
 

25 OCTOMBRIE, ZIUA ARMATEI ROMANE 

 

Ziua Armatei Române are o puternică rezonanță istorică. Ea va rămâne  în 

conștiința națională ca o zi de mare însemnătate ce  marchează momentul luptei 

de la Carei pentru eliberarea  pământului românesc aflat sub ocupație fascistă. La 

25 octombrie 1944  ostașii noștri  eliberau ultima brazdă de pământ din Ardealul 

răpit prin Dictatul de la Viena.  

E o tradiţie încetăţenită de multă vreme ca fiecare armată să îşi aibă 

propria sărbătoare. Sărbătorirea armatei reprezintă un moment important, 

impregnat de simbolismul şi semnificaţiile proprii acestei instituţii și a țării sale, 

cu rol deosebit de important în structurile de bază ale statului modern. La noi, la 

români, aceste semnificaţii sunt cu atât mai profunde, cu cât istoria a probat, de-

a lungul timpului, legătura strânsă între armată şi interesele fundamentale ale 

poporului şi naţiunii. 

 În această zi aniversară, mă înclin cu tot respectul și recunoștința în 

amintirea eroilor noștri căzuți la datorie pe câmpurile de luptă și am convingerea 

că sacrificiul lor nu a fost în zadar. Armata Română a creat, prin tot ce au făcut 

militarii săi de-a lungul istoriei și până astăzi, o stare de spirit specială şi o 

imagine deosebită în rândul comunităţii internaţionale şi a românilor de 

pretutindeni.  

Să-i omagiem astăzi pe toți eroii noștri cunoscuți și necunoscuți precum și 

pe cei căzuți în teatrele de operațiuni din întreaga lume, păstrând vie memoria lor 

și  transmițând tinerilor noștri  faptele de vitejie pe care aceștia le-au săvârșit.  

De asemenea doresc să exprim un sincer omagiu veteranilor de război, 

pentru care datoria față de ţară a reprezentat crezul suprem în momentele de 

mare încercare la care au luat parte. Curajul și vitejia cu care ei au luptat într-un 

context istoric extrem de vitreg sunt greu de imaginat pentru noi astăzi. Acești 

oameni sunt istoria noastră vie și de neprețuit, față de care suntem datori să 

avem un adânc respect și recunoștință. Lor și celor care și-au adus supremul 

sacrificiu, le datorăm libertatea și integritatea de care beneficiem astăzi  cu toții.  

La mulți ani Armatei Române! 
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