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În anul 2020, ACADEMIA FORȚELOR
TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU
trăiește o dublă aniversare: 173 de ani de existență,
la 13 iunie, și un secol de când funcționează ca
instituție de învățământ militar în Sibiu, la 1 iulie.
Academia își are originile în prima școală
militară înființată în Țara Românească de
Domnitorul Gheorghe Bibescu, prin Porunca
Domnească nr. 36 din 13 iunie 1847. Apariția unei
Școli de Ofițeri a inaugurat o nouă linie de evoluție
a învățământului în spațiul românesc, într-o
perioadă de mari transformări, de edificare și
afirmare, sub lumina identității naționale, în
deplină sincronizare cu spiritul și evoluțiile
europene. De-a lungul istoriei sale impresionante, de peste un secol și jumătate,
Școala Militară a trecut printr-un proces continuu de reorganizare, modernizare și
redefinire în acord cu necesitățile impuse de evoluțiile istorice și de procesul
construcției naționale. Istoria sa a însoțit istoria României, s-a confundat cu aceasta,
Școala punându-se, prin vocația și misiunea ei fondatoare, în slujba patriei, de la
înființare până în prezent. Marile momente ale istoriei României din secolele XIX și
XX au fost realizate cu aportul direct al acestei instituții fundamentale, care a știut
să servească patria înainte de orice, în momente de pace, prin pregătirea viitorilor
ofițeri, dar și în cele două războaie mondiale, prin participarea la confruntările
armate, cu dragoste de țară, cu spirit de sacrificiu și „chiar cu prețul vieții” – așa
cum spune jurământul militar – plătit de mulți dintre absolvenții ei, ofițeri ai Armatei
Române.
Moment epocal al istoriei noastre multimilenare, corolar al unei lupte istorice
de veacuri, Marea Unire, de la 1 Decembrie 1918 a fost cu putință prin eforturile și
vizionarismul elitelor românești, de la fondarea României Moderne până la sfârșitul
primei conflagrații și chiar mai departe, prin jertfa a sute de mii de ostași și ofițeri
români pe câmpurile de luptă, prin solidaritatea neamului românesc din toate
provinciile istorice în împlinirea unui vis. Rolul Școlii Militare și al ofițerilor ei în
acest proces a fost unul major pe liniile frontului, în victoria Armatei Române și
situarea țării în tabăra învingătoare a Antantei, în cucerirea pas cu pas a teritoriilor
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istorice românești, în realizarea Marii Uniri și în apărarea ulterioară a patriei
întregite, România Mare, și a noilor ei fruntarii. Armata Română, condusă de bravi
generali și ofițeri, a plătit tribut de sânge pentru împlinirea idealului istoric al
Reîntregirii țării și făuririi României Mari. Într-un moment apoteotic al României,
după semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920, prin Decretul nr.
5376/1920, Regele Ferdinand a înființat, la 1 iulie 1920, Școala Militară de
Infanterie de la Sibiu. Din fuziunea acesteia cu Școala Militară de Infanterie din
București, prin decretul regal nr. 2198/1932, a rezultat ȘCOALA DE OFIȚERI DE
INFANTERIE PRINCIPELE CAROL DIN SIBIU, singura profilată pe infanterie.
Istoria Academiei Forțelor Terestre din Sibiu este profund legată de momentul
fundamental al recunoașterii internaționale a Actului Marii Uniri prin Tratatul de la
Trianon și de întregul proces ulterior de organizare și consolidare a României
Întregite de-a lungul perioadei interbelice.
Aniversarea a 100 de ani de către Academie odată cu celebrarea
Centenarului Trianonului ridică sărbătoarea la un rang simbolic proiectat în cel
mai important moment al istoriei românești: Marea Unire. Este un privilegiu rar și
un semn de grație al Providenței – care a vegheat întotdeauna neamul românesc și la ajutat în momentele de cumpănă – ca data nașterii unei instituții, mai ales când
este vorba de o Școală Militară, să coincidă cu nașterea României Mari.
La această dublă aniversare, la ceasul Centenarului Tratatului de la Trianon
– sărbătoare națională de înaltă semnificație istorică și simbolică –, Academia
Oamenilor de Știință din România urează Academiei Forțelor Terestre Nicolae
Bălcescu din Sibiu – Școală de prestigiu a Țării, de importanță fundamentală pentru
istoria, prezentul și viitorul României – să pregătească pe mai departe ofițeri
calificați, competenți și cu dragoste de patrie, să se dezvolte și să se impună, ca și
până acum, în ierarhiile universitare din spațiul academic național și internațional,
să fie în continuare o emblemă a învățământului academic militar, un far călăuzitor
al românismului și al identității românești în Europa și în lume. La mulți ani! Vivat,
Crescat, Floreat!
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