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La împlinirea a 173 de ani de la crearea primei 

școli militare de ofițeri, la București, Academia 

Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, care 

funcționează ca instituție de învățământ universitar 

militar, continuă tradiția. Această tradiție vă obligă la 

performanță! Tinerele generații de ofițeri au fost 

educate cu credință să respecte jertfa de sânge a celor 

care au pus mai presus decât propria viață, binele 

țării, „Pământul pe care trăim, pământul plămădit cu 

sângele și întărit cu oasele înaintașilor 

noștri.”(Delavrancea) „Ridicați-le în sufletele voastre 

un altar de veșnică dragoste.” (Simion Mehedinți) 

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de existență a Academiei Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, mă simt onorat să vă felicit pentru extraordinara 

misiune de a pregăti și forma tineri absolvenți de licenţă şi master, ofițeri care vor 

fi gata să-și reprezinte și să-și apere cu onoare țara, atât pe timp de pace, cât și pe 

timp de război. 

Spun cu toată convingerea că absolvenții Academiei pe care o conduceți la 

cele mai înalte standarde se vor călăuzi în viață urmând valori ca loialitatea, 

spiritul apartenenței naționale și chiar al sacrificiului, fapt pentru care vă asigur de 

toată prețuirea mea. 

Studenții dumneavoastră vor deveni buni profesioniști militari și, nu în 

ultimul rând, cetățeni responsabili ai acestui neam. Armata trebuie respectată în 

toate timpurile. Ea aparține poporului, iar noi, civilii, le adresăm recunoștința 

noastră. 

Instituția de învățământ de la Sibiu reprezintă baza de cadre de ofițeri ai 

armatei române, iar aproape toți cei care s-au aflat în teatrele de război împotriva 

terorismului, au pornit de la Sibiu. Cred în Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu, acest lucru însemnând faptul că am încredere în viitorul 



armatei române prin tinerii pregătiți de domnia voastră împreună cu toate cadrele 

militare care activează la Academie. Patria, familia și școala sunt reperele care ne 

ajută să ne construim viitorul. 

Noi, rectorii,avem o misiune foarte importantă pe care ne-o asumăm pe de-a-

ntregul, fără să facem compromisuri și înțelegem importanța unui parteneriat între 

instituții. Ceea ce facem cu toții este rezultatul unei echipe. „Semper una!”.  

Le doresc tuturor absolvenților academiei posibilitatea atingerii celor mai 

înalte trepte ale ierarhiei militare, iar domniei voastre vă adresez sincere felicitări 

și success în nobila pregătire a cadrelor militare. 

LA MULȚI ANI, ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE ” 

„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU! 

LA MULȚI ANI, DRAGI STUDENȚI! 

LA MULȚI ANI, STIMATE CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE! 

 

  

 

 

 


