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La finalul antichităţii, autorul latin Vegetius 

afirma în remarcabila sa lucrare De re militari 

(Despre ştiinţa mlitară) că acela care doreşte pacea 

trebuie să fie pregătit şi de război („Si vis pacem, 

para belum”). Transpunând în termeni 

contemporani citatul antic, am spune că o ţară care 

îşi respectă trecutul şi prezentul are nevoie de 

instituţii militare eficiente şi competente, care să 

reprezinte o garanţie a suveranităţii teritoriului 

naţional. 

Şi în acest context, gândindu-mă la rolul 

fundamental pe care îl joacă armata într-un stat, am 

primit cu bucurie şi emoţie invitaţia de a scrie 

câteva cuvinte, într-un moment de dublă aniversare 

a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu. 

Fiindcă în 13 iunie această instituţie sărbătoreşte 173 de ani de la înfiinţare 

şi remarcând cele două cifre impare - 13 şi 173, gândul m-a dus la cuvintele lui 

Vergiliu din Bucolica: „Numero deus impari gaudet”. Adică, „Dumnezeu se 

bucură de numărul impar”. Iar în acest moment aniversar, noi toţi ne bucurăm 

odată cu El! 

Apoi, la 1 iulie, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

aniversează 100 de ani de când funcţionează ca instituţie de învăţământ militar în 

Sibiu. Şi atunci, gândul a asociat această dată cu centenarul Trianonului, fără de 

care Academia nu ar fi putut să se găsească în urbea de pe malul Cibinului. 

Legătura pe care o am cu reputata instituţie de învăţământ militar este una 

bivalentă, personală şi instituţională. Astfel, colaborările ştiinţifice pe care le-am 

avut cu specialiştii Academiei Forţelor Terestre„Nicolae Bălcescu” au creat 

frumoase şi solide prietenii şi s-au concretizat în numeroase publicaţii. Apoi, 

participarea la o Ceremonie de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa unei 

distinse personalităţi a mediului academic românesc -prof.dr. ing. Radu Munteanu 



(14 iulie 2017), a contribuit suplimentar şi definitiv la poziţionarea privilegiată pe 

care o are Academia Forţelor Terestre„Nicolae Bălcescu” în sufletul meu. Iar 

amintirile comune pot continua prin tot ceea ce s-a realizat la nivel instituţional 

între Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca: în acest sens, mă gândesc la discuţiile constructive avute cu 

specialiştii militari sibieni în cadrul Conferinţei KBO („Knowledge-Based 

Orgnization”), la comisiile de concurs pentru posturi didactice din cadrul 

Academiei Forţelor Terestre la care am luat parte, sau la contribuţia substanţială 

pe care a avut-o domnul rector, General de Brigadă Prof. Univ. Dr. Ing. Ghiţă 

Bârsan, în cadrul Conferinţei „România: 100 de ani de la întregirea istorică”, 

organizată de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în 2018. 

Nu în ultimul rând, mă gândesc la legătura sistemică dintre cele două oraşe, 

Sibiu şi Cluj-Napoca, manifestată în momentele de restrişte ale istoriei naţionale. 

Şi în sensul acestei idei, clujenii nu uită faptul că Sibiul a primit în vremelnica-i 

pribegie Universitatea din Cluj, în crunţii ani ai cedării Transilvaniei; sau că 

spaţiile (ale pe atunci) Școlii Militare de Ofiţeri de Infanterie au fost oferite 

clinicilor universitare clujene, aflate în refugiu.  

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este fără îndoială o 

instituţie etalon în sistemul universitar şi militar românesc, nivel recunoscut de 

iure prin evaluarea ARACIS (calificativul „Grad de încredere ridicat”), dar şi de 

facto, prin competenţa, experienţa şi profesionalismul de care dă mereu dovadă 

corpul ofiţeresc format aici. 

În încheiere, sǎ nu uitǎm cǎ istoria este emulul timpului, depozitul 

acţiunilor, martorul prezentului şi avertismentul viitorului. De aceea, mă gândesc 

din nou la filosofia latină exprimată în proverbul „Mens sana in corpore sano”, 

adică minte sănătoasă într-un corp sănătos. Şi, parafrazând această idee antică, 

pentru a avea o ţară sănătoasă, avem nevoie de ştiinţă, cultură, educaţie şi 

vigoare. Concepte care se regăsesc toate în ceea ce a fost şi este astăzi Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

 

„La Mulţi Ani!” 
 

 


