
 

 

Prof.univ.dr.ing. Mircea BEJAN 

Doctor honoris causa al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

 
 

 

Parte a sistemului național de învățământ, Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este instituția de învățământ 

militar superior de stat, de interes public, cu personalitate juridică, 

continuatoarea și succesoarea tradițiilor educaționale și 

instituționale a primei școli militare de ofițeri din România. 

Academia este succesoarea şi continuatoarea tradițiilor „Școlii 

ostășești“ înființată la București prin Porunca Domnească nr. 36 

din 13 iunie 1846 a domnitorului Gheorghe Bibescu, ziua de 13 

iunie devenind Ziua Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”.  

Constituirea, începând cu data de 15 iulie 1995 a Academiei 

Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu“, cu sediul la Sibiu, 

regrupând efectivele de studenți de la Institutul Militar de Infanterie 

și Chimie „Nicolae Bălcescu“, Institutul Militar de Artilerie și Geodezie „Ioan Vodă“, Institutul Militar 

de Transmisiuni „Decebal“, Institutul Militar de Intendență și Finanțe „Gheorghe Lazăr“, Institutul 

Militar de Tancuri „Mihai Viteazul“, Institutul Militar Auto „Basarab I“, Institutul Militar de Geniu, 

Construcții și Căi Ferate „Alexandru Donici“, a generat posibilitatea trecerii la învățământul universitar, 

oferind posibilitatea conferirii unui nou statut socio-profesional ofițerului de comandă din Armata 

Română. Indubitabil, existența și bunul mers al școlii militare, azi Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”, se împletește cu istoria constituirii și creșterii României moderne. Generațiile de ofițeri, care 

au absolvit școala militară, au marcat fundamental destinele acestei țări pe parcursul dezvoltării sale 

până în zilele noastre. 

Adaptările structurale și funcționale concordante mutațiilor ce s-au produs la nivelul sistemului 

național și european de învățământ au constituit oportunități pentru transformarea Academiei Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” într-un centru de excelență în domeniul educațional și al cercetării științifice. 

Integrată în sistemul național de învățământ de nivel universitar de lungă durată, Academia Trupelor de 

Uscat „Nicolae Bălcescu“ are menirea de a asigura pregătirea științifică fundamentală de bază a viitorilor 

ofițeri, în vederea continuării studiilor în școlile de aplicație și formarea lor pentru prima funcție în una din 

armele Forțelor Terestre.  

Ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior, Academia Forţelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” se prezintă astăzi ca o universitate militară cu prestigiu recunoscut pe plan național și 

internațional, care îmbină în mod armonios tradiția educațională cu atuurile modernităţii și performanței 

generate de gradul de asigurare a calităţii în activităţile desfăşurate, de rezultatele cercetării ştiinţifice și de 

disponibilitatea de a lucra în echipă. Activitatea din Academia Forțelor Terestre se desfășoară în jurul 

valorilor de necontestat: PATRIE, ONOARE, DATORIE. 

Frumusețea și însemnătatea unei zile aniversare deosebite - 13 iunie, când Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu”- Sibiu aniversează la 13 iunie ziua Academiei și 173 de ani de învățământ 

militar românesc, constituie un eveniment profund, însemnat, cu deosebită rezonanță în viața instituției, în 

formarea ofiţerilor de comandă pentru toate armele, serviciile şi specialitățile militare din Forţele 

Terestre şi pentru contribuția adusă la menținerea și dezvoltarea învățământului militar românesc. 



Manifestarea remarcabilă de astăzi constituie un onorant și plăcut prilej ca în numele Filialei Cluj 

a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR şi al meu personal, să adresez Academiei 

Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, rectorului (comandant) gl.bg.Prof.univ.Dr.Ing. DHC Ghiță 

BÂRSAN, membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, tuturor reprezentanților 

comunității academice militare sibiene, profesori, studenți, cadeți și tuturor celor care sunt alături în 

menţinerea la cote înalte a sistemului național de învățământ militar, FELICITĂRI, un sincer LA MULŢI 

ANI, multă sănătate şi putere de muncă ! Dorim Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”- Sibiu 

să fie permanent în centrul mişcărilor de idei şi ipoteze îndrăzneţe, de proiecte şi realizări valoroase ! 

„SEMPER UNA!”. 

 

 

 


