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La împlinirea a  173 de ani de la înființarea primei școli 

militare de ofițeri, ale cărei tradiții sunt purtate cu cinste de 

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, și a unui secol de 

existență ca instituție militară de formare a ofițerilor la Sibiu, sunt 

onorat să vă adresez câteva gânduri omagiale, în nume personal, ca 

fost absolvent al acestei prestigioase instituții de învățământ militar, 

precum și în numele comenzii marii unități pe care o conduc,Divizia 

4 Infanterie „Gemina”. 

La 13 iunie 1847, se înființa, la București, prima școală 

militară de ofițeri din Țările Române, moment de cotitură care 

marca începutul învățământului militar românesc. Atunci, ca și 

acum, existența unui corp de ofițeri bine pregătiți în instruirea și conducerea trupelor, a fost 

considerată o necesitate. Intelectuali de renume ai epocii, printre care s-au numărat generalii 

Gheorghe Magheru și Christian Tell, dar și istoricul și marele patriot Nicolae Bălcescu, și-au 

pus laolaltă priceperea și forțele pentru a organiza o instituție modernă, aliniată la nivelul de 

pregătire al armatelor vremii. Totodată, spiritul vizionar al acestor „părinți fondatori” a privit 

dincolo de realitățile imediate, întrezărind ziua în care provinciile românești vor fi unite într-una 

singură.  

 Faptul că instruirea tinerilor ofițeri a beneficiat de o atenție considerabilă din partea 

autorităților vremii, s-a observat mai ales odată cu reformele realizate de Alexandru Ioan Cuza, 

care a unificat școlile militare existente și a implementat strategii moderne de formare. Acestea, 

alături de înființarea, la 1 iulie 1920, a Școlii de Ofițeri de Infanterie nr. 2, la Sibiu, au așezat 

pentru totdeauna învățământul superior militar pe un drum ascendent, pe care Academia 

Forțelor Terestre se găsește și astăzi. 

 Pregătind viitorii ofițeri în toate armele și specialitățile Forțelor Terestre, prestigioasa 

instituție militară în care vă desăvârșiți ca profesori, instructori și studenți, a oferit Armatei 



României personalități militare de excepție, care au făcut cinste renumelui academiei și națiunii 

române, și au promovat valorile acestora pretutindeni unde și-au desfășurat activitatea. 

Cerințele tot mai stringente ale unui mediu operațional aflat mereu în schimbare au 

determinat mereu un răspuns adecvat, fapt ce s-a văzut inclusiv în domeniul procesului 

educațional, academia implementând strategii care să ofere o pregătire științifică și tehnologică 

temeinică, pe lângă cea militară și de specialitate.  

 Înaltul nivel academic la care se desfășoară procesul de învățământ în Academia 

Forțelor Terestre, atât la nivel universitar, cât și la nivel postuniversitar, este recunoscut, 

incontestabil, de către autoritățile competente naționale și internaționale. Desemnarea ca 

Universitate de Educație și Cercetare, în anul 2011, de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului, acordarea titlului „Best Regional University”, în anul 2013, de către 

European University Association, precum și primirea, pentru a doua oară consecutiv în ultimii 

zece ani, a calificativului „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” din partea Agenției Române 

pentru Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.) certifică existența, în 

Academia Forțelor Terestre din Sibiu, a unui centru de excelență unanim recunoscut. 

În acest context, la acest prim centenar al instituției militare de învățământ de la Sibiu și 

la împlinirea unei impresionante vârste – 173 de ani de învățământ militar românesc, doresc să 

vă felicit pentru realizările remarcabile de până acum, ce s-au împletit cu destinul și devenirea 

națiunii noastre, și să vă mulțumesc pentru calitatea umană și profesională a ofițerilor sosiți în 

prima funcție în unitățile din compunerea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.  

 

LA MULȚI ANI! 

 

Vivat, crescat, floreat! 

 

 


