon principal 
de stabilitate al neamului nostru, iar acest lucru se datorează 
proiectelor solide, acţiunilor hotărâte şi construcţiei durabile, pe care 
militarii le-au realizat în decursul timpului, cu disciplină, credinţă şi 
profesionalism. Clădiţi şi căliţi la flacăra pasiunii pentru meseria 
armelor, militarii au dovedit că sunt solidari semenilor lor, sunt un 
sprijin al poporului şi sunt pe deplin devotaţi interesului naţional şi 
cauzei nobile de apărare a Patriei.  

Prin eroii neamului nostru, care au şi astăzi un loc bine meritat 
în sufletele militarilor şi ale tuturor patrioţilor români, Armata a 
înălţat, de fiecare dată, la rang de virtute datoria, credinţa şi onoarea 
de a apăra până la sacrificiul suprem pământul strămoşesc şi fiinţa 
neamului românesc. Faptele de arme ale eroilor noştri din toate 
timpurile, ale veteranilor de război, stau înscrise în Cartea de Istorie a 
poporului nostru, ca mărturie şi pildă peste timp a celor care au slujit 
cu cinste şi cu mândrie patria sub Drapel.  

Armata este instituţia care şi-a înţeles menirea istorică de a fi 
de partea poporului în momentele decisive din decembrie 1989 şi 
este cea care a fost apoi vectorul naţional al integrării euroatlantice, 
militarii fiind cei care au contribuit concret şi exemplar, cu arma în 
mână, prin sacrificii şi, mai ales, prin asumarea riscurilor de zi cu zi, 
la intrarea României în comunitatea statelor libere şi democrate.  

Militarii s-au dovedit, pe parcursul acestor două decenii 
de profunde transformări, adevăraţi profesionişti, care au 
avut un rol decisiv în consolidarea prestigiului internaţional 
al ţării noastre. Ei sunt cei mai buni ambasadori ai României 
în lume, iar devotamentul lor este un motiv de mândrie 
pentru fiecare cetăţean al acestei ţări. Peste tot unde au fost 
şi sunt prezenţi, în ţară şi peste hotare, în teatrele de 
operaţii, militarii români dau dovadă de profesionalism şi de 
curaj.  

Este o perioadă grea pentru toată lumea, criza 
economică mondială fără precedent are efecte puternice şi în 
societatea românească.  

Din păcate, nici militarii nu au fost feriţi de efectele 
acestei crize mondiale, iar prima lor grijă este să asigure un 
trai decent pentru familiile şi copiii lor. Înţeleg toate aceste 
greutăţi şi vă asigur că voi face tot ce ţine de 
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responsabilitatea ministrului Apărării pentru ca militarii să 
aibă parte de un trai decent.  

Armata îşi îndeplineşte misiunile, chiar şi în condiţiile 
unui buget de criză. Se fac eforturi deosebite şi le mulţumesc 
celor care înţeleg să-şi facă datoria cu maximă 
responsabilitate, acasă şi în teatrele de operaţii, în cadrul 
parteneriatelor internaţionale. Devotamentul militarilor nu 
va fi nici uitat şi nici trecut cu vederea de societatea noastră. 
Cei care, prin jurământ, îşi leagă viaţa de apărarea ţării, se 
bucură şi se vor bucura în continuare de aprecierea şi de 
respectul românilor. Am demonstrat că nu lăsăm pe nimeni 
în urmă, ne preocupăm de familiile, de urmaşii eroilor noştri 
care şi-au dat viaţa sub Drapel şi care vor rămâne veşnic în 
inimile noastre. 

Pentru fiecare dintre noi şi pentru toţi cetăţenii acestei ţări, este 
o datorie sfântă să dăm astăzi onorul solemn camarazilor noştri căzuţi 
la datorie departe de ţară, în teatrele de operaţii, şi să preţuim cu 
deosebit respect şi recunoştinţă sacrificiul lor, un excepţional exemplu 
de dăruire şi profesionalism, în lupta împotriva terorismului, pentru 
promovarea intereselor de securitate ale României şi respectarea 
angajamentelor asumate. Mulţumim familiilor militarilor care ne-au 
fost permanent suport, mereu alături, ataşate cu sufletul de Armată, 
contribuind la succesul misiunilor îndeplinite, oameni deosebiţi care 
merită din plin preţuirea noastră. Toţi aceşti oameni sunt parte a 
marii familii a Armatei României, care are obligaţia morală şi suprema 
datorie de a-i ocroti întotdeauna. 

Suntem cu gândul şi cu sufletul alături de militarii 
români care în prezent îşi fac datoria cu prisosinţă, în 
Afganistan şi în Balcanii de Vest, în efortul de a asigura 
securitatea în aceste zone fierbinţi ale globului. 

Transmitem salutul şi respectul nostru militarilor din statele 
partenere şi aliate, fraţilor noştri de arme, alături de care, umăr la 
umăr, ne-am îndeplinit misiunile şi am trăit împreună lecţia 
solidarităţii şi camaraderiei militare. 

Alături de misiunile îndeplinite în teatrele de operaţii, în cadrul 
eforturilor de pregătire temeinică la nivelul de performanţă cerut de 
provocările mediului internaţional de securitate, Armata României a 
acţionat şi în ţară, unde, alături de misiunile curente, de antrenament 
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şi pregătire continuă, a intervenit ferm, cu operativitate, pentru 
salvarea vieţilor omeneşti şi înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.  
         Armata României prezintă, la sărbătorirea Zilei sale, onorul 
întregii naţiuni şi raportează că are forţa şi determinarea de a-şi 
îndeplini cu profesionalism misiunile constituţionale. Armata îşi va 
onora tradiţia şi menirea de instituţie fundamentală a statului român 
şi va răsplăti, prin devotament, curaj şi onoare încrederea de care se 
bucură din partea cetăţenilor români.     

Mesajul nostru, mesajul pe care Armata Română îl 
transmite mai ales prin puterea exemplului este unul de 
unitate, de încredere şi de speranţă. Românii trebuie să aibă 
încredere în instituţiile fundamentale ale statului - între care 
Armata stă la loc de cinste - şi să creadă în destinul şi în forţa 
naţiunii noastre. Demnitatea este un bun de preţ pe care      
l-am câştigat prin sacrificiu. Am reuşit mereu să trecem cu 
fruntea sus peste momentele grele. Am depăşit obstacole ce 
păreau de netrecut. Şi de fiecare dată, puterea noastră a 
venit din credinţă. Am, şi cu toţii avem, credinţa fermă că 
România nu este doar o sumă de indivizi. România este un 
stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, România este o 
naţiune cu un destin pe care avem datoria să-l împlinim. Pe 
altarul acestui destin şi-au sacrificat viaţa eroii noştri şi 
pentru împlinirea acestui destin îi chemăm pe toţi românii la 
unitate şi la solidaritate.  
 
 
Doamnelor şi domnilor amirali, generali, ofiţeri, maiştri 
militari, subofiţeri, elevi şi studenţi, soldaţi şi gradaţi 
voluntari, personal civil,  
 

Intrând în Armata Română nu v-aţi ales o meserie, ci v-aţi 
asumat o misiune pe cât de dificilă, pe atât de înaltă. Este o datorie 
sacră, pe care o duc la bun sfârşit doar cei care cunosc şi aplică cele 
mai importante lecţii ale vieţii: a curajului şi a datoriei, a 
devotamentului şi a patriotismului. În spiritul acestor supreme lecţii, 
vă cer să îndepliniţi oriunde şi oricând, cu onoare, pe toate fronturile, 
misiunile pe care ţara vi le încredinţează! 
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 Pregătiţi-vă temeinic, zi de zi, luptaţi cu tenacitate pentru a 
atinge standardele de performanţă ale unei armate moderne, de nivel 
NATO, capabilă să-şi îndeplinească cu cinste toate sarcinile primite! 

 Ca militari, să nu vă pierdeţi niciodată încrederea în 
vocaţia dumneavoastră şi în destinul pe care vi l-aţi ales. Să 
nu vă pierdeţi speranţa şi nici virtuţile care v-au adus în 
marea familie a Armatei Române.  

  Cu ocazia Zilei Armatei României, vreau în primul rând 
să vă mulţumesc pentru profesionalismul cu care vă faceţi 
datoria, pentru solidaritatea de care aţi dat dovadă şi pentru 
curaj. Vă adresez cele mai calde felicitări, succes în 
activitate, împliniri profesionale şi satisfacţii personale, 
sănătate şi bucurii alături de familii şi de toţi cei dragi.  
 

Să ne apărăm ţara. Să ne păstrăm demnitatea. Şi să 
reaprindem speranţa în sufletul neamului românesc! 

Dumnezeu să binecuvânteze Armata României şi să 
odihnească în pace sufletele eroilor neamului românesc!  

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 
 

GABRIEL OPREA 
 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 

 

 


