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La mulți ani, bravi ostași ai armatei române 
Ing. Miorița SĂTEANU  

 Cetățean de onoare al municipiului Oradea 

 
Data de 25 Octombrie este ziua în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt 

în slujba ei prin credinţă, pentru libertate si dreptate și pentru apărarea ţării, oferind astfel siguranța 
națională. 

În faptele de arme ale Armatei Române, în rezultatul acestora, pe câmpul de luptă și in general in 
ansamblul eroismului ostașilor români se scoate in evidență si se dă măreție sărbătoriri Zilei Naționale a 
Armatei Române. 

Armata română a realizat apărarea strategică a graniţelor şi-a îndeplinit menirea firească, 
contribuind la configurarea istoriei poporului român. Măreția Zilei Naționale a Armatei Române 
constituie o evocare a evenimentelor săvârșite, în trecut, de cei care au participat, prin dăruirea vieții lor 
la momentele de pericol care amenințau țara noastră.  

Jertfa este marcată prin cinstirea eroismului, prin care recunoaștem și aducem omagiul de 
sacrificiu pentru curajul și patriotismul cu care s-au avântat în luptă învingând obstacolele prin care s-a 
menținut integritatea  teritoriului țări și viața liberă, nesubjugată,  a neamului românesc. 

După toate momentele dramatice prin care a trecut România,Națiunea română s-a ridicat de 
fiecare dată mai puternică, mai ambițioasă și cu o neștirbită voință de a-și afirma locul în lume. 

Sărbătoare Zilei Armatei pentru poporului român este prilej de prezentare a Onorului în fața 
ostașului român, dar și în amintirea și în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de 
luptă, din zonele care periclitau Pacea și atentau la libertatea și bunăstarea țării noastre. 

Ziua Armatei Române trebuie să fie celebrată printr-o festivitate deosebit de semnificativă din 
punct de vedere religios, militar și cultural pe întregul teritoriu al României, și dincolo de toți cu sulfet 
românesc, ca gest simbolic de recunoștință față de cei care au Jurat să apere Țara cu preșul vieții lor!.  

Cu acest prilej, semnificația zilei trebuie evocată pentru a sublinia înțelepciunea înaintașilor 
noștri și mai ales sacrificiul celor care și-au jertfit viața prin eroismul și vitejia lor pentru dragostea de 
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țară și de neam. Tot cu sărbătorirea acestui eveniment este apreciată și dovedită bărbăția și curajul 
soldatului român în toate intervențiile de consolidarea libertății tării, schimbarea regimului de asuprire 
și subjugarea din partea țărilor străine. 

La 24 noiembrie 2018, în Catedrala Mântuirii Neamului, s-a oficiat o slujbă de pomenire a Eroilor 
români. Cu acest prilej, a fost aşezată „cu evlavie şi recunoştinţă" sub Sfânta Masă a Altarului Catedralei, 
Lista cu Numele Tuturor Eroilor Români, cunoscuţi care şi-au jertfit viaţa pentru neam şi credinţă în 
Războiul de Independenţă din 1877-1878, în Războaiele Balcanice din 1913, în Primul Război Mondial 
din 1916-1919, în Al Doilea Război Mondial din 1944-1945, precum şi numele făuritorilor României 
Mari de la 1918. 

Cu puterea expresiei puținelor cuvinte de înalță și prețuire, în mod special cu ocazia Zilei Armate 
trebuie să trecem în revistă toate evenimentele istorice pentru a aprecia prezența Ostașului țăran 
român, fără instruire si fără pregătire militară, dar care, prin participarea sa, a servit cu arma în mână, ca 
un adevărat ostaș, datoria de a-și apăra glia strămoșească în toate luptele, războaiele în care și-a dovedit 
eroismul și vitejia. 

Lor, OSTAȘILOR le datorăm veșnica noastră recunoștință, închinare și sentimentul viu de 
admirație prin simbolurile credinței care a îndemnat fiecare ostaș român să-și slujească Patria cu 
dăruire si jertfa personală.  

Sentimentul de mândrie națională și dăruirea incontestabilă pentru apărarea avutului național, în 
fața hoardelor de dușmani, au desăvârșit în sufletul neamului românesc, patriotismul pentru 
nemuritoarele evenimente de luptă si jertfa eroilor tării noastre. 

Sărbătorirea Zilei Naționale a Armatei Române este un mare eveniment festiv, care definește cu 
toate onorurile soldatul – ostașul român, in întreaga țară. 

La Mulți Ani, ARMATA ROMÂNIEI 

  


