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Aniversarea a 173 de ani de la înființarea 

primei școli de ofițeri, la 13 iunie 1847, reprezintă 

pentru toți cei care cunosc și slujesc cu credință 

destinele învățământului militar un moment deosebit  

de a cinsti și evoca tradițiile frumoase ale istoriei 

apariției, dezvoltării și consolidării Academiei 

Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, care, astăzi, 

prin performanțele sale, duce mai departe nobila și 

responsabila misiune de a forma și perfecționa 

pregătirea ofițerilor pentru forțele terestre, ca și 

pentru alte structuri ale sistemului de siguranță, 

apărare și securitate națională. 

Când vorbim de această instituție militară din Sibiu, atunci trebuie să privim cu 

mândrie și respect la eforturile lăudabile pe care predecesoarele sale, și ea însăși, le-

au făcut pentru ca dragostea de neam să nască cu limpezime și claritate spiritul 

dăruirii ce a însuflețit inimile și credința nestrămutată  a tuturor slujitorilor educației 

militare a elevilor, studenților și masteranzilor  în capacitatea și forța celor pe care i-

au crescut și instruit în spiritul cunoașterii, promovării și aplicării valorilor 

fundamentale ale patriei noastre, armatei române, ale idealurilor păcii și securității 

internaționale.  

Pentru Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, provocările 

mereu prezente și schimbătoare, la care a trebuit să răspundă pentru a menține și 

ridica standardele performanței pregătirii profesionale și cerințele unor calități 

moral-cetățenești exemplare, au generat căutarea, identificarea și adaptarea celor 

mai novatoare soluții, ceea ce i-au adus prestanța și prestigiul binemeritate în rândul 

instituțiilor academice militare și civile, naționale și străine. 

În acest demers, permanent deschis perfecționării, modernizării și 

tehnologizării învațământului militar superior, anul universitar 2019-2020, și în mod 

deosebit semestrul al-II-lea al acestuia, au solicitat găsirea urgentă a resurselor 

specifice  necesare menținerii calității educației, în condițiile generate de pandemia 

de Covid-19. Rezultatele obținute dovedesc că Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”din Sibiu a reușit să ofere un nou și viguros exemplu al capacității sale de 

adaptare la orice solicitare și misiune primite, indiferent de complexitatea și 

dificultatea acestora. 



Asociațiunea ASTRA și Secțiunea Militară a ASTREI își exprimă cu sinceritate 

recunoștința în fața modelelor pe care le-au reprezentat fiecare instituție de formare 

și perfecționare o ofițerilor din forțele terestre și a personalului care a asigurat 

cadrul optim îndeplinirii cu succes a nobilei și onorantei îndatoriri de a da țării și 

armatei ofițeri, demni urmași ai celor care și-au îndeplinit, chiar prin sacrificiul 

suprem,  legământul sacru de apărare a idealurilor de unitate, libertate, 

independență și suveranitate ale poporului român.  

Deschiderea și derularea unor inițiative comune de către Academia Forțelor 

Terestre din Sibiu și Secțiunea Militară a ASTREI au diversificat și lărgit promovarea 

culturii militare naționale, europene și universale în rândul publicului sibian, militar 

și civil. 

Adresăm, cu bucurie și respect, cele mai frumoase urări întregului personal al 

acestei instituții pentru înfăptuirile sale deosebite, făcând ca ziua simbol de 13 iunie 

2020 să marcheze o nouă și semnificativă pagină în istoria învățământului de 

formare și perfecționare a ofițerilor pentru forțele terestre și a parcursului, mereu 

ascendent, al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu către înaltă 

perfomanță și excelență educațională. 

 

LA MULȚI ANI ! 

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT  

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU! 

 

 

 

 

 

        


