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13 iunie 1847 marchează începutul 

formării instituționalizate a specialiștilor 

militari din România, iar 1 iulie 1920 

momentul de început al derulării vieții unei 

intituții militare la Sibiu, care începând cu 

anul 1932 devine singura instituție militară 

pentru ofițeri de infanterie cu cea mai lungă și 

prodigioasă istorie din România. Astăzi, 

Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” instituție de învățământ superior de 

excelență, unică la nivel național prin 

specificul ei, continuatoarea primei școli 

militare românești îi serbează pe toți oamenii, profesori și studenți și absolvenți 

a căror viață s-a împletit și se împletește cu destinul acestei importante școli. 

Putem afirma cu certitudine și avem dovada că toți cei care au trecut prin 

această Academie au făcut cinste și chiar istorie. 

Apreciez în mod deosebit profesionalismul, abnegația și credința cu care 

cei care au îmbrațișat cariera militară își desfășoară activitatea. În centrul 

întregii activități, promovarea și cultivarea principiilor și valorilor libertății, 

prosperității și demnității poporului român, al securității naționale, al apărării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor acestei tări sunt țeluri 

principale urmărite.  

Realitatea demonstrează că o țară puternică cu o democrație autentică 

nu poate exista fără instituții puternice așa cum o reprezintă instituția 

“armatei”. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, partenerul 

important al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu are și va avea în mine un 

prieten adevărat, un mare admirator al muncii colegilor din academie și al 

considerării armatei, adevăratul salvator în situații de nevoi și criză. Faptele 

demonstrează că blazonul “Onoare și Patrie” a fost înobilat de cei care au fost 

și va fi înobilat de cei de azi și de mâine, slujitori ai Academiei Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Îmi exprim respectul profund și înalta considerație pentru contribuția 

dumneavoastră în procesul de învățământ superior din România și vă adresez 

cele mai calde felicitări și urări de sănătate și excelență în domeniul militar și 

academic. 



 

   


