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În tradiția academică există momente când 

relațiile umane și profesionale depășesc destinul unui 

adevăr și se manifestă prin evenimente ca cel de 

acum, când Academia Forțelor Terestre "Nicolae 

Bălcescu" din Sibiu împlinește un veac de existență. 

Un secol! Frumoasă vârstă aniversară! Vârstă 

a unei limpezi conștiințe de sine, a unei maturități 

asumate, a unei activități așezate, vârstă de bilanț și 

analiză, vârstă a certitudinii senine, dar și a îndoielii 

interpelatoare, sensibilă la provocări generatoare de 

noi proiecte împlinite cu drag de țară și neam. 

Academia de azi a trecut printr-o complexă 

metamorfoză de-a lungul anilor, dar această reputată 

școală militară a simțit nevoia de a se încadra în istorie și de a-și însuși spiritul 

istoriei chiar de la întemeierea sa, știind să întrețină nobile motivații și să inspire 

patimă iscoditoare spre a îndruma generații de cugete alese în dragoste pentru țară 

și onoare. 

 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu a fost și este un 

adevărat proiect militar și științific, social și istoric, care generează valori ce trec 

prin timp și devin repere ale demnității unui popor. 

 În vreme ce scriu aceste cuvinte, eu însumi capăt contur și realitate, grație și 

împreună cu dumneavoastră, cu toții glorificați măcar la vreme de sărbătoare, de 

iluzia vorbelor frumoase, dar, în acest timp, noi toți, celebrați de magia verbului, ne 

estompăm cu modestie, spre a lăsa locul spiritelor tutelare a căror suflete de lumină 

au condus la valoarea și prestigiul academiei de azi. 

 Originea și rădăcinile acestei academii militare coboară în timp spre generalii 

Gheorghe Magheru și Christian Tell, spre colonelul Ioan Voinescu și spre marele 

patriot cu geniu militar Nicolae Bălcescu, fără să uităm de meritul domnitorului 

Gheorghe Bibescu. 

 Apoi, după ani de istorie zbuciumată, în urmă cu un veac, generalul Ioan 

Rășcanu (Ministrul de Război) îl convinge pe înțeleptul Rege Ferdinand să înființeze 

această entitate militară, dar și de formare școlară, la Sibiu, printr-un decret emis la 

1 iulie 1920... 



 Azi, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”din Sibiu este o instituție 

de învățământ academic și cercetare de cel mai evoluat nivel definit prin "gradul 

ridicat de încredere" acordat în urma evaluărilor ARACIS, iar „European University 

Association” în urma procedurilor sale de evaluare internațională, a onorat-o cu 

calificativul „Best Regional University”. 

 Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu nu este numai un 

filosofic amestec de semne sau doar o oglindă a unei lumi care dorește să progreseze 

și să se apere, ci un blazon de noblețe al pământului sibian ce încoporează valorile 

perene ale științei, artei militare și culturii acestui colț de țară! 

 Apoi, nu trebuie uitat că cei trecuți prin această școală de ofițeri au participat 

cu demnitate și eroism la marile evenimente ale istoriei moderne și contemporane 

pentru ca țara să-și păstreze integritatea și independența națională. 

 Un eveniment ca cel de acum este o marcă a legăturii noastre profesionale, ca 

un semn al ideii, ca o umbră a faptei ce sfidează trecerea timpului. 

 Este un fel de solemnitate ce face legătura între spirite, iar cuvintele spuse sau 

nespuse, cu această ocazie, devin portrete ale gândurilor noastre. 

 Am îndrăznit să mă exprim astfel, cu convingerea că stima, prețuirea, 

respectul și prietenia nu au nevoie de un muzeu, ci de o inimă! 

 Așadar, VIVAT, CRESCAT, FLOREAT - Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu! 

 

      

 


