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Născută în Secolul 19, la mijlocul lui, într-o
perioada de atâta tumult al renașterii naționale,
prezență activă un întreg secol 20, atât de
capricios secol - cu războaie, schimbări sociale
abrupte și dureroase, dar și secolul Marii Uniri,
Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”
navigează tânără valurile taifunului schimbărilor
secolului 21, cu șansa unei maturități asumate și
valorificate.
Este un început de secol, acesta, marcat de
transformări exponențial și singularități, de o
schimbare vizibilă majoră căreia îi spunem a patra
revoluție industrială ce face din ce în ce mai puțin
vizibile granițele între fizic, digital și biologic, marcat de transformarea digitală și
provocarea sustenabilității. Este și un început de deceniu trei în care provocarea
globală de sănătate accentuează discuțiile despre schimbarea necesară a
sistemului de operate care guvernează globalizarea. Este despre tornada
schimbărilor, despre a fi afectat de ea sau despre a înțelege provocările și de a fi
pregătit.
Este contextul în care, înțelegând responsabilitatea față de trecut, și cu fața
spre viitor, AFT este universitatea care și-a asumat că viitorul începe astăzi, prin
ce face acum, iar acest acum este astaziul de fiecare zi. Și transformarea din
ultimii ani se vede, acasă, în campus, și în modul în care universitatea este
prezentă centrală și activă la inițiative majore internaționale. Dar, despre istorie,
despre performanță în țară, recunoscută, cât și despre această prezență
internațională atât de inspirată sunt alte voci ce au tot dreptul să vorbească.
Sunt însăși lucruri (aparent) mici ce pot da semnale mari, și mă voi referi la
asta, și la ce mult înseamnă să fii pregătit. Provocarea separării sociale ale primei
jumătăți de an 2020 a pus presiune asupra “online-ului”, de la resurse
educaționale la cursuri și evaluări. Și îmi aduc aminte de discuțiile cu conducerea

universitățîi, în 2018, în contextul digitalizării, despre decizia de a da fiecărui
student care pășește în anul întâi, câte un laptop pentru uz 24/7, pentru a avea
acces la resurse educaționale, pentru a se documenta și … pentru a fi pregătit.
Sunt convins că au fost mai puțin surprinși decât alții, pentru că surprinși am fost
toți. Este despre viziune și forța de a face visurile realitate, și asta este realitatea
AFT-ului de astăzi.
Sunt onorat să fi avut șansa să devin, de curând, membru “adoptat” al
comunității academice a AFT, parte a acestei familii minunate. Am văzut mai de
aproape inspirația, devotamentul și profesionalismul celor care conduc nava
această minunată prin tornada schimbărilor știind portul de destinație – portul
performanței; de aceea vântul îi este favorabil, parafrazându-l pe Seneca.
Eminescu spune „la trecutul mare, mare viitor”, iar academic marcăm momentele
speciale cu Vivat, Crescat, Floreat!
Din partea mea, permanentei tinere, dar deplin mature, Academii a Forțelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”,
La mulți ani!

