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 For ele Terestre Române sunt cea mai ampl i cuprinz toare component
militar  din cadrul Ministerului Ap rii Na ionale, aflat  sub patronajul spiritual al
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Istoria lor a marcat existen a statului român de-a
lungul secolelor, iar acum, prin aplicarea conceptului de restructurare i modernizare,
pot s i duc  la îndeplinire cu profesionalism misiunile.

Cea mai important  structur  a Armatei Române, For ele Terestre, au fost
mereu în prima linie atunci când s-a impus ap rarea liber ilor i drepturilor
cet enilor acestei ri. Misiunile deosebit de grele în care au activat For ele Terestre,
urmate de succese, au demostrat importan a acestor efective militare, fiind unul din
principalele segmente ale Ministerului Ap rii Na ionale în asigurarea securit ii
statului român.

For ele Terestre înseamn  profesionalism, iar de aici rezult  o armat  puternic
preg tit  pentru orice situa ie. Iar acest lucru face ca ara noastr  s  fie apreciat  în
structurile nord atlantice.

 Garnizoana Baia Mare a fost mereu printre cele mai de n dejde unit i militare,
iar activitatea sa a fost neîntrerupt  în preg tirea i instruirea cadrelor militare. Acest
lucru a însemnat încredere i siguran  pentru cet enii din jude ul Maramure .

  Ast zi îmi îndrept respectul, aprecierea i întreaga recuno tin  pentru cei care
activeaz  în cadrul Statului Major al For elor Terestre. E important s -i omagiem i
pe cei care au pl tit cu via a pentru ca România de ast zi s  fie un stat democratic.
Cinstim memoria eroilor armatei terestre i le suntem recunosc tori pentru sacrificiul
suprem.

 doresc mult  s tate, putere de munc i cât mai multe reu ite în
activitatea pe care o desf ura i!

La Mul i Ani!
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