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{EFULUI STATULUI MAJOR
AL FOR}ELOR TERESTRE
PRIVIND ANIVERSAREA A 90 DE ANI DE LA |NFIIN}AREA
COLEGIULUI MILITAR LICEAL „MIHAI VITEAZUL”
Aniversãm la 1 noiembrie 2009, împlinirea a
90 de ani de la înfiinþarea Colegiului Militar
„Mihai Viteazul” - prestigioasã instituþie a
învãþãmântului militar românesc.
Rod al Marii Unirii din 1918, instituþia a luat
fiinþã la Târgu Mureº, prin Înaltul Decret nr. 3613
din 23 septembrie 1919. Istoria i-a oferit o
evoluþie sinuoasã, purtându-i paºii în 1940 de la
Târgu Mureº la Timiºoara, iar în 1947, la Curtea
de Argeº, unde s-a contopit cu Colegiul Armatei
nr. 1, fiind desfiinþat în acelaºi an. Dupã 28 de
ani, instituþia ºi-a redeschis porþile la Alba Iulia,
cetatea de scaun a Voievodului Mihai Viteazul.
Formându-i în spiritul valorilor autentice ale
binelui, adevãrului, dreptãþii ºi dragostei de
neam ºi þarã, dascãlii ºi ofiþerii colegiului au
modelat cu profesionalism exemplar, cu dãruire ºi
pasiune 6000 de absolvenþi a cãror reuºitã confirmã ºi consolideazã valoarea acestei instituþii militare de învãþãmânt.
În cartea de onoare a promoþiilor sunt
înscrise, de-a lungul anilor, numele absolvenþilor
eminenþi care astãzi sunt ofiþeri model. Spre
faima colegiului în care ºi-au început ucenicia
ostãºeascã ºi spre mândria lor, mulþi au reuºit sã urce spre cele mai înalte trepte ale ierarhiei militare ºi
civile.
Continuând aceste frumoase tradiþii, întregul personal îºi consacrã eforturile, capacitatea ºi
inteligenþa în formarea ºi dezvoltarea personalitãþii elevilor ca viitoare cadre ale armatei, asigurându-le
2

pregãtirea necesarã pentru continuarea studiilor în instituþiile militare superioare de învãþãmânt.
La aniversarea celor nouã decenii, colegiul se prezintã ca o ºcoalã de tradiþie a învãþãmântului militar românesc, modernã, competitivã, parte integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt.
Dragi elevi,
Fiþi în permanenþã cu gândul la exemplul înaintaºilor voºtri, care n-au precupeþit nici un sacrificiu
pentru apãrarea patriei!
Rãspundeþi cu responsabilitate încrederii pe care v-o acordã dascãlii ºi comandanþii voºtri!
Pregãtiþi-vã cu seriozitate, pentru a vã onora predecesorii ºi a deveni schimbul de nãdejde al conducerii armatei române!
Doamnelor ºi domnilor ofiþeri, cadre didactice, maiºtri militari, subofiþeri ºi personal civil contractual!
Fiþi demni de tradiþiile ºi faima instituþiei moºtenite de la înaintaºii voºtri!
Preocupaþi-vã permanent de pregãtirea elevilor în toate domeniile de activitate, cu precãdere în cele
ale informaticii, limbilor strãine, pregãtirii fizice, precum ºi formare de a unui profil moral sãnãtos al
acestora, pentru a fi capabili sã reprezinte cu onoare Armata României în structurile N.A.T.O. ºi U.E.
Pregãtiþi-i cu competenþã ºi rãspundere, cãlãuziþi-le cu grijã paºii pe drumul devenirii, învãþaþi-i cum
sã sãdeascã, la rândul lor, în sufletele viitorilor subordonaþi, aceeaºi dorinþã ca Patria Mamã sã le fie
mereu cãpãtâi!
Aceastã sãrbãtoare de suflet pentru dumneavoastrã, pe lângã momentele de bucurie ºi satisfacþie, trebuie sã vã dea imboldul de a munci mai bine, de a da o calitate nouã întregii activitãþi, astfel încât misiunile ce vã revin sã fie îndeplinite la noi parametri de performanþã.

*

*

*

Cu prilejul aniversãrii a 90 de ani de la înfiinþarea Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”, felicit cãlduros elevii ºi întregul personal al colegiului!
Vã urez tuturor noi succese pentru afirmarea în continuare a prestigioasei voastre instituþii de
învãþãmânt!
Vã doresc sãnãtate, bucurii ºi împlinirea tuturor dorinþelor!
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

ªEFUL STATULUI MAJOR AL FORÞELOR TERESTRE
General maior
dr. Dan GHICA - RADU
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RESPONSABILITATEA PREZENTULUI

„Fiecare popor ºi fiecare epocã stã pe umerii vremurilor trecute”
Mihai Eminescu
Ministerului Apãrãrii Naþionale, în scopul formãrii competenþelor socio-profesionale prefigurate în modelul absolventului.
Integrarea europeanã în domeniul educaþiei ºi cercetãrii
pretinde în mod explicit introducerea unor sisteme de asigurare a calitãþii ºi în instituþiile de învãþãmânt militar.
Acestea sunt menite sã asigure o compatibilizare a calitãþii
prestaþiei profesionale, un nucleu de valori ºi practici armonizate care sã sporeascã încrederea între organizaþiile aflate
în colaborare pentru realizarea unui scop ºi sã creeze un
cadru adecvat unei competiþii corecte. În acest sens, echipa
managerialã a colegiului a urmãrit în permanenþã implementarea celor mai inovatoare tehnici ºi mijloace de
învãþare ºi atragerea unor cadre didactice ºi militare cu cea
mai înaltã calificare. ªcoala trebuie sã fie mai mult decât un
loc în care se învaþã, ºcoala viitorului trebuie sã înveþe, trebuie sã trezeascã tinerilor dorinþa de cunoaºtere ºi autocunoaºtere.
Poate cea mai importantã dimensiune a sistemelor de
asigurare a calitãþii este dezvoltarea funcþiei calitate,
impusã de cerinþele interne legate de management, de
responsabilizarea personalului instituþiei, de orientarea spre
performanþã a activitãþii profesionale ºi de dezvoltarea unei
culturi a calitãþii în toate domeniile.
Graþie unei oferte educaþionale înnoite ºi diversificate,
colegiul atrage anual sute de absolvenþi ai ciclului gimnazial, dornici sã urmeze cariera militarã. Interesul pe care
tinerii îl manifestã pentru învãþãmântul militar se datoreazã
avantajelor pe care acesta le oferã: o înaltã pregãtire ºtiinþificã, dublatã de o excelentã pregãtire fizicã, solide competenþe de comunicare ºi, nu în ultimul rând, un spirit de
învingãtor. Rezultatele absolvenþilor noºtri rãsplãtesc eforturile depuse, certificând astfel calitatea deosebitã a activitãþii noastre. Întãrind temeliile prezentului vom putea
pregãti viitorul, ne vom putea îndeplini menirea convinºi
fiind cã, aºa cum spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga,
„Nu zidul face o ºcoalã, ci spiritul care domneºte în ea”.

Un

moment aniversar cum este cel pe care
instituþia noastrã îl celebreazã anul acesta
ne îndeamnã sã rememorãm trecutul, dar,
în acelaºi timp, acest trecut ne obligã sã privim spre viitor,
conºtienþi fiind cã prezentul nu este decât o anticamerã a
acestuia. Nu putem prevedea viitorul, de aceea misiunea ce
ne revine nouã astãzi este aceea de a-l pregãti. Încã de la
înfiinþarea sa în anul 1919, Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul” a avut misiunea de a pregãti viitorul Armatei
Române, prin absolvenþi cu profunde cunoºtinþe generale,
adaptaþi la vicisitudinile mediului militar, fortificaþi fizic ºi
psihic.
În condiþiile în care astãzi România face parte ca membru cu drepturi depline din N.A.T.O. ºi Uniunea Europeanã,
învãþãmântului militar liceal îi revine o misiune complexã,
aceea de a pregãti candidaþi valoroºi pentru instituþiile militare de învãþãmânt superior, în spiritul valorilor europene,
sã formeze caractere puternice, capabile sã facã faþã noilor
provocãri. Pentru realizarea acestor obiective învãþãmântul
militar liceal trebuie sã coroboreze standardele educaþionale naþionale ºi normele specifice statuate la nivelul

Comandantul
Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
Colonel Valericã DIACONU
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LA ANIVERSARE ...
Curaj, viziune [i judecatq, motiva]ie, devotament, rezisten]q sunt
cuvintele care vq descriu cel mai bine pe dumneavoastrq, cei care a]i
ales sq urma]i cariera militarq, o meserie cu profunde implica]ii
voca]ionale. Aceste elemente privite din perspectiva noastrq, a oamenilor obi[nui]i, ne fac sq fim con[tien]i de importan]a unei institu]ii
de învq]qmânt ca aceea în care dumneavoastrq studia]i, [i ne dau
un motiv în plus de bucurie [i mândrie pentru faptul cq toate acestea se întâmplq în Alba Iulia. Ca elevi ai Colegiului Militar „Mihai
Viteazul” a]i fost întotdeauna reprezentan]i ai unui învq]qmânt
performant, ai unui stil de muncq eficient [i dinamic ce face ca
nivelul de pregqtire sq se ridice la standarde de performan]q

absolute. An de an a]i reu[it sq vq men]ine]i în elita învq]qmântului preuniversitar, cu elevi califica]i la olimpiadele [colare na]ionale
[i chiar interna]ionale. Bineîn]eles, a]i preluat mult din experien]a
[i faima înainta[ilor, absolven]i care au ajuns în func]ii importante
în structurile armatei noastre. Colegiul militar s-a caracterizat întotdeauna prin voin]q puternicq, spirit de competi]ie. La ceas aniversar, doresc sq vq felicit pentru tot ce a]i realizat, sq vq asigur de
încrederea pe care v-o oferim necondi]ionat [i sq vq doresc cât mai
multe reu[ite în plan profesional.
Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea HAVA

COLEGIUL MILITAR LICEAL “MIHAI VITEAZUL”
PREGQTE{TE ABSOLVEN}II PENTRU VIA}Q
În calitatea mea de redactor acreditat pentru învq]qmântul preuniversitar din jude]ul Alba, pot spune fqrq sq gre[esc cq, în
prezent, Colegiul Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia este una dintre cele mai prestigioase institu]ii de învq]qmânt liceal din jude] [i
cea mai importantq [coalq militarq de acest nivel din întreaga ]arq.
Iar acest lucru este demonstrat an de an de rezultatele remarcabile
ob]inute de elevi, sub îndrumarea colectivului de cadre didactice [i
militare, coordonat de colonelul Valericq Diaconu, comandantul
liceului.
Colegiul Militar dispune de o baza didacticq [i materialq de
invidiat, iar când spun acest lucru o fac în cuno[tin]q de cauzq;
pu]ine institu]ii de învq]qmânt liceal civile din jude] [i poate chiar
din ]arq se pot mândri cu asemenea dotqri: sqli de clasq luminoase,
laboratoare de informaticq, sala de sport, biblioteca etc. La acestea
se adqugq condi]iile de echipare, hrqnire [i cazare deosebite, uniformele, toate fiind la înql]imea preten]iilor unei asemenea
institu]ii. Este evident faptul cq acestea nu s-ar fi putut realiza
fqrq sprijinul financiar al Ministerului Apqrqrii [i al autoritq]ilor
administra]iei publice locale.
De asemenea, colectivul profesoral care lucreazq cu devotament în
acest liceu beneficiazq încq de la începerea anului [colar de o
„materie primq” de cea mai înaltq calitate, selec]ia bqie]ilor [i a
fetelor care doresc sq îmbrq]i[eze cariera militarq fqcându-se dupq
reguli riguroase. Astfel, devin elevi militari doar tinerii cu performan]e la învq]qturq, cu un fizic atletic [i un psihic cqlit, abilitq]i [i
deprinderi pe care, pe parcursul celor 4 ani de liceu, ei le modeleazq,
cu ajutorul priceperii cadrelor didactice. Elevii î[i dezvoltq cultura
generalq [i se pregqtesc fie sq urce treptele evolu]iei militare, fie se
instruiesc pentru a da piept cu greutq]ile vie]ii. Am rqmas profund
impresionat când, la anumite activitq]i, am constatat cq liceul militar albaiulian este un adevqrat izvor de talente. De la diversele discipline de studiu la care elevii militari s-au fqcut remarca]i la
etapele olimpiadelor [colare (fiind eliminatq astfel orice dozq de
subiectivism) pânq la diferitele ramuri sportive, elevii militari au
ie[it din rând [i s-au eviden]iat, câ[tigându-[i binemerita]ii lauri.

La „Spartachiada” colegiilor militare, de exemplu, am rqmas uluit
când am vqzut cq liceul albaiulian de]ine concuren]i chiar [i
la…tenis de masq feminin. De altfel, înfiin]area locurilor pentru
tinere a fost un real câ[tig pentru moralul claselor, dar [i pentru
ridicarea [tachetei pregqtirii, [tiut fiind faptul cq, în general, fetele
sunt mai con[tiincioase. La fel de bine se comportq însq elevii militari [i la activitq]ile cultural-artistice sau ceremonialurile militare,
fie cq e vorba despre promovarea obiceiurilor [i tradi]iilor sau de
„Balul Bobocilor”, fie cq e vorba de „Ziua Na]ionalq a României”
sau de „Ziua Colegiului”. În baza excelentei rela]ii de colaborare cu
administra]ia localq, elevii militari reprezintq un sprijin de nqdejde
ori de câte ori e nevoie [i rqspund „prezent” la apelul autoritq]ilor,
care mizeazq oricând pe gradul superior de pregqtire al acestora. Iar
ocaziile în care elevii militari î[i pot arqta înalta clasq nu sunt
pu]ine: concursuri [i olimpiade [colare, întreceri sportive, „Cupa
Majoretelor”, exerci]ii de front cu armament, demonstra]ii de tot
felul, spectacole, festivitq]i organizate cu diferite prilejuri etc. Nu în
ultimul rând, examenele de bacalaureat [i de admitere reprezintq
forma cea mai înaltq în care elevii militari î[i pot demonstra mqsura
valorii lor. Majoritatea dintre absolven]i sunt admi[i la academiile
militare ale categoriilor de for]e, plasând liceul militar albaiulian în
vârful ierarhiei colegiilor similare din ]arq. De asemenea, spre deosebire de alte institu]ii de învq]qmânt din jude], Colegiul Militar
“Mihai Viteazul” [tie sq-[i promoveze activitq]ile [i în acela[i timp
imaginea institu]iei, prin intermediul purtqtorului de cuvânt, doamna Daniela Filimon, liceul având o foarte bunq colaborare cu massmedia jude]eanq.
În concluzie, dascqlii [i cadrele militare au [tiut sq sqdeascq în
sufletele elevilor adevqratele valori ale poporului român, spiritul de
luptq, camaraderia, munca în echipq, onoarea, sacrificiul, iubirea de
patrie, dârzenia, hqrnicia, astfel cq, la absolvire, fo[tii elevi ai
Colegiului Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia sunt primi]i cu
bra]ele deschise oriunde.
Redactor ziarul “Unirea”, Robert GHERGU
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MESAJ LA CEAS ANIVERSAR
reprezintã mare lucru în concepþia omenirii.
Aici am întâlnit, mai mult ca oriunde sloganul „lucrul bine
fãcut”, în sensul cã în aceastã instituþie nu existã ceva „important” sau „mai puþin important”. Sunt sigur cã aceastã concepþie
a stat la baza obþinerii atâtor succese de-a lungul anilor de cãtre
harnicul colectiv al colegiului.
Am descoperit de asemenea „tinereþea veºnicã” a unor profesori, care mi-au fost ºi mie dascãli în anii ’80 ºi am putut constata cu satisfacþie cã ºi aceºtia au suferit transformãri odatã cu trecerea timpului, reuºind sã þinã pasul în condiþii foarte bune cu
vremurile actuale.
O altã „descoperire” a fost aceea situatã în planul modernizãrii instituþiei. Astfel, intervenþiile fãcute în dotarea acesteia
cu tot ceea ce este necesar unui învãþãmânt modern, în amenajãrile din incintã, nu fac decât sã te bucure ºi sã sãdeascã speranþa
cã aceastã instituþie va dãinui peste ani.
Dar cea mai importantã „descoperire” pe care am fãcut-o au
fost elevii acestei instituþii, bãieþi ºi fete, tineri frumoºi ºi
inteligenþi, cu dorinþã de succese.
Sigur cã ei fac parte din noua generaþie, în care tainele
cunoaºterii au cãpãtat noi valenþe, în care orizonturile au devenit
mult mai largi, mai cuprinzãtoare, în care barierele ºi limitele au
fost aproape eliminate, toate acestea conferindu-le posibilitãþi
nebãnuite, de neimaginat de cãtre noi, cei care am învãþat în
aceastã instituþie pânã în anul 1989.
Cineva spunea cã „cel care lucreazã cu tinerii rãmâne mereu
tânãr”, ºi acum, în aceste momente sunt de acord cu aceastã idee.
Atmosfera tinereascã din aceastã instituþie menþine pe toþi adulþii
într-o stare activã, mobilã, situaþie favorabilã obþinerii de performanþe.
Acum, la ceas aniversar, momentul are dublã semnificaþie
pentru mine: odatã aniversarea a 90 de ani de la înfiinþare ºi a
doua, 25 de ani de la absolvire, evenimente ce mã mobilizeazã în
importanta muncã de formare de caractere.
Fie ca aniversãrile consacrate înfiinþãrii Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” sã dãinuiascã peste timp.
Vivat Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”!

S

ãrbãtorirea a 90 de ani de la înfiinþarea Colegiului
Militar Liceal „Mihai Viteazul” îmi conferã plãcutul
prilej de a face o scurtã trecere în revistã prin îndelungata istorie ºi bogata tradiþie a acestei prestigioase instituþii de
învãþãmânt preuniversitar, adevãratã „cetate” a învãþãmântului
militar românesc.
Astfel, odatã cu reîntoarcerea mea în acest colegiu, de
aceastã datã nu din postura de absolvent, ci din cea de locþiitor,
am început sã studiez cu multã atenþie istoria instituþiei, trecutul
acesteia ºi am ajuns la concluzia cã aici s-au „întâmplat” multe
lucruri, de care oricine ar fi mândru.
Devenind continuatorul tradiþiilor Liceului Militar „Mihai
Viteazul” din perioada Târgu – Mureº ºi Timiºoara, Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul” a pus o solidã piatrã de temelie
istoriei sale. Prin prezenþa veteranilor absolvenþi la momentele
importante din colegiu, istoria devine realitate, rãmânând memorabile acele clipe când veteranii absolvenþi participã la
„Ultimul apel”, Festivitatea de încheiere a anului ºcolar, Balul
absolvenþilor; sunt momente unice, când senectutea se
îmbrãþiºeazã cu tinereþea.
Toate acestea au fost posibile prin strãdania comandanþilor,
care au înþeles cel mai bine faptul cã o instituþie fãrã tradiþie nu

Locþiitorul comandantului
Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”
Locotenent-colonel Marcel DOMªA
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rin menirea sa, o instituþie de învãþãmânt este un
loc binecuvântat. În lungul drum spre împlinire,
ºcoala a format numeroase personalitãþi pozitive, capabile sã interacþioneze ºi sã rãspundã permanent
tuturor cerinþelor societãþii. Prin specificul lor, instituþiile
militare de învãþãmânt au o misiune specialã – aceea de a
pregãti cadre pentru una dintre instituþiile fundamentale,
cele mai respectate ale statului –
ARMATA – sistemul social cu cea mai
nobilã misiune – apãrarea þãrii.
Înfãptuirea României Mari, în 1918, a
avut, în mod firesc, drept urmare ºi reorganizarea învãþãmântului în provinciile
noi, revenite la sânul patriei:
Transilvania, Basarabia ºi nordul
Bucovinei. Conducerea Ministerului de
Rãzboi a solicitat ºi obþinut înfiinþarea a
trei noi licee militare, al cãror numãr a
ajuns la ºase (cel mai mare numãr înregistrat în întreaga lor istorie).
În 1919 au luat fiinþã Liceul Militar
„Regele Ferdinand I” din Chiºinãu ºi
Liceul Militar Târgu Mureº (care, în 1920, va primi denumirea de Liceul Militar „Mihai Viteazul”).
Ca organizare, în perioada 1919-1936 liceele militare au
funcþionat, cu o duratã de ºcolarizare de ºapte ani, apoi de
opt ani, împãrþitã în douã etape: ciclul inferior (clasele I-IV
– echivalentul actual al ciclului gimnazial) ºi ciclul superior (clasele V-VII, VIII – echivalentul actual al ciclului
liceal). În procesul de învãþãmânt, activitatea ºcolarã se
îmbina cu postul ºi religia, rigurozitatea regulamentelor cu
frãgezimea vârstei ºi spiritul camaraderiei, iar libertatea de
conºtiinþã cu simþul datoriei bine îndeplinite. Procesul de
instruire le dezvolta spiritul de muncã ºi disciplinã, cultura
generalã ºi educaþia patrioticã, formându-le un profil moral

integru ºi sãnãtos.
În cei 90 de ani de existenþã, colegiul a cunoscut trei
etape corespunzãtoare celor trei locaþii unde ºi-a desfãºurat
activitatea:

ETAPA TÂRGU-MUREª 1919-1940

Târgu Mureº, 1938

Prin Înaltul Decret Regal nr. 3613 din 23 septembrie
1919, dat la Castelul Peleº de Regele Ferdinand I, se aproba înfiinþarea liceelor militare din Târgu-Mureº ºi Chiºinãu,
începând cu anul 1919. Ca urmare a Înaltului Decret-lege,
Ministerul de Rãzboi a transmis Direcþiei a 4-a Geniu (nr.
2806/2 septembrie 1919) ordinul sã punã la dispoziþie
localurile necesare pentru liceele militare din Tg. Mureº ºi
Chiºinãu ºi sã procure mobilier ºi cazarmament. Termenul
de finalizare stabilit era 1 octombrie 1919. Clãdirea destinatã Liceului Militar Târgu – Mureº era folositã ca spital
militar. A fost nevoie de un efort material ºi uman deosebit,
ca localul sã fie adus în condiþii acceptabile de funcþionare.
Aprovizionarea cu cazarmament, cu echipamente militare,
7
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ºcolile militare.
În cadrul învãþãmântului din liceul militar, s-a
pus un accent deosebit pe cunoaºterea limbilor
strãine. S-a apreciat cã un foarte bun ofiþer, poate
avea acces la toate informaþiile ºi bunurile spirituale
ale omenirii, numai dacã poate citi ºi vorbi cel puþin
într-o limbã de mare circulaþie. Studiul limbii
franceze începea din clasa I; din clasa a II-a se studiau limbile: latinã ºi germanã. Limba greacã se
învãþa din clasa a VI-a.
Pentru ca învãþãmântul sã fie cât mai accesibil,
baza materialã realizatã în primii ani a fost dezvoltatã. Dupã ºapte ani de la înfiinþare existau: laboratoare de fizicã ºi chimie, muzeul zoologic ºi botanic, sãli de desen, de muzicã vocalã ºi de muzicã
instrumentalã. De la înfiinþarea liceului s-au efectuat cinci
ore de curs ºi douã-patru ore de studiu (meditaþie). Dupã
anul 1930 s-a mai introdus o orã dupã-amiaza pentru
instrucþie militarã, pregãtire fizicã, educaþie moralã, muzicã
instrumentalã, iar meditaþia dura patru ore.
Anul 1940 a fost un an tragic atât în istoria României
Mari cât ºi în cea a Liceului Militar „Mihai Viteazul”. Dupã
semnarea Dictatului de la Viena din 30 august 1940, Liceul
Militar „Mihai Viteazul” a fost nevoit sã plece în pribegie.
În Registrul Istoric al Liceului Militar „Mihai Viteazul”
exista urmãtoarea consemnare din 1 septembrie 1940:
„Aceastã zi, din al 21-lea an de existenþã a liceului figureazã în istoricul nostru ca o zi de doliu, ca cel mai tragic moment al acestei instituþii, zi dedicatã, obiºnuit, pentru
deschiderea porþilor pentru primirea elevilor sãi, la început
de an ºcolar, 1 septembrie 1940, liceul îmbracã haina cernitã ºi ia drumul pribegiei. Cu inimile frânte de durere,

Laboratorul de chimie, Târgu Mureº

cãrþi, caiete, rechizite, materiale didactice ºi alimente a fost
de asemenea foarte dificilã din lipsa fondurilor bãneºti ºi a
surselor de aprovizionare.
Fiecare liceu militar trebuia sã înceapã cu clasele I ºi V,
corespunzãtoare pentru cele douã cicluri. Liceului militar
din Tg. Mureº i s-au repartizat 120 elevi pentru clasa I; cei
mai mulþi erau fii de invalizi de rãzboi ºi orfani de rãzboi.
Pentru clasa a V-a au fost repartizaþi elevi de la liceele
civile.
Ziua de 15 noiembrie 1919 a fost momentul de naºtere
a liceului militar, prin faptul cã la aceastã datã a putut sã
aibã loc micã solemnitate de începere a cursurilor, zi memoratã de zecile de promoþii care vor urma ºi care, prin
activitatea lor ºi prin rezultatele pe care le vor obþine în
ºcoalã ºi la concursurile culturale, artistice ºi sportive organizate în Tg. Mureº sau la Bucureºti, vor contribui la formarea prestigiului ºi faimei „cuibului de ºoimi” de la
Mureº.
Cu începere de la 30 martie 1920, prin
Înaltul Decret nr. 880, publicat în Monitorul
Oficial nr. 272, Liceul Militar Tg. Mureº s-a
numit „Mihai Viteazul”, cu patronul „Sfântul
Nicolae”.
Liceele militare au fost organizate ca
orice unitate militarã – Organizarea acestor
licee purta denumirea utilizatã în unitãþile
militare ºi anume „Ordinea de bãtaie”.
În aceastã perioadã, învãþãmântul era
organizat pe baza programei analitice a
liceelor civile, dar programul de învãþãmântul se desfãºura pe durata a ºapte ani. Liceele
militare erau pepiniera de candidaþi pentru

Târgu Mureº, defilare 8 iunie 1940
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cuibul de la Mureº este pãrãsit.”
Prin grija comandantului liceului, care a condus personal întreaga operaþie a evacuãrii, a personalului de execuþie,
a tuturor ofiþerilor prezenþi, a profesorilor ºi a familiilor lor,
s-a reuºit sã se evacueze întreaga avere mobilã a liceului.

ETAPA TIMIªOARA 1940-1947
Dupã evacuarea sediului de la Târgu Mureº, echipamentul a fost transportat la Timiºoara, unde, pentru
desfãºurarea activitãþilor, au fost repartizate trei cazãrmi:

Timiºoara, 10 mai 1943

rebeliunea legionarã din 20-21 ianuarie 1941, elevii care
rãmãseserã fideli Gãrzii de Fier au fost deferiþi Justiþiei
Militare. Astfel, într-un proces judecat la Curtea Marþialã
din Timiºoara în 5-6 noiembrie 1941, 13 elevi au fost condamnaþi la ani grei de temniþã ºi degradarea din drepturile
civile pe viaþã.
Tot în acelaºi an, spectacolul „Datini de Crãciun”
prezentat de elevii Liceului Militar „Mihai Viteazul” la
Teatrul Naþional din Timiºoara a avut un succes rãsunãtor.
Anii rãzboiului au lãsat urme adânci în amintirile elevilor
Liceului Militar „Mihai Viteazul”.
Prin ordinul Marelui Stat Major, secþia 1, nr. 40783/8
august 1947 ºi ordinul M.A.N., Direcþia liceelor armatei nr.
1673861/9 august 1947, Liceul armatei „Mihai Viteazul” se
desfiinþeazã ºi se contopeºte cu Colegiul armatei nr. 1
Curtea de Argeº. O parte din elevi au fost transferaþi la
Colegiul armatei ºi la Liceul militar „Niculae Filipescu”.
Cei mai mulþi s-au înscris la liceele civile. Se încheia astfel
în mod tragic cea de-a doua etapã din existenþa colegiului.

Timiºoara, 3 decembrie 1940
- Cazarma „Regina Maria”, fostã ªcoalã de ofiþeri de
artilerie, unde se va organiza activitatea de învãþãmânt;
- Cazarma „Regele Carol I”, unde se va organiza

Timiºoara, 3 decembrie 1940

cazarea elevilor ºi serviciile auxiliare necesare cazãrii;
- Cazarma „Gl. Eremia Grigorescu”, fostã ªcoalã
Specialã de Artilerie, unde se vor organiza: sala de mese,
bucãtãria, serviciul de aprovizionare, depozite alimentare ºi
infirmeria.
Aceastã organizare a adus serioase prejudicii bunei
organizãri ºi funcþionãri a activitãþii instructiv-educative.
Deplasãrile între cele 3 sedii determinã unele modificãri în
orarul zilnic al elevilor. În condiþiile instaurãrii statului
legionar ºi al intrãrii României în Al Doilea Rãzboi
Mondial, problemele cu care instituþia se confruntã se
înmulþesc. În perioada în care la conducere s-au aflat
legionarii, în cadrul liceului au luat fiinþã organizaþii ale
acestora care desfãºurau o vie activitate politicã. Dupã

ETAPA ALBA IULIA 1975 – 2009
Reînfiinþarea la Alba Iulia, la 4 iunie 1975, a Liceului
Militar „Mihai Viteazul” – unitate de învãþãmânt militar de
mare prestigiu în perioada interbelicã – a constituit un
eveniment cultural cu numeroase implicaþii în viaþa Cetãþii,
dar ºi în viaþa tineretului studios din întreaga þarã.
În anul de reînfiinþare, liceul militar albaiulian a pornit
doar cu 9 clase, elevii provenind, prin transfer, de la celelalte douã licee de profil: „ªtefan cel Mare”, din
Câmpulung Moldovenesc ºi „Dimitrie Cantemir” din
9
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dupã decembrie 1989. Elevii liceului au
fost martori ai evenimentelor din 1989.
Dupã 1989 s-au produs schimbãri importante în organizarea ºi curriculum-ul
Liceului Militar.
Prin Ordinul ministrului apãrãrii
naþionale nr. M131/1999, cu prilejul sãrbãtoririi a 80 de ani de la înfiinþare ºi ca o
recunoaºtere din partea Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, a contribuþiei de
marcã adusã la formarea tinerei generaþii,
instituþia a primit denumirea de Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul”. Iar din
2001 colegiul a devenit mixt prin includerea fetelor.
Martor al unor evenimente istorice:
Dictatul de la Viena 30 august 1940,
Moment inaugural, Alba Iulia 15 septembrie 1977
guvernarea legionarã 1940- 1941, Al
Breaza. Activitatea s-a desfãºurat pânã în 1977, în Doilea Rãzboi Mondial 1941-1945, regimul comunist, revGarnizoana Alba Iulia într-un local inadecvat. La 15 sep- oluþia din decembrie 1989, colegiul a menþinut vie flacãra
tembrie 1977 a fost inaugurat actualul sediu ce oferã posi- educaþiei ºi culturii, îmbogãþind tradiþia învãþãmântului
bilitãþi deosebite pentru desfãºurarea unui învãþãmânt mo- liceal românesc. Nu putem discuta despre ºcoalã ca despre
dern, cu o dotare de excepþie.
o simplã instituþie fãrã sã amintim trãirile, emoþiile, sperCorpul profesoral ºi cel ofiþeresc s-a constituit prin anþele, necazurile ori bucuriile celor care i-au trecut pragul.
transfer, benevol, de la amintitele licee ºi apoi, prin com- În cei 90 de ani de tradiþie ai Colegiului Militar Liceal
pletare cu profesori de la liceele civile din oraº. Acest mod „Mihai Viteazul” generaþii de elevi au pãºit cu sfialã în
de constituire a nucleului de educatori, aducea în unitatea acest lãcaº cu dorinþa de a se afirma, de a se desãvârºi prin
nouã, o experienþã ºi o tradiþie de învãþãmânt liceal militar, educaþie ºi disciplinã, iar 58 de promoþii au plecat încrezãºi a creat necesarul sentiment al continuitãþii ºi aparte- toare spre noi orizonturi.
nenþei, peste sincopa istoricã de 28 de ani (1947-1975).
Profesor
Etapa Alba Iulia se constituie în douã perioade, înainte ºi
Paraschiva FÃRCAª
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REPERE GEOGRAFICE ALE COLEGIULUI
MILITAR LICEAL “MIHAI VITEAZUL”
D

in documentele care se pãstreazã din 17 august 1919,
se solicita înfiinþarea a trei licee militare în localitãþile: Timiºoara, Sibiu, Chiºinãu. Era o datorie de
onoare pe care o avea þara pentru instruirea ºi educarea tineretului din Banat, Transilvania ºi Basarabia, la nivelul învãþãmântu-

Târgu Mureº, 1938

lui din vechile provincii ale României. Prin Înaltul Decret Regal
nr. 3613 din 23 septembrie 1919, dat la Castelul Peleº de Regele
Ferdinand I se aproba înfiinþarea liceelor militare din TarguMureº ºi Chiºinãu, începând cu anul 1919.
La Târgu-Mureº, clãdirea liceului era situatã în partea de est
a oraºului, pe partea stângã a râului Mureº, având trei etaje. La
etajul întâi erau clasele, iar la etajele superioare erau dormitoarele. Suprafaþa totalã a terenului construit ºi neconstruit era de
circa 8 hectare. Culoarele la toate nivelele erau dispuse cãtre
curtea interioarã ºi erau destul de largi ca sã permitã o circulaþie
liberã. Pe timp nefavorabil, toate activitãþile se puteau desfãºura
numai în interiorul clãdirii ca într-o cetate. Corpul central al
clãdirii prin construcþie ºi destinaþie constituia o separaþie între
spaþiile destinate elevilor din cursul inferior ºi cei din cursul
superior.
La înfiinþare, Liceul Militar din Târgu-Mureº a avut 160 de
elevi, apoi acest efectiv avea sã creascã în 1921 la 7 clase – 449
elevi, iar mai apoi la 527 elevi. Aceºtia aveau la dispoziþie sãli de
studiu, sala de sport, de lucru manual, de mese, dormitoare, sala

de festivitãþi ºi sala de cinema.
În baza ordinului Marelui Stat Maior nr.1214/ 31 august
1940, s-a dispus evacuarea liceului Militar „Mihai Viteazul” din
Targu-Mureº. Noul sediu al Liceului Militar se va muta începând
cu toamna anului 1940 la Timiºoara unde i-au fost repartizate 3
cazãrmi: cazarma „Regina Maria”, fosta ªcoalã de ofiþeri de
artilerie unde se va organiza procesul de învãþãmânt, cazarma Gl.
Eremia Grigorescu, fosta ªcoalã Specialã de Artilerie unde se
vor organiza: sala de mese, bucãtãria, serviciul de aprovizionare,
depozite alimentare, infirmeria, cazarma „Regele Carol I”, unde
se vor organiza cazarea elevilor ºi serviciile auxiliare necesare
cazãrii.
Acestea erau situate în jurul Parcului Botanic din Timiºoara,
în apropiere de Calea Aradului. Fosta cazarmã Regele Carol I era
o clãdire foarte veche, construitã pe 3 laturi ale unui pãtrat, fiind
închisã cu un gard înalt. Aici aveau sã fie ºcolarizaþi ºi instruiþi
un numãr de peste 600 de elevi.
Prin ordinul Marelui Stat Major din 8 august 1947, Liceul
armatei ”Mihai Viteazul” se desfiinþeazã ºi se contopeºte cu
Colegiul armatei nr.1 de la Curtea de Argeº. Prin aprobãrile
Ministrului Apãrãrii Naþionale ºi Comitetului Executiv al C.C.
din anul 1974 se înfiinþeazã Liceul Militar „Mihai Viteazul” în
garnizoana Alba-Iulia, urmând sã se subordoneze
Comandamentului Infanteriei ºi Tancurilor. Din data de 22
aprilie 1975 sunt puse la dispoziþie, temporar, clãdirile din
cazarma unitãþii de geniu de pe strada Mihai Viteazul, nr.10 ºi, cu
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Sala de festivitãþi, Târgu Mureº

sprijinul organelor locale, fostul local al ªcolii Generale nr.2, din
strada Unirii nr.2, astãzi sediul Universitãþii „1 Decembrie1918”,
situate în cetatea din Alba Iulia.
Cazarma de geniu dispunea de douã clãdiri de câte patru
nivele, o clãdire cu trei nivele, douã clãdiri cu câte un singur
nivel – unul constituind blocul alimentar, iar a doua destinatã

Timiºoara

prezent. Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” este dotat cu
întreaga gamã de spaþii ºi aparaturã modernã pentru desfãºurarea
în condiþii optime a activitãþilor de învãþãmânt ºi trai.
În prezent, acesta este dotat cu 17 sãli de clasã mobilate cu
module individuale, dulapuri compartimentate pentru manuale ºi
echipament, având asigurate condiþii foarte bune pentru elevi.
Biblioteca cu aproximativ 54.200 volume ºi sala de lecturã
situate la parterul clãdirii, pe culoarul principal, oferã condiþii de
studiu ºi documentare. Existã laboratoare din care 3 de informaticã, 2 multimedia unde se studiazã limbile moderne având ºi
conexiune la internet, un laborator de fizicã, unul de pregãtire
militarã, un laborator de chimie ºi unul de biologie modernizate,
unul educaþie plasticã, la care se adaugã birouri, cancelaria profesoralã ºi cancelariile instructorilor militari; sala internet dotatã
cu 10 calculatoare, 1 studio radio-tv, capela militarã, poligon de
tragere pentru tir redus, baza sportivã (sala de sport – 700 metri
pãtraþi, sala de forþã – 100 metri pãtraþi, baza sportivã în aer liber
– 45.149 metri pãtraþi), spaþii de cazare pentru cca. 600 de elevi,
sala de mese, infirmerie dotatã cu 80 de paturi ºi cabinete specializate.
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia se
situeazã printre primele 5 instituþii de învãþãmânt preuniversitar
din þarã în urma evaluãrii comisiei Agenþiei Române de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar al
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii finalizatã cu calificativul „excelent” ºi a rezultatelor obþinute la bacalaureat ºi
admiterea în instituþiile militare de învãþãmânt superior ºi
postliceal.
Profesor Valer MACARIE

infirmeriei.
Din primele zile ale anului 1976, au început
lucrãrile de construcþie, executate de un
detaºament militar – începând efectiv lucrul în
15 ianuarie prin amenajarea drumului de acces
în interiorul viitorului ºantier, în partea de apus
a oraºului Alba-Iulia.
Pânã atunci, în mare parte, terenul a fost utilizat de diferiþi proprietari pentru culturi agricole. Pe cei peste 90 metri pãtraþi teren pus la
dispoziþie, 7.447 metri pãtraþi sunt ocupate cu
noile construcþii. O bunã parte a suprafeþei
neconstruite a fost destinat pentru terenurile de
sport, a cãror amenajare a continuat din toamna
anului 1977 ºi anii urmãtori, la acestea contribuind atât conducerea liceului cât ºi elevii.
La data de 15 septembrie 1977 a fost inaugurat noul sediu al liceului cu ocazia deschiderii
festive a noului an ºcolar unde funcþioneazã ºi în

Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, Alba Iulia
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Comandan]ii Liceului Militar
“Mihai Viteazul”
1919 – 1923 – col. Dumitru Georgescu
1923 – 1925 – col. Benedict Antonescu
1925 – 1929 – col. Petre Dobriceanu
1929 – 1932 – col. Chiraculea Manolescu
1932 – 1934 – col. Constantin Buiculescu
1934 – 1937 – col. Ioan Burbea
1937 – 1941 – col. Constantin Dragomirescu
1941 – 1942 – col. Anton Pârvu
1942 – 1943 – col. Virgil Papadopol
1943 – 1944 – col. Virgil Ignat
1945 – col. Alexandru Grecianu
1945 – 1947 – col. Vasile {erbqnescu
1975 – 1978 – gl.bg. Cristache {tefqnescu
1978 – 1988 – col. Gheorghe Rqbqcel
1988 – 1994 – col. Vasile Ciuhan
1994 – col. Pqtru Gheorghe
1994 – 1997 – col. Viorel Cqliman
1997 – 2008 – col. Voicu Cioarq
Din 2008 – col. Valericq Diaconu

{EFII DE PROMO}IE
Ei sunt aceia care, din respect pentru uniforma albastrq
mpodobitq cu \nsemnele liceului, au studiat temeinic [i
au fost an de an cei mai buni, purt`nd flacqra vie a
dorin]ei de a cunoa[te mereu mai mult.

T~RGU MURE{
1926 – Iliescu Virgil
1930 – Lunca[u {tefan
1933 – Boca Ionicq
1934 – Lupu {erban
1936 – Ciucq Ioan
1937 – Rafiroiu Mircea
1938 – Georgescu Emil
1938 – Hortopan Grigore
1939 – Tqtaru Nicolae
1940 – Canari Vlad

TIMI{OARA
1941 – Gaetan Gheorghe
1942 – Coman Liviu
1943 – Ionescu Militiade
1944 – Teodorescu C.
1945 – Pavica Victor
1946 – Rogoz Ion
1947 – Vascenco Victor

ALBA IULIA
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

{ubert Ion
Pqdurean Viorel
Pa[ca Viorel
Fleacq Dqnu] Ioan
Bede Mircea
Costea Florin
Crai]qr Horea
Tulea Marius Emilian
Adam Marcel
Dobrin Florin
Strqu]iu Aurel
Todoran Ovidiu
Stroia Cqlin
Mincq Marius
Bota Cqlin
Drqghici Silviu
Balint Mircea
Pqrpqu]i Cosmin
Grosu Dorin
Lqzureanu Gheorghe
Rqdescu Cristian
}igqu Sorin
Ifrim Sorin
Vqtau Dan George
Pan]a Florin
Huruialq Petre Cosmin
Tqtaru Silviu
Boc Lacrima
Hada Adrian
Nicolcioiu Andreea
Marinca[ Geanina
M`rza Romina Marinela

PREMII {I MEN}IUNI OB}INUTE
LA ETAPA NA}IONALQ
Cu m`ndrie, ne amintim la ceas aniversar de to]i aceia care,
viteji precum Mqria Sa, s-aau \ncununat cu laurii gloriei.
1981 – Er[ek Gheorghe – geografie
1981 – Dinu Vasile – biologie
1981 – Jenescu Gelu – istorie
1981 – Stroiescu Ion – limba rusq
1982 – Andreicu] Vasile – limba rusq
1983 – Andreicu] Vasile – limba rusq
1984 – Andreicu] Vasile – limba rusq
1984 – Dobrin Florin – fizicq
1988 – Gabor Cristian – informaticq
1989 – Gabor Cristian – informaticq
1989 – Soare Vasile – limba rusq
1989 – Marian Nicolae – geografie
1989 – Iacob Ionu] – limba rom`nq
1989 – Cristea Ovidiu – geografie
1989 – Ban Cornel – limba rom`nq
1989 – Damian Cristian – istorie
1990 – Fildan Mihai – geografie
1990 – Oni[or Mihai – geografie
1992 – Balint Mircea – limba rom`nq
1992 – Mqnzuc Mihai – limba rusq
1992 – Rebrean Claudiu – limba englezq
1993 – Pqrpqu]i Cosmin – limba rom`nq
1993 – Mihai Viorel – biologie

1993 – Some[an Liviu – limba rusq
1994 – Briciu Marian – fizicq
1995 – Lqzureanu Gheorghe – fizicq
1995 – Dubec Alexandru – limba rusq
1996 – Lqzureanu Gheorghe – fizicq
1997 – Rqdescu Cristian – fizicq
1997 – Lqzureanu Gheorghe – fizicq
1997 – Ifrim Sorin – geografie
1999 – Alqzqroaie Victor – fizicq
1999 – Ifrim Sorin – geografie
2000 – Filat Alexandru – limba rusq
2001 – Alqzqroaie Victor – fizicq
2001 – Bar Nicolae – logicq
2001 – Filat Alexandru – limba rusq
2001 – Luchian Grigore – limba rusq
2002 – Ro[ian Adrian – limba francezq
2004 – Iuhas Claudiu – matematicq
2005 – Rotar Ozana – chimie
2005 – Nicolcioiu Andreea – limba francezq
2006 – Anghel Lauren]iu – atletism
2006 – Mari[ Antonia – atletism
Mic Valentin – limba englezq
2007 – Rupa-M
2007 – Nicolcioiu Andreea – limba francezq
2007 – Mari[ Antonia – atletism
2007 – Kovacs Andrei – atletism
2008 – Fugqre]u Marius – tenis de masq
2009 – Fugqre]u Marius – tenis de masq
2009 – Bizqu Alina – tenis de masq
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PRIN EI S-AA SCRIS ISTORIA ...

T

recutul ºi prezentul se încheagã în capitala
Unirii, în aureola toamnei, sub un singur
nume: Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”. Dacã trecutul reprezintã desprinderea din
negura vremii a istoriei ºi dialogul neîntrerupt cu valorile unei naþiuni, iar tradiþia, contactul nemijlocit cu
valorile perene, prezentul este cel care înnobileazã
eforturile predecesorilor ºi proiecteazã spre un itinerar
infinit renumele generaþiilor.
An de an, la 1 Noiembrie, colegiul militar albaiulian leagã frânturi de vreme ºi îºi deschide porþile spre
a face posibilã întâlnirea senectuþii cu tinereþea. În cei
90 de ani de existenþã, colegiul a gãzduit în bãncile sale
elevi militari care aveau sã devinã oameni de referinþã
pentru Armata Românã, dar ºi pentru cultura, cercetarea ºtiinþificã naþionalã ºi internaþionalã. Prin
absolvenþii sãi, colegiul militar rãmâne o instituþie vie;
el are un început, un punct de plecare ºi un nume
patronimic. Poartã în sufletu-i încercat de timp imaginea unei mari familii ce-ºi cheamã membrii la ceasul
amintirii ºi cinstirii unui act istoric, cu multiple valenþe
educative. Anul de naºtere ºi vârsta unei instituþii de
învãþãmânt devin adesea veritabile repere ale existenþei, reprezintã ºi rezumã principiul de egalitate

fondator din care fiecare generaþie este nãscutã.
Anul acesta, bãtrânul colegiu este nonagenar, iar
generaþiile care i-au cãlcat pragul ºi i-au poleit coridoarele cu aur prin laurii activitãþii lor la Târgu Mureº,
Timiºoara sau Alba Iulia îºi dau mâna, ca un arc peste
timp, sub semnul onoarei de a fi elevi militari. Se încununeazã 90 de ani de existenþã a 58 de generaþii în unitate, într-o istorie zbuciumatã. Generaþiile de absolvenþi ai colegiului au pãstrat neîntinat prestigiul acestei instituþii de învãþãmânt militar, cu sentimentul datoriei împlinite faþã de þarã. Prin ei s-a scris istoria
colegiului, de la ei au învãþat generaþiile actuale de
elevi cã bucuria victoriei este de o clipã, dar mãreþia ei
dureazã o eternitate. Mesajele lor sunt dovada vie a
patriotismului ºi a respectului faþã de instituþia care i-a
format ºi faþã de cei a cãror viaþã ºi carierã se leagã de
numele si profilul Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul”. Lor li se adaugã cadre militare în rezervã
sau în retragere, foºti comandanþi ºi cadre didactice a
cãror activitate a contribuit la creºterea prestigiului
colegiului militar albaiulian, autoritãþi locale ºi ziariºti
acreditaþi.
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LA MUL}I ANI!
COLEGIULUI MILITAR LICEAL
„MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
La

90 de ani de la înfiinþarea Liceului Militar
din Târgu Mureº, astãzi Colegiul Militar
Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, un
grup din vechii absolvenþi Liceului Militar „Mihai
Viteazul” din Târgu Mureº – Timiºoara, vã aduce urarea de
viaþã îndelungatã între ºcolile de elitã ale României cu

profesorilor, dar ºi a elevilor sãi.
Realizarea Statului naþional român la 1 Decembrie
1918, dupã Rãzboiul de Întregire Naþionalã din anii 19161918 ºi dupã participarea Armatei Române la intervenþia în
Republica Sovieticã ungarã din perioada aprilie-august
1919 care nu respecta condiþiile preliminare ale acordului

O orã de instrucþie în poligonul de trageri, plutonul clasei a IV-a A, 1938

rezultate deosebite naþionale ºi internaþionale, cu pãstrarea
tradiþiilor liceelor militare ºi ale neamului românesc pentru
propãºirea ºi realizarea dumneavoastrã profesionalã ºi pentru ridicarea nivelului reprezentativ al ºcolii în care vã formaþi.
Este cunoscut faptul cã renumele profesorilor ºi al
elevilor aduce ºi faima liceului, dar fenomenul este valabil
ºi invers: renumele liceului aureoleazã cartea de vizitã a

de pace, aceastã realizare permitea o unitate politicã, înfãptuitã cu sute de mii de jertfe omeneºti, cu sacrificii economice ºi morale care fãceau posibilã o unitate culturalã fãrã
de care unitatea politicã nu avea nicio chezãºie.
Ca o ramurã specialã a instrucþiei publice, trebuia dezvoltat ºi învãþãmântul militar în provinciile alipite la patria
mamã, pentru ajutorarea orfanilor eroilor þãrii, a fiilor de
militari, a fiilor de þãrani ºi apoi a altor categorii sociale.
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Vechiul Regat se înscrisese în tendinþa europeanã de
instruire licealã a viitorilor ofiþeri ai armatei române,
echivalente cu ºcolile de cadeþi din statele europene, pentru
cã se pregãtea de zeci de ani prima conflagraþie mondialã,
iar noi aveam de îndeplinit exemplul politic ºi eroic al lui
Mihai Viteazul lãsat moºtenire pentru generaþiile din
veacurile care au urmat.
În anul 1872 se înfiinþa la Iaºi ªcoala fiilor de militari
care a fost prima ªcoalã medie militarã. Din anul 1909 s-a
transformat în primul liceu militar.
La Craiova, exista Gimnaziul fiilor de militari din anul
1881, care s-a transformat în liceu militar în anul 1916.
La Mãnãstirea Dealu exista ªcoala copiilor de trupã
care în anul 1912 s-a transformat în liceu militar.
Aceste licee militare au funcþionat ºi în anii primului
rãzboi mondial refugiate în Moldova.
Nicolae Filipescu dorea ca la Mãnãstirea Dealu sã
creeze o ºcoalã de tip nou care sã formeze „oameni de caracter”, „oameni de acþiune” inspirându-se dupã modelul
Colegiului de la Roches – de lângã Paris ºi dupã sistemul de
educaþie al ºcolilor englezeºti. Trebuia sã se acorde o
atenþie deosebitã educaþiei intelectuale, morale ºi fizice.
Din cuvântarea lui Nicolae Filipescu din anul 1912 a rãmas
ºi denumirea de „cuib de ºoimi” pentru liceele militare.
Pe baza raportului generalului Arthur Vãitoianu din 17
august 1919, prin Decretul Regal nr.3613/23 septembrie
1919 s-au înfiinþat din anul 1919, liceele militare de la
Târgu Mureº ºi Chiºinãu; dupã cinci ani se înfiinþa ºi cel
din Cernãuþi.

Cursurile la Liceul Militar din Târgu Mureº au început
în luna noiembrie 1919.
Prin Decretul nr.800 din 30 martie 1920, Liceul Militar
din Târgu Mureº s-a numit „Mihai Viteazul”.
Vremurile au fost vitrege pentru liceele militare dupã
terminarea rãzboiului din perioada 1941-1945. Au fost desfiinþate, pentru cã reprezentau o orânduire care trebuia distrusã în anii 1945, 1947 ºi 1948.
Se curma o perioadã de învãþãmânt liceal militar de 76
ani! Ofiþerii armatei vechi au fost trecuþi, în majoritate, în
cadrul disponibil – cei mai mulþi au început un proces de
recalificare prin învãþãmântul superior, ca ºi noii ofiþeri din
„armata popularã”, formatã dupã anul 1948, dar care au
fost consideraþi necorespunzãtori din punct de vedere
politic. În toate întreprinderile ºi instituþiile statului, ne
urmãrea „dosarul de cadre” în care se specifica „fost ofiþer”
ºi bineînþeles piesele informative care nu trebuiau sã disparã.
Dupã anul 1950, cadrele de conducere ale armatei
cunoºteau cã toate þãrile, inclusiv „armata eliberatoare”,
aveau licee militare. S-a reînceput procesul de reînfiinþare,
eºalonatã, a noilor licee militare, dar colaborarea dintre cele
noi ºi cele vechi a fost posibilã numai dupã anul 1989.
Frumoase exemple au dat în acest sens., Liceul Militar din
Alba Iulia ºi cel de la Câmpulung Moldovenesc.
Aceastã temã a înfrãþirii era dezbãtutã în cadrul AFELM
din Bucureºti. Colonel (r) ªtefãnescu Sterian ne informa ºi
întreba agitat: „Avem documente ale promoþiilor, documente de arhivã. Nu trebuie sã se piardã! Cui le lãsãm? Am
83 de ani ºi sunt supravieþuitorul promoþiei 1926”.
Lupta dintre „vechi” ºi „nou” a fost eliminatã în cadrul
instituþiilor armatei, gãsindu-se înþelegerea pentru a nu se
repeta greºelile din perioada comunistã.
În anul 1992, de ziua liceului, o delegaþie a Liceului
Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureº – Timiºoara s-a
prezentat la Alba Iulia pentru a prezenta conducerii liceului
militar mesajul de legare a istoricului vechi de cel nou,
ambele perioade aparþinând Liceului Militar „Mihai
Viteazul”. Din delegaþie au fãcut parte: general div.(r)
Virgil Dobrin, colonel (r) ªtefãnescu Sterian, col.(r) ing.
Pasãre Emil-Aurel, col.(r) farm. Jugulescu Constantin,
col.(r)med. Ioan Hossu ºi colonel (r) ing. Bozianu Nicolae.
Unirea s-a realizat în anul 1994.
Colonel dr. Cãliman Viorel raporta ministrului apãrãrii
naþionale Gheorghe Tinca: „Liceul Militar „Mihai Viteazul”
este pregãtit pentru a începe aniversarea a 75 de ani de la
înfiinþare.” Atunci, ministrul apãrãrii naþionale afirma:
„Vârsta liceului este venerabilã, dar liceul a rãmas tânãr
prin activitatea sa ºi a elevilor sãi, pentru care haina mili-
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tarã îmbracã visuri ºi idealuri amplificate de faptele glorioase ale înaintaºilor lor, absolvenþi ai acestui liceu.”
Lt.col.(r) Cridon Gheorghe ºi prof. Ioan Cioarã precizau: „este meritul de onoare al veteranilor acestui liceu ca
sã dezgroape o istorie bogatã în realizãri ºi tradiþii, dar ºi în
evenimente dramatice ºi a o face cunoscutã generaþiilor
albaiuliene de elevi ca o reconstituire cu valoare educativã
patrioticã ºi ostãºeascã". La acea datã promoþia a XIII-a a
Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureº aniversa 55 de ani de la absolvire. Dupã doi ani de ªcoalã militarã
tinerii sublocotenenþi plecau direct pe front. Lt.col.(r) dr.
ing. Tãtaru Nicolae mãrturisea: „Noi toþi nu am precupeþit
eforturile ºi am luptat atât pentru existenþa noastrã dar ºi
pentru Patrie care trebuia sã rãmânã veºnicã.
General div.(r) Virgil Dobrin din promoþia 1936 a
Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureº, la
cumpãna anilor 1995-1996 exprima gândirea ºi credinþa sa
pentru Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia:
„Cred cu tãrie cã acolo, în inima Ardealului, liceul militar
are de îndeplinit pe lângã obligaþiile faþã de armatã ºi un rol
social de afirmare a valorilor naþionale, a potenþialului nostru cultural”.
Astãzi Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din
Alba Iulia are 34 de ani de existenþã, iar de la fondarea
Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu Mureº, al cãrui
continuator este, sunt 90 de ani.
În anul 2005, doamna profesor Adela Iacob spunea:
„Am mãsurat an cu an
cei 30 de ani de existenþã a colegiului din
Alba Iulia. I-am
urmãrit noi profesorii,
cadrele militare, elevii,
care am scris istoria
acestei ºcoli ºi am
transferat aici 30 de ani
de culturã, de gândire,
de creaþie, de spiritualitate. Suntem o ºcoalã
europeanã!
Aceºti
tineri frumoºi ºi plini
de speranþe sunt
urmaºii lui Mihai
Viteazul. Ei poartã
solia de pace în drum
spre Europa”.
La aceeaºi aniversare, doamna profesor
Eugenia Nanu afirma:

„Am fost tineri, am devenit maturi, am trecut prin înþelepciune ºi apoi unii n-au mai fost... Pentru toþi, Liceul Militar
din Alba Iulia a fost ºi viaþa care ne-a înnobilat spiritul
îmbogãþindu-i pe cei care au bãtut la porþile Cetãþii ºi ale
liceului. Prin înþelepciunea noastrã împreunã cu ºtiinþa
dãruim altora cunoaºtere ºi trãire, orizont în profesie ºi
viaþã”.
Noi, vechii absolvenþi ai Liceului Militar „Mihai
Viteazul” din Târgu Mureº – Timiºoara, apreciem rezultatele deosebite ale elevilor din colegiul militar din Alba
Iulia în toate domeniile, ca ºi situarea pe primele locuri în
cadrul întrecerilor dintre colegiile militare liceale ºi din
oraºul Alba Iulia; ne bucurã adaptarea vieþii de internat la
cerinþele secolului XXI în domeniile cultural, artistic ºi
sportiv, ºi mai ales „marºul” început cu atestãri elogioase pe
drumul spre Europa.
La a 90-a aniversare a fondãrii Liceului Militar „Mihai
Viteazul” din Târgu Mureº, azi Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul” din Alba Iulia, vã urãm noi succese în
activitatea profesorilor, cadrelor militare ºi elevilor pe baza
tradiþiilor învãþãmântului românesc, cu preluarea selectivã
a experienþei învãþãmântului european!
La mulþi ani!
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COLEGIUL MILITAR LICEAL
”MIHAI VITEAZUL” LA CEA DE-AA 90-AA
ANIVERSARE „SPRE LOCUL |NT~I”

Am

fãcut parte din echipa Liceului Militar
„MIHAI VITEAZUL”, având ºansa ºi
onoarea sã conduc aceastã prestigioasã
instituþie în perioada iunie 1994 – noiembrie 1997.
Chiar în anul 1994 am aniversat 75 de ani. Aniversarea
a 75 de ani de activitate a fost posibilã prin aceea cã instituþia, absolvenþii în viaþã ai liceului cu acelaºi nume ce a
funcþionat la Târgu Mureº (1919 – 1940) ºi Timiºoara
(1940 -1947), precum ºi eºaloanele superioare au fost de
acord ca Liceului Militar „MIHAI VITEAZUL” din Alba
Iulia sã-ºi întregeascã istoria ºi sã poarte tradiþiile onorabile
din timpul funcþionãrii în celelalte douã localitãþi. Vom
avea bucuria ca în acest an, Colegiul Liceal Militar
”MIHAI VITEAZUL” din Alba Iulia sã devinã nonagenar.
Peioada în care am muncit în liceu a fost foarte bogatã
în obiective ºi acþiuni.
Sarcinile erau de excepþie:
- din sintezele perioadei 1990 – 1994 rezulta cã elevii
liceului sau echipele acestuia aduceau instituþia pe locurile

3, 4 sau 5 din 5 la confruntãrile principale ºtiinþifice,
sportive ºi din punctul de vedere al procentului de admiºi
în instituþiile militare de învãþãmânt universitar ºi preuniversitar;
- poziþiile fruntaºe erau ocupate în mod obiºnuit de
„câmpulungeni” ºi „cantemiriºti”;
- la nivelul Ministerului Apãrãrii se punea problema
desfiinþãrii unor licee ºi era clar cã cele vizate puteau fi
cele cu performanþe reduse.
Concluzia era foarte clarã – în cel mai scurt timp era
necesar ca „albaiulienii” sã ajungã în frunte, mai ales din
punctul de vedere al procentului de admiºi în instituþiile
militare de învãþãmânt universitar ºi preuniversitar.
Acest obiectiv prioritar avea sã se realizeze, dupã eforturi conjugate, bine gândite ºi susþinute, în vara anului
1997 când, dupã ce s-au desfãºurat examenele de
admitere, Liceul Militar „MIHAI VITEAZUL” s-a clasat
pe locul I între liceele militare.
O parte a paºilor „SPRE LOCUL ÎNTÂI” au fost fãcuþi,
dar trebuia sã urmeze alþii pentru consolidarea ºi
menþinerea poziþiei realizate. Sunt îndreptãþit sã afirm cã
cei ce au continuat ºi continuã sã munceascã în cadrul
Colegiul Liceal Militar ”MIHAI VITEAZUL” au înfãptuit
acest þel mãreþ – menþinerea locului întâi 11 ani consecutiv.
Trebuie sã remarc faptul cã în perioada în care am
muncit în liceu, spiritul de învingãtor al temerarului comandant militar ce este înscris pe frontispiciul instituþiei m-a
inspirat ºi stimulat în realizarea, pas cu pas, a obiectivelor
majore de a-i depãºi pe cei mai buni ºi de a ajunge noi cei
mai buni. La identificarea direcþiilor de acþiune, a cãilor ºi
metodelor ce trebuiau urmate pentru creºterea performanþelor am implicat tot personalul instituþiei ºi am intensificat relaþiile cu cea mai mare parte a foºtilor absolvenþi
de la Târgu Mureº ºi Timiºoara.
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În ceea ce privea personalul instituþiei, îmi era foarte
clar cã resursele principale trebuiau gãsite în rândul
cadrelor didactice, care aveau o bogatã pregãtire metodicoºtiinþificã, dar care nu simþea în totalitate rãspunderea pentru activitatea prestatã. În rândul cadrelor didactice trebuia
întãritã rãspunderea pentru actul didactic specific liceului
militar.
Foarte importantã era ºi comunicarea permanentã între
cadrele didactice ºi cadrele militare – adevãraþii îndrumãtori, sfãtuitori, pedagogi ºi pãrinþi ai elevilor, întrucât
aceºtia nu mai erau în contact direct ºi permanent cu familiile lor, fapt ce ne-a determinat sã instituim consultãrile sãptãmânale între diriginþi ºi cadrele militare, precum ºi asistenþa la ore a celor din urmã. În cadrul acestora se abordau
ºi se armonizau problemele curente ºi specifice, se puteau
cunoaºte din mai multe direcþii necesitãþile elevilor. Ei
puteau fi sprijiniþi, în raport de nevoi ºi de obiectivele
curente ºi de perspectivã, dupã o cunoaºtere aprofundatã ºi
intersectatã.
Conlucrarea cu eºaloanele superioare, cu Inspectoratul
ªcolar Alba, cu oficialitãþile locale ºi judeþene, cu liceele
din judeþ, cu Episcopia Alba Iulia, cu pãrinþii elevilor ºi cu
mulþi alþi factori importanþi au sporit calitatea actului educaþional ºi au asigurat un prestigiu mereu crescând liceului
ºi personalului acestuia.

Un rol aparte l-a avut intensificarea relaþiilor cu foºtii
elevi ai liceului, îndeosebi cu cei care s-au format la Târgu
Mureº ºi Timiºoara ºi care, majoritatea, sunt la vârsta a
III-a, dar au fost, erau ºi sunt personalitãþi importante militare ºi civile. Întâlnirile, schimburile de opinii ºi discuþiile
cu numeroºi generali ºi ofiþeri în rezervã, cu ingineri, academicieni, medici, avocaþi, profesori universitari, artiºti,
patroni – toþi personalitãþi renumite în þarã sau strãinãtate –
au fost benefice pentru tot personalul liceului ºi, mai cu
seamã, pentru tinerii elevi ai liceului nostru, pentru cadrele
didactice ºi pentru cele militare. Foºti elevi au sprijinit
instituþia cu resurse materiale ºi financiare, dar trãirile lor
comunicate tinerilor cu multã afecþiune ºi sinceritate, dar
nu numai lor, a fost un adevãrat tezaur ce a contribuit la
consolidarea încrederii noastre în forþele proprii ºi a dorinþei de-a învinge greutãþile inerente.
În încheiere, doresc „veteranilor” viaþã lungã ºi în sãnãtate, mulþumesc tuturor celor care au muncit cu dãruire pentru sporirea prestigiului instituþiei, îi felicit pe continuatorii
bunelor tradiþii.
Aduc un pios omagiu celor care au trecut în nefiinþã.
Dãinuire Colegiului Liceal Militar „MIHAI
VITEAZUL” în capitala de suflet a neamului românesc!
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„INIMI SUB DRAPEL”
LA CEAS ANIVERSAR

M

ulte licee din þara noastrã ºi-au marcat existenþa ºi durata prin calitatea ºi performanþele
prestigioase ale educatorilor ºi ale elevilor lor
în succesiunea generaþiilor. Oglinda peste timp pentru performanþele lor o constituie publicaþiile ºcolare, unde sunt
consemnate
nume ºi fapte de
culturã. O asemenea publicaþie
care învinge timpul este revista
„INIMI
SUB
DRAPEL” editatã de Colegiul
Militar Liceal
„Mihai Viteazul”
din Alba Iulia.
Se cuvine ca,
la ceas aniversar,
liceul
militar
„Mihai Viteazul”
împlinind, prin cele trei etape ale sale, venerabila vârstã de
90 de ani, sã rememorãm câte ceva din istoria acestei publicaþii în care se regãsesc, cu bune ºi rele, aspecte semnificative din existenþa acestei instituþii de învãþãmânt militar.
Mai întâi trebuie sã menþionãm cã în etapa Târgu
Mureº, liceul „Mihai Viteazul” nu a avut o revistã proprie,
dar elevii diverselor generaþii au fost încurajaþi ºi sprijiniþi
sã devinã colaboratori ai revistelor „ªoimii” ºi „Flamuri”,
publicaþii comune pentru toate instituþiile militare de
învãþãmânt din România. Autorii „Monografiei“ liceului
militar „Mihai Viteazul” au dat o listã cu vreo 20 de nume
dintre elevii afirmaþi în domeniul literar, precedatã de
prezentarea a cinci nume de foºti elevi care s-au afirmat
apoi în literaturã cu poezie, prozã, publicisticã sau lucrãri
lingvistice. Am urmat acest exemplu ºi în volumul al II-lea
unde am prezentat nume ºi fapte de creaþie literarã din istoria liceului, pentru perioada Alba Iulia.

De ce „Inimi sub drapel”, câtã vreme avem de a face cu
adolescenþi?…Pentru cã s-a ales un nume care sã sugereze
statutul social ºi profesional al celor care s-au angajat în
procesul educativ ºi instructiv al învãþãmântului militar…
Apoi, pentru cã este o metaforã frumoasã ºi emoþionantã,
care sugereazã nu numai angajarea sufleteascã în nobila
profesie de apãrãtori ai integritãþii ºi libertãþii patriei, ci ºi
în asigurarea continuitãþii a trei dintre trãsãturile care aureoleazã caracterul ostaºului: angajare conºtientã, cu trup ºi
suflet, demnitate ºi onoare militarã ºi patrioticã. Drapelul
patriei ºi drapelele unitãþilor militare derivate din el sunt
simboluri sacre, care mobilizeazã ºi obligã. În afara existenþei lor, unitatea militarã se desfiinþeazã. În al treilea rând,
numele sugereazã cã revista „Inimi sub drapel” se înscrie în
continuitatea revistei „Flamuri”, editatã în perioada interbelicã de instituþiile militare de învãþãmânt.
În general, revistele ºcolare sunt ale elevilor, respectiv
trebuie sã fie un cadru de afirmare a tinerelor talente, sã
faciliteze ºi sã consemneze manifestarea ºi performanþele
lor în diversele domenii ale învãþãmântului: activitãþi
ºtiinþifice, sportive, culturale, literare. Ca publicaþie a unui
liceu militar,
revista „Inimi
sub drapel”
trebuia sã fie
mai mult de
atât, trebuia
sã oglindeascã problematica specificã,
internã, a ºcolii, cu aspectele ei pozitive ºi negative. De aceea
ea ºi-a pãstrat, de la început ºi pânã
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în prezent, o
puternicã valenþã educativã,
afirmându-se ca
o revistã a elevilor, dar ºi a
e d u c a t o r i l o r,
militari ºi civili,
care, ocazional,
au exprimat în
scris opinii ºi
criterii de performanþã în calitate de comandanþi, profesori
ºi diriginþi. Pentru un liceu militar interferenþa dintre profesionalismul educatorilor,
iniþiativele ºi avânturile juvenile ale elevilor este condiþia
sine qua non a unui demers educativ conºtient ºi activ,
menit sã formeze profesioniºti ai armelor, dar ºi oameni cu
înalte calitãþi civice, morale ºi patriotice.
Revista „Inimi sub drapel” are apariþii anuale ºi numai
evenimentele de excepþie (unele reale, altele…impuse)
beneficiau de numere omagiale. Editarea lor a fost asigu-

ratã o vreme la Bucureºti, apoi la tipografia militarã de la
Sibiu, iar dupã 1989 la editura judeþeanã “Altip”.
În finalul acestui articol se cuvine sã prezentãm relaþia
dintre revista liceului ºi cenaclul literar al instituþiei,
deoarece publicaþia s-a constituit, în mod pregnant, ºi ca
organ de presã al acestei forme de manifestare culturalã,
dar ºi al cercurilor ºtiinþifice pe discipline de învãþãmânt,
ale cãror manifestãri de apogeu sunt sesiunile anuale de
referate ºi comunicãri ºtiinþifice ale elevilor ºi ale profesorilor.
A-þi sensibiliza ºi înfrumuseþa un discurs cu citate memorabile din opera unor mari scriitori ºi gânditori este o
dovadã de culturã, de abilitate compoziþionalã ºi de artã
retoricã…A încerca sã-þi exprimi propria sensibilitate ºi
gândire asupra fenomenelor lumii, a istoriei ºi a vieþii
înseamnã cã eºti scriitor original.
Tuturor le dorim cât mai mult din binele lumii !...
Profesor Ioan CIOARÃ
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LICEUL MILITAR - COLEGIUL MILITAR LICEAL
„MIHAI VITEAZUL”
1919 – ANIVERSARE - 2009
Se rotunjise harta la bornele din veacuri,
Din Tisa p`n-la Mare, din Dunqre la Nistru,
O sf`ntq mo[tenire pqstratq-ne de-a pururi,
Sqpatq \n Columnq, letopise]ul nostru.
Borne marca [i {tefan cel Mare [i cel Sf`nt;
Erau cetq]i de piatrq la margini de hotare,
Cetq]i de apqrare pentru al squ pqm`nt.
De la Cetatea Albq, sq poatq privi-n zare
{i-n g`nd sq-l \nt`lneascq pe Mircea cel Bqtr`n,
Care p`nq la Mare, atunci era stqp`n.
|nfqptuise }ara dorita unitate;
Dar pentru orfanii ]qrii, rqni]i [i militari,
La fel pentru copiii provinciilor surate,
De [coli era nevoie; prin carte sq fim tari.
Se extindea \n ]arq sistem de \nvq]qm`nt,
O singurq g`ndire, programq, pe rom`nesc pqm`nt.
„Cuibul de {oimi” din Mure[, ivire legendarq,
Prin [tiin]q [i culturq, program de instruire,
Avea suport CREDIN}A [i ONOAREA militarq.
Dar mai \nt`i, suprema, a }QRII-ntregi cinstire!
Sunt printre noi „copiii” de la vestitul MURE{,
Ce v`rsta lor de astqzi cu-a {colii o comparq.
|n vremuri de restri[te plecam \n aprig iure[,
Sq ducem {coala noastrq \n m`ndra Timi[oarq.
Era frumos ora[ul; dar dorul rqm`nea,
|n „Cuibul de la Mure[”; nu l-am uitat nicic`nd.
To]i \nvq]am temeinic, un vechi dicton spunea:
|nvq]qm, nu pentru [coalq, ci pentru via]q - oric`nd.
Efortul cqtre [tiin]q se mqsura-n „Gazete”
{i-n „{oimii” [i \n „Flamuri”, doar versuri [i sonete.
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Eram din nou pe Mure[, ne revedeam \n ALBA
{i ne-aminteam durerea vitejilor din OARBA.
Doream sq regqsim \n forme noi, moderne
Noul liceu din ALBA, la fel Mihai Viteazul.
Aveam to]i plete ninse, cq vremea mereu cerne.
Doream o \nfrq]ire, convin[i cq era cazul.
Gqseam o [coalq nouq; drumul fusese crunt.
{i-n g`nduri pqtrundea tot [coala noastrq veche,
Grqi am un sf`nt OMAGIU, celor ce nu mai sunt!
Speram ca sq transmitem tradi]ia strqveche!
{i-acum, ca-n anul patru, solemnq aniversare,
Produsq-n nou mileniu - \n timp doar avansare -,
|]i spun, bqtr`n liceu, nqscut \n alte vremuri,
Dar azi ajuns pe merit o [coalq-n vreme nouq,
C`nd mq g`ndesc la tine, imaginea ta-mi tremuri
{i simt chiar nostalgia, \n ochii mei cu rouq.
Rqm`nq peste veacuri imaginea ta nouq,
Av`nd mereu alqturi tradi]ia din vremuri!
COLEGIUL sq urmeze „modele” scumpe vouq,
Modele ce pqstreazq TRADI}IA din veacuri!
Dar, NOI ce-am fost [i suntem, urma[ii de demult,
Din ani de neuitat [i-am fi [i-n nefiin]q,
Cinsti-vom amintirea, dar vreau sq mai ascult:
Legenda L.M.V., ONOAREA, serviciul cu CREDIN}Q!
Ion NEDELCU
promo]ia L.M.M.V. 1938-11946
1 noiembrie 2009
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G~NDURI RETROSPECTIVE
LA O MARE ANIVERSARE
În

þara noastrã, învãþãmântul în general, dar în special
liceele militare, au fost bine organizate, bine conduse ºi cu rezultate maxime. Subsemnatul am marea
satisfacþie de a mã numãra printre foºtii beneficiari ai acestui sistem de învãþãmânt special, deoarece în perioade 1938-1946, am

Laboratorul de fizicã, Târgu Mureº

frecventat cursurile Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Târgu
Mureº ºi Timiºoara, astãzi Colegiul Militar din Alba Iulia.
Cu toate cã întregul proces de învãþãmânt s-a desfãºurat în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, când pãrinþii noºtri
luptau pentru eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei în vara anului
1941 sau a nordului Transilvaniei, în toamna anului 1944, noi am înþeles greutãþile rãzboiului, cerinþele vremurilor ºi am cãutat sã ne pregãtim cât
mai temeinic, pentru a fi de folos armatei
române, þãrii noastre. Doresc sã amintesc cã pentru aceea vreme era o mare cinste sã porþi uniforma de elev al unui liceu militar, sã ai o frumoasã
comportare în societate, sã ai discuþie elevatã cu
semenii, sã fii patriot.
Încã din acea perioadã se statornicise cerinþa
ca la catedrele liceelor militare sã se afle cadre
didactice bine pregãtite, buni metodiºti, cu vastã
experienþã în învãþãmântul liceal, cu o temeinicã
pregãtire de specialitate, iar Liceul Militar
„Mihai Viteazul” din Târgu Mureº a avut astfel
de profesori care au constituit adevãrate modele
pentru noi elevii. Ne amintim cu afecþiune de

profesorul de limba românã ºi grija avutã sã ne îmbogãþim
vocabularul cu noi expresii, sã ne însuºim în bune condiþii gramatica limbii române, sã cunoaºtem cât mai multe opere literare.
Cine dintre noi nu-ºi aminteºte de profesorul de istorie care a
sãdit în sufletele noastre dragostea cã suntem moºtenitorii unor
frumoase ºi bogate tradiþii, cã suntem fiii unui
popor demn, viteaz ºi liber sau de profesorul de
matematicã, fizicã etc.
Tuturor le aduc în numele colegilor mei un
cãlduros omagiu ºi le suntem recunoscãtori cã
ne-au îndrumat paºii cãtre învãþãturã, ne-au lãrgit
orizontul ºtiinþific de adolescent ºi elev de liceu
militar, ne-au pregãtit pentru viaþã.
Se împlinesc 90 de ani de la înfiinþarea acestei prestigioase instituþii militare liceale, de talie
europeanã, care a dat Armatei Române ºi þãrii
adevãrate valori ºi personalitãþi. Acest frumos
jubileu duce mai departe tradiþia fãuritã în cei 90
de ani de cãtre cadrele didactice ºi elevii liceului,
indiferent cã au învãþat la Târgu Mureº,
Timiºoara sau Alba Iulia.
Lor le aduc prin aceste rânduri, cãlduroase
mulþumiri, iar la aceastã aniversare le urez mari
satisfacþii în activitatea didacticã ºi de educare, fãcutã cu abnegaþie ºi devotament.
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IMPRESII {I AMINTIRI

A

nul acesta - 2009 - are pentru mine ºi o semnificaþie personalã, deoarece se împlinesc 30 de ani
de când am fost transferatã la „Liceul Militar” –
cum se numea pe atunci – instituþie de învãþãmânt care
cãpãtase deja renume în Alba Iulia.
Îmi amintesc emoþiile pe care le-am trãit când
am schimbat destul de mult specificul ºi
„decorul” activitãþii. M-au impresionat ordinea,
disciplina, uniformele ºi alte elemente exterioare, dar cel mai mult m-a impresionat nivelul
ºtiinþific ridicat la care se putea desfãºura activitatea didacticã.
Amintiri plãcute sunt legate de activitãþile
extra-clasã cum erau cercurile pe materii ºi consultaþiile pentru admiterea în Academiile
Militare. În cadrul cercurilor lucram cu elevi
pasionaþi care aduceau satisfacþii ºcolii: premii I
ºi II la sesiuni de comunicãri ºi olimpiadele
ºcolare judeþene, participãri la etapa naþionalã a
olimpiadelor, de unde reveneau cu rezultate meritorii, cel puþin cu menþiune.
Plinã de satisfacþii am considerat ca fiind ca33

litatea de diriginte a 5 promoþii între
1981 ºi 2001, calitate în care am elaborat un instrument eficient de cunoaºtere
a elevilor din clasa a IX-a - testul EMA
(Este mai ales). Acesta ne dãdea posibilitatea sã identificãm precoce elevii cu
calitãþi de lider sau cu probleme. Astfel
puteam sã acþionãm în cunoºtinþã de
cauzã în vederea dezvoltãrii fiecãrui
elev în ritmul propriu, înlesnindu-i
inserþia ºcolarã ºi, ulterior, socialã.
M-am gândit adesea cã, dacã pictam,
subiectul meu favorit ar fi fost frumuseþea tinereþii, dacã sculptam, înlãturam din blocurile de piatrã surplusul
pentru a dezvãlui splendoarea tinereþii,
dacã eram scriitor sau cantautor slãveam
farmecul tinereþii. Dascãl fiind, am încercat sã ºlefuiesc
nestematele tinereþii, împreunã cu ceilalþi bijutieri devotaþi
ºi talentaþi care au fost colegii mei - profesori ºi ofiþeri.
Profesor Smaranda COMÃNICIU
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FR~NTURI DE AMINTIRI
E

greu sã dai timpul înapoi sã-þi aduni gândurile de
demult, rãvãºite de furtuni ale amintirilor ce au
trecut.
Liceul militar, în sine, era o ºcoalã în care se intra greu, cu
o mare concurenþã la admitere, datoritã prestigiului de care se
bucura, condiþiilor de învãþãturã ºi educaþie ºi totodatã,
condiþiilor materiale avantajoase pentru cei care învãþau
bine.Aceasta se petrecea în 1938, anul admiterii la liceu a promoþiei a XX-a din care, spre norocul meu, am fãcut ºi eu parte.
În general, copiii care se prezentau la examenul de
admitere, fãceau 5 clase primare, clasa a 5-a fiind de pregãtire
pentru admitere. Trenul l-am vãzut pentru prima datã când am
plecat la examenul de admitere în 1938, deoarece pe valea
Dâmboviþei nu era, cum nu este nici astãzi, cale feratã.
La examenul de admitere în 1938 erau 925 de candidaþi
pentru 72 de locuri. Dupã vizita medicalã au început probele
scrise: douã la matematicã ºi trei la limba românã, dupã care
urma examenul oral la matematici, limba românã, istoria ºi geografia
României. La limba românã, la proba scrisã era o dictare, un rezumat ºi
o compunere liberã. La cei din 1938, subiectul pentru compunerea
liberã a fost „Cea mai frumoasã zi din viaþa mea”.
Viaþa în liceul „Mihai Viteazul” era organizatã ºi condusã de elevii
clasei a VIII-a, astfel: un elev comandant al ºcolii (ºeful clasei a
VIII-a); 2 elevi comandanþi de batalioane din clasa a VIII-a; 4 elevi
comandanþi de companii; 14 elevi comandanþi de pluton care erau tot
timpul cu clasa pe care o comandau, în afara orelor de curs de
dimineaþa.
La fiecare masã compusã din 8 elevi se gãsea un ºef de masã din
clasa a VIII-a. Acesta te învãþa cum sã stai la masã, cum sã foloseºti
tacâmurile ºi supraveghea întreaga comportare în timpul mesei. Elevul
gradat din clasa a VIII-a se comporta ca un educator care ne însoþea

permanent la orele de meditaþii din clasã, ne ajuta la pregãtirea lecþiilor,
în dormitor etc.
Fiecare clasã avea gospodãrie proprie, elevii asigurând curãþenia,
ordinea ºi liniºtea necesarã, supravegheatã de elevul gradat – comandant de pluton.
În ºcoalã se fãcea carte foarte serios. Profesorii erau foarte bine
pregãtiþi ºi veneau în timpul meditaþiei în clasele respective, unde aveau
ore a doua zi pentru a ajuta elevii la pregãtirea lecþiilor. Elevii erau
angrenaþi în cercuri literare, cercuri de matematicã ºi activitãþi culturale
ºi concursuri ºcolare.
În 1940, dupã ce am terminat clasa a 2-a, am fost obligaþi sã ne
refugiem de la Târgu Mureº, la Timiºoara, în urma cedãrii Ardealului
de Nord.
În anul 1946, când eram elevi în clasa a VIII-a, printr-un ordin al
Ministerului Armatei, liceul
militar de la Timiºoara s-a
numit Liceul civil al
Armatei. Nu mai eram obligaþi sã urmãm dupã absolvire
cariera militarã. În aceste
condiþii, a trebuit sã ne
pregãtim ºi sã urmãm o carierã civilã. În activitatea profesionalã mulþi colegi au
devenit profesori universitari
ºi, chiar academicieni.
Aducem omagii memoriei profesorilor ºi ofiþerilor
noºtri.
Urez elevilor mult succes la învãþãturã ºi corpului
profesoral ºi ofiþerilor, mult
succes în viaþã.
Profesor doctor inginer
Alexandru TEODORESCU
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LICEUL PRIN OCHII
UNUI FOST ABSOLVENT

L

iceul este instituþia cãreia societatea i-a oferit
sarcina de a transmite elevului un sistem de
Este bine cunoscut cã pe parcursul celor patru ani
valori ºtiinþifice, sociale, profesionale ºi petrecuþi în liceu se transmit cunoºtinþele ºi se
morale.
formeazã deprinderile necesare viitoarei profesii. Cred
Realizarea acestor cerinþe presupune raportarea cã sunt în asentimentul tuturor absolvenþilor când
permanentã a actului didactic la valorile societãþii, afirm cã activitatea didacticã din Colegiul Militar
obligându-ne în acelaºi timp sã considerãm actul "Mihai Viteazul" nu s-a limitat numai la atât. Educaþia

didactic un act de veritabilã creaþie. Acest act de creaþie
trebuie analizat prin prisma capacitãþii liceului ºi, mai
ales, a celor chemaþi sã-ºi desfãºoare activitatea de a
crea opere autentice, personalitãþi puternice, promotoare ºi creatoare, la rândul lor, de valori.

care ne-a fost oferitã a urmãrit formarea noastrã a
elevilor ca oameni, ca viitori militari prin inducerea
unei atitudini critice faþã de valori, cultivarea bunului
simþ, a sensibilitãþii, a performanþei de a recepta ºi de
a crea, a capacitãþii de a întreþine un dialog permanent
cu valorile ºi principiile idealului de viaþã propus de
Sper cã am reuºit sã caracterizez cât mai corect societatea în care trãim.
Colegiul Militar „Mihai Viteazul” care, în cei 90 de ani
de existenþã, a reuºit sã îndeplineascã cu succes aceastã
Pentru aceasta, omul din faþa clasei, fie el ofiþer sau
activitate de creaþie.
profesor civil, a fost un adevãrat creator, un veritabil
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artist. Asemenea actorului care, pe scenã, transformã
rolul sãu în act de creaþie, cãutând prin arta sa sã
pãtrundã în mintea ºi sufletul spectatorului, „educatorul” din Colegiul Militar „Mihai Viteazul”, chemat sã
modeleze în formã un material unic – persoana umanã
– a reuºit sã facã din lecþiile sale spectacole memorabile, pãtrunzând astfel în conºtiinþa elevilor.
Se spune cã „poate lucra cu folos pentru educaþia
altora numai persoana care munceºte în acelaºi timp
sã-ºi facã propria educaþie”. Aceastã persoanã nu este
doar dascãl ºi îndrumãtor, este o „carte deschisã”. De
menþionat cã în Colegiul Militar „Mihai Viteazul”
datoritã specificului sãu, tot personalul, prin „ceea ce
este” ºi „ceea ce face” devine modelul, exemplul de
urmat, „prezent” în con ºtiinþa elevilor. Apreciez cu
toatã responsabilitatea cã aceastã funcþie specificã a
fost ºi este, cã aici se pun bazele pregãtirii militare
generale ºi se cristalizeazã trãsãturile de caracter specifice militarului de carierã. Fac aceste afirmaþii pentru
cã îmi dau seama cã cei patru ani petrecuþi în liceul
militar au fost hotãrâtori în evoluþia mea profesionalã
de la funcþia de comandant de pluton pânã la cea de
comandant de instituþie militarã de învãþãmânt. Din
poziþia în care sunt acum, dupã 31 de ani de la
absolvire, realizez cã foºtii profesori ne servesc în con-

tinuare drept modele, ajutându-ne ºi acum prin sfaturile pe care ni le-au dat atunci când am fost elevi pe
bãncile liceului.
Sunt mândru totodatã sã constat cã unul din bãieþii
mei, sublocotenent de comunicaþii ºi informaticã ºi
absolvent al Colegiului Militar „Mihai Viteazul”, îmi
împãrtãºeºte sentimentele confirmând faptul cã peste
ani profesionalismul a rãmas cea mai importantã caracteristicã a acestui liceu.
Acum, la 90 de ani de la înfiinþare, observãm cã
„primul” este cuvântul care însoþeºte ºi totodatã caracterizeazã cel mai bine Colegiul Militar „Mihai
Viteazul”.
Acesta fiinþeazã în capitala „primei” Uniri, aici am
fãcut mulþi dintre noi „primii” paºi în cariera de militar ºi nu în cele din urmã ne referim la instituþia care,
de peste un deceniu, este pe „primul” loc între colegiile militare.
LA MULÞI ANI COLEGIULUI MILITAR
„MIHAI VITEAZUL”!
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G~NDURI LA CEAS ANIVERSAR

Am

fost admis în acest liceu în anul
1980, venind dintr-un oraº, nu
foarte mare, din Ardeal, unde
aveam sã mã întorc dupã câþiva ani, în urma absolvirii
formelor de învãþãmânt necesare obþinerii rangului de
ofiþer ºi evoluþiei în carierã.
Respectarea unui program specific, cu deºteptarea
la orele 05:30, înviorare, program de dimineaþã,
întreþinerea sectoarelor, raportul ºi inspecþia de
dimineaþã, raportul companiei, apelul de searã alãturi
de orele de pregãtire militarã unde am învãþat primele
elemente de topografie militarã, de instrucþia tragerii,
de instrucþie de front, au însemnat crearea deprinderilor de bazã în ceea ce priveºte desfãºurarea activitãþilor în mediul militar. Aceste deprinderi mi-au fost
de un real folos în ceea ce a însemnat viaþa în ºcoala
militarã de ofiþeri.
Trebuie sã recunosc cã nu toþi au avut voinþa,
ambiþia ºi tãria necesarã de a trece peste aceste

momente, fapt pentru care unii dintre foºtii colegi au
renunþat la a merge înainte în cariera militarã ºi au plecat în licee civile.
Toate greutãþile ºi momentele neplãcute, pentru cã
din nefericire, ca ºi oriunde altundeva, au existat ºi
asemenea momente, ne-au determinat sã fim uniþi, sã
înþelegem spiritul de echipã, sã devenim cu adevãrat o
echipã ºi, mai mult decât atât, sã devenim camarazi.
Acest lucru era recunoscut atât de cãtre cei din cadrul
instituþiei, cât ºi de cei din societatea civilã, rãmânând
consacratã acea denumire a camaraderiei tinereþii ºi
anume, aceea de a fi „L.M.-ist”. Pentru noi, aceastã
camaraderie a fost un lucru deosebit ºi a însemnat nu
numai împãrþirea pachetului primit de acasã, ci ºi a
greutãþilor, bucuriilor, satisfacþiilor, insatisfacþiilor ºi
trãirilor pe care le-am avut pe parcursul celor patru ani.
O altã parte esenþialã a formãrii noastre educaþionale a constituit-o activitatea didacticã ºi peda-
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gogicã, desfãºuratã sub bagheta profesorilor, a ofiþerilor ºi a tuturor celorlalte categorii de personal care au
concurat la realizarea acestui obiectiv, toþi acþionând
sub „orchestraþia” comandantului de atunci al liceului
care a constituit pentru noi un model în ceea ce
înseamnã a fi ofiþer, a fi riguros, a fi educat ºi a ºti sã
pui în valoare toate acestea în faþa celorlalþi. Acestor
dascãli minunaþi care ne-au þinut loc, poate nu de
puþine ori, ºi de pãrinþi ºi care ne-au învãþat nu numai
conþinutul disciplinelor pe care le-au predat, dar ºi ceea
ce înseamnã sã pãºeºti drept ºi cu hotãrâre în viaþã, le
mulþumesc din suflet ºi le doresc viaþã lungã, numai
realizãri ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Prin modul de comportare, prin realizãrile ºi prin
modul în care au fost apreciaþi de cãtre cei din jurul lor,

absolvenþii ºi elevii Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” au demonstrat un fapt recunoscut de cãtre
foarte multã lume atât oficial, cât ºi neoficial ºi anume,
acela cã este una dintre cele mai bune instituþii de
învãþãmânt liceal militar ºi aº îndrãzni sã spun, fãrã sã
greºesc, chiar ºi din rândul tuturor instituþiilor de
învãþãmânt liceal din România.
Acum, la ceas aniversar, doresc întregului colectiv
al Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” multe
împliniri, satisfacþii, realizarea tuturor obiectivelor ºi
sã fie întotdeauna pe locul I.
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VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

S

ãrbãtoare pentru întregul liceu este
ziua în care o nouã promoþie încheie
cursurile ºi îºi ia zborul în viaþã.
Fiecare serie de elevi are anumite caracteristici care o deosebesc de celelalte. De aceea,
chiar predând aceeaºi specialitate, trebuie sã
pregãteºti altfel materialul pentru predare,
nuanþând altfel decât pentru alþi elevi. Cu
fiecare generaþie existã o adevãratã interacþiune intelectualã. Predarea este mereu adaptatã
la cerinþele elevilor clasei în funcþie de posibilitãþile lor de înþelegere ºi de dorinþa de a
învãþa. Dupã bucuria absolvirii liceului
urmeazã emoþiile examenelor. Aceste emoþii
sunt resimþite de elevi, dar ºi de profesori. Bunele rezultate
la examene sunt mândria elevilor ºi profesorilor
deopotrivã.
Pentru tot sufletul pus în pregãtirea elevilor, o mai mare
sãrbãtoare este atât pentru liceu cât ºi pentru educatori ziua
în care se întoarce o promoþie pentru a marca 10, 20 sau 30
de ani de la absolvire. Ca profesor diriginte este o mulþumire sã-i urmãreºti în timp pe foºtii elevi. Marea majoritate

sunt realizaþi profesional, au familii reuºite ºi copii frumoºi.
Unii au rãmas în armatã ºi au urcat pe scara ierarhicã,
îndeplinesc misiuni în þarã sau în lume. Alþii au ieºit din sistem ºi s-au realizat în alte domenii care-i solicitã în þarã sau
în afara ei. Este îmbucurãtor cã majoritatea au continuat sã
înveþe absolvind una sau douã facultãþi. Cel mai mult mã
impresioneazã faptul cã, deºi s-au rãspândit în þarã sau în
lume, au o relaþie trainicã de prietenie, în conformitate cu
motto-ul multor sonete „Am fost colegi ºi vom rãmâne prieteni”.
Doresc ca acest liceu sã-ºi
pãstreze buna apreciere de care s-a
bucurat mereu ºi absolvenþii sã-i dea
cinstea care i se cuvine.
Vremea trece, vremea vine.
Educatorii ºi promoþiile de elevi vin
ºi pleacã cu ritmicitate specificã precum talazurile mãrii, iar liceul trebuie sã rãmânã ca un far luminos în
aceastã zbatere a vieþii. Acestui far de
culturã care este Colegiul Militar
Liceal „Mihai Viteazul” îi urez:
„Vivat, crescat, floreat!”
Profesor Ileana MÂRZA
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O PARTE DIN MINE...

D

ragã elevule, te compãtimesc ºi te respect. Da...
amândouã în acelaºi timp. Spun asta pentru cã
ºtiu ce simþi, ºtiu ce faci, ºtiu care iþi sunt visele, ºtiu cu câtã ardoare aºtepþi în fiecare an oferta merilor ce
umbresc aleea spre Baza Sportivã.
ªtiu pentru cã aceleaºi lucruri le-am simþit ºi eu. ªi pe
mine m-a rãcorit ciºmeaua de pe Platou, ºi eu am dormit în
aceeaºi camerã ºi în acelaºi pat ºi am avut aceleaºi vise.
Poate de aceea îþi va fi de folos sã ºtii ce simt acum, când
fiorul primei defilãri s-a transformat în amintire. Acum,
când viaþa nu mã mai considerã un copil ºi nici nu mã mai
trateazã de aºa manierã pot, în sfârºit, sã folosesc ceea ce
Liceul Militar a sãdit în mine.
Povestea mea seamãnã cu povestea multora ºi de aceea
unii ar considera-o banalã, dar noi, cei care o trãim sau am
trãit-o ºtim cã nu e aºa. Aveam 14 ani...ºi nu îmi aduc
aminte sã mai fi avut altã calitate. E de la sine înþeles cã nu
aveam nici cea mai
vagã idee despre
cum ar fi viaþa între
cele patru laturi ale
Platoului.
1 septembrie...
nu îmi amintesc ce
zi era, nici nu conta. Era prima zi.
Aveam un bagaj
greu. Eram entuziasmat. Aºa a început... Acum sunt tânãr sublocotenent,
Ofiþer al Armatei
Romane. Îmi continui drumul prin
viaþã, îmi place
ceea ce fac ºi sunt
entuziasmat în legãturã cu viitorul
meu. Dar nimic din

ceea ce simt, vãd sau fac într-o zi obiºnuitã nu mã mai poate
învãþa atât de multe, nu mã mai poate schimba în aºa
mãsurã precum oricare din zilele anilor de liceu.
În scurt timp ajunsesem sã apreciez oarecum filosofia
militarã legatã de ordonare ºi clasificare. Militarii ordonaþi
în plutoane, cãmãºile ordonate în dulap, periuþa de dinþi pe
partea stângã, ghetele ordonate pe rastel, paturile aranjate
uniform, etichete pe aproape orice însã mereu am considerat cã modul cum ni se ordonã programul zilnic ºi implicit
viaþa era exagerat. Programul orar era fãcut în aºa fel încât
nici mãcar 5 minute dintr-o zi întreagã nu puteau fi rãtãcite,
transformate sau reciclate. Dar astãzi ºtiu ºi simt mai mult
ca oricând cât de importante sunt acele 5 minute. Timpul e
important. E valoros. Dar nu e infinit. Deci avem o uriaºã
responsabilitate când alegem sã-l întrebuinþãm în vreun fel.
E clar cã nu va fi niciodatã prea mult, dar adevãrata provocare e sã ne trãim viaþa încât sã nu realizam la un moment
dat cã e prea puþin.
Liceul Militar e pentru mine un organism cât se poate de
viu, cu o istorie proprie ºi cu un suflet aparte. Poate tu nu îl
vei înþelege în felul în care l-am înþeles eu, ºi deci nu te va
învãþa aceleaºi lucruri, dar cu siguranþã nu vei pleca de pe
holurile lui lustruite cu cearã fãrã sa te înveþe ceva, fãrã sã
fii mai mult decât erai, fãrã sã înþelegi mai mult despre tine
însuþi, fãrã sã te schimbi.
Mai sunt multe despre care nu þi-am spus aici. Poate
pentru cã nici eu nu ºtiu încã de ele sau cel puþin nu mi-am
dat seama ce trebuia sã învãþ sau cum mã vor influenþa în
viitor. Nu þi-am spus de viaþa de adolescent pentru cã unele
lucruri trebuie sã le descoperi singur. Va fi povestea ta, vor
face parte din tine te vor afecta ºi îþi vor afecta deciziile ºi
existenþa ta ºi a tuturor celorlalþi prin tine.
În final, voi rãspunde la întrebarea care parcã exista special pentru a rezuma prin rãspunsul ei suita de sentimente ºi
trãiri care convieþuiesc adesea într-un nãucitor contradictoriu: aº mai face acelaºi lucru, fãrã sã schimb nimic din ceea
ce am trãit? Da! Categoric DA!
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AM FOST ELEVI
AI COLEGIULUI MILITAR...
Liceul militar a însemnat, pentru mine, continuarea perioadei începute din gimnaziu, de îmbogãþire
a bagajului de cunoºtinþe generale, însã într-un ritm mai intens. Acest lucru a fost posibil datoritã nivelului înalt de pregãtire ºi dãruire a domnilor profesori de care am avut parte la disciplinele studiate. Aº
vrea pe aceastã cale sã le mulþumesc tuturor profesorilor din liceu, pentru cã s-au strãduit sã ne înveþe
cât mai multe noþiuni despre lumea în care trãim. Ei ne-au lãrgit orizontul cunoaºterii aºa încât sã putem
judeca ºi interpreta aspectele din jurul nostru într-o manierã obiectivã, bazatã pe principii logice ºi
etice.
De asemenea, sunt recunoscãtor profesorilor care au reuºit sã ne stârneascã interesul pe timpul
orelor lor, captându-ne atenþia în întregime, fãcându-ne dornici sã aflãm cât mai multe lucruri, sã ne
îmbogãþim cultural generalã. Ne-au arãtat cã nu învãþãm pentru note sau pentru a stabili fel ºi fel de
ierarhii irelevante între noi, ci pentru a ne crea o imagine cât mai clarã asupra realitãþii, asupra naturii
din care facem cu toþii parte, ºi asupra conºtiinþei de sine, cea care este responsabilã pentru interpretarea realitãþii, pentru generarea diferitelor atitudini ºi sentimente faþã de oamenii ºi celelalte lucruri
din jurul nostru.
Claudiu IUHAS, promoþia 2006

Au trecut 2 ani de când am absolvit Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia… Pare
puþin dar timpul este relativ pentru cã amintirile din timpul liceului sunt mult prea frumoase ºi neputinþa
de a le retrãi le face sã parã mult prea îndepãrtate.
Acum, dupã 2 ani, am învãþat sã apreciez ºi mai mult ceea ce a însemnat liceul pentru mine. Au fost
4 ani minunaþi încununaþi cu succese, patru ani în care am descoperit cine sunt ºi ce pot sã ajung , 4 ani
în care am descoperit ce este prietenia, ambiþia, verticalitatea, spiritul de echipã, 4 ani în care am întâlnit cadre militare care vor rãmâne mereu exemple demne de urmat ºi profesori minunaþi, exigenþi, dar
întotdeauna deschiºi la întrebãri ºi devotaþi elevilor.
Dar povestea liceului militar s-a încheiat lãsând în urmã amintiri ºi mai ales experienþã, aptitudini ºi
cunoºtinþe. Toate acestea m-au ajutat ca studentã la Academia Tehnicã Militarã pentru a face faþã cu
brio examenului de admitere ºi mai apoi perioadelor de pregãtire militarã, rigorilor învãþãmântului universitar ºi altor activitãþi specifice academiei.
Am avut ocazia sã particip la un stagiu de pregãtire militarã în Franþa, la ªcoala Militarã de la SaintCyr. Selecþia pentru acest stagiu s-a fãcut în urma unei testãri sportive ºi a unui test la limba francezã
(spre bucuria mea deoarece limba franceza ºi sportul au fost cele douã mari pasiuni în timpul liceului).
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Pe parcursul celor 3 sãptãmâni petrecute în aceastã instituþie militarã am fost mereu impresionatã de
dotãrile acesteia (laboratoare, terenuri de sport, bazin, teren de echitaþie, poligoane de tragere, simulator de tragere etc.) dar mai ales de organizarea din acea instituþie, de disciplina, seriozitatea ºi devotamentul de care dãdeau dovadã studenþii francezi. Am participat alãturi de ei la toate activitãþile pe care
le aveau programate: ore de educaþie fizicã, testãri sportive, ºedinþe de tragere, ore de curs, exerciþii militare desfãºurate în pãdure, cursuri de acordare a primului ajutor .... Am luat parte la toate aceste activitãþi cu plãcere ºi entuziasm ºi m-am strãduit sã nu fiu cu nimic mai prejos decât studenþii francezi
reuºind sã câºtig alãturi de ceilalþi colegi respectul ºi admiraþia acestora.
Pregãtirea ºi chiar mândria sau orgoliul unei absolvente a Colegiului Militar „Mihai-Viteazul” m-au
ajutat ca stagiul militar în Franþa sã fie foarte reuºit, sã fac faþã cu zâmbetul pe buze provocãrilor militare ºi sportive.
Andreea NICOLCIOIU, promoþia 2007

La terminarea liceului am regretat despãrþirea de colegi, plecarea din locurile unde mi-am desfãºurat
activitatea timp de 4 ani ºi abandonarea activitãþilor sportive ºi culturale la care am participat cu maximã seriozitate ºi entuziasm. Se încheia o etapã din viaþa mea însã aceastã etapã m-a înzestrat cu aptitudini morale ºi cunoºtinþe care m-au ajutat atât în activitãþile de învãþãmânt cât ºi în perioadele de
pregãtire militarã desfãºurate pe parcursul celor 2 ani petrecuþi în Academia Tehnicã Militarã.
Exigenþa taberelor militare nu m-a epuizat; din contrã, eu ºi ceilalþi absolvenþi ai Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” ne-am evidenþiat pozitiv la capitolul pregãtire militarã. Cunoºtinþele de limbi
strãine, dar ºi pregãtirea sportivã au fost alþi factori care au evidenþiat absolvenþii colegiului nostru.
Astfel, în urma unor testãri la limba francezã ºi la pregãtire fizicã, 7 absolvenþi ai Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” au fost selectaþi sã participe la un stagiu de pregãtire militarã la ªcoala
Militarã de la Saint-Cyr.
Alinierea la standardele acestei ºcoli militare s-a fãcut diferit pentru absolvenþii colegiilor militare
liceale faþã de cei proveniþi de la alte licee. Fostului elev CML nu îi era greu sã respecte un program
orar încãrcat sau sã participe la activitãþi ordonate care implicau anumite sacrificii ºi vreau sã subliniez cã în Academia de la Saint-Cyr am întâlnit activitãþi sportive ºi culturale pe care le-am practicat în
liceu ºi pe care nu am avut ocazia sã le practic în Academia Tehnicã Militarã.
Faptul cã am tras cu o armã sau cã am alergat aproape zilnic, recompensele ºi sancþiunile primite pe
parcursul celor 4 ani de liceu au dus la formarea mea ca om ºi nu a fãcut dificilã adaptarea la condiþiile care uneori au fost grele în stagiul de pregãtire militarã din Franþa. Nu pot sã descriu în câteva rânduri toate activitãþile desfãºurate în acest stagiu ºi toate beneficiile pe care le-am avut fiind absolvent al
liceului militar, însã vreau sã transmit mulþumiri tuturor celor care au contribuit la formarea mea ca om,
cadrelor militare ºi profesorilor.
Andrei KOVACS promoþia 2007
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INCURSIUNE ÎN PREZENT

I

storia ºcolii se pierde în timpuri ancestrale: la început, proces iniþiatic, apoi
instituþie organizatã, experimentând
diverse tipuri de cunoaºtere. Chiar dacã în
prezent ºcoala este perceputã într-o manierã
postmodernã - aproape ºocantã – ca instituþie
a desfiinþãrii individualitãþii umane imaginative ºi creatoare sau a condamnãrii acesteia la
anonimat în virtutea principiului „we don’t
need no education”, putem face totuºi o incursiune virtualã – ce se poate transforma lesne
într-una realã – într-un spaþiu în care se
desfãºoarã, într-o viziune modernã, un proces
complex de cunoaºtere ºi de formare umanã:
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”.
Acest spaþiu, care sintetizeazã parcã
Lyceum-ul atenian, grãdinile lui Akademos,
templele sacre celtice, traco-dace ºi locaºurile creºtine, ne
întãreºte convingerea cã ºcoala este unica ºansã de
împlinire umanã, o spectaculoasã aventurã a cunoaºterii.
Memoria timpului trecut ºi contemporaneitatea ne oferã
repere vii pentru o intrare învãluitã în culorile drapelului pe
porþile deschise ale acestei instituþii impunãtoare, aºa cum
sunt ºi cele ale muzeului viu numit Alba Iulia. Drumul
pãtrunde prin luminã... te întâmpinã simbolul vulturului sub
care întregul colegiu respirã, de aici menirea noastrã...
Auzind cã liceul celebreazã împlinirea a 90 de ani de la
înfiinþare, ar exista tentaþia de a crede cã faþada modernã
ascunde ziduri apãsãtoare, coridoare întunecoase, spaþii
oprimante... ªi totuºi, ce te poate întâmpina într-un stil mai
actual ºi mai modern în acest edificiu frumos ºi funcþional
decât internetul, zeci de PC-uri ºi alte elemente de tehnologie informaþionalã pe care le regãsim, la intrare, în cele trei
laboratoare de informaticã ºi în sala internet ce stau la dispoziþia elevilor gata sã se perfecþioneze în cea mai popularã
ºtiinþã, informatica, iar competenþele de limbã englezã ºi
francezã se exerseazã la cele mai înalte standarde în douã
laboratoare fonice moderne. Trebuie sã pãºim apoi cu oare-

care smerenie în ceea ce putem numi refugii pentru suflet:
capela creºtinã ºi biblioteca; aici ºcoala nu e instrucþie, ci
educaþie - autoeducaþie spiritualã ce desãvârºeºte fiinþa
umanã. Curiozitatea elevilor faþã de fenomenele naturii,
procesele chimice, fizice ºi biologice este satisfãcutã pe
deplin în cadrul activitãþilor instructiv-educative organizate
în laboratoarele de specialitate, dotate cu cele mai moderne
mijloace didactice. De asemenea, activitãþile desfãºurate în
cabinetele de istorie, religie, pregãtire militarã aflate la
urmãtorul etaj nu servesc doar la transmiterea cunoºtinþelor
ºi a experienþei colective, ci contribuie la formarea caracterelor, cultivând valori umane precum profesionalism, eficienþã, loialitate, corectitudine, ordine, disciplinã, performanþã, educaþie, camaraderie, formare, competenþe,
responsabilitate, învãþare actualã ºi permanenþa spiritul de
echipã, creativitate, originalitate, sprijin reciproc, patriotism, valori care nu s-au perimat în decursul istoriei. Deºi
colegiul are profil militar, tinerii nu învaþã sã lupte doar cu
arma, ci ºi cu neºtiinþa, cu necunoscutul de afarã ºi din ei
înºiºi, cu ignoranþa, cu intoleranþa ºi, cel mai important,
învaþã sã iasã biruitori; e aºadar o ºcoalã a vieþii care îi
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învaþã ce sã facã cu libertatea lor, o iniþiere în tainele acestei lumi aflate într-o permanentã schimbare. Sã ne oprim
doar pentru o clipã mãcar într-una dintre aceste sãli, o salã
pe care multe licee din þarã ºi-ar dori-o. Deschidem încet
uºa... uniforme impecabile, ochi atenþi... urmãresc cu
interes, pe un modern videoproiector, prezentarea powerpoint a unui roman postmodern; profesoara noteazã pe
tabla magneticã schiþa lecþiei; unul dintre elevi cautã în
raftul plin de cãrþi un DEX, vrea sã ºtie sensul unui cuvânt
ºi sã-l noteze pe flipchart; în încheierea lecþiei, ºi un
moment de relaxare... audiazã, folosind combina muzicalã, câteva poezii recitate chiar de Nichita Stãnescu...

lamentul, defilarea...toate fac parte dintr-un cântec de
fanfarã... Dar viaþa elevilor militari nu se reduce doar
educaþia intelectualã. Dezvoltarea fizicã armonioasã se
realizeazã într-o spaþioasã salã în care se poate practica
orice sport, în sala de forþã sau pe baza sportivã.
Spectacolele organizate în sala de festivitãþi oferã elevilor
posibilitatea de a-ºi valorifica aptitudinile artistice, talentul, capacitatea creatoare. Pentru ca tinerii sã beneficieze
de tot confortul, au la dispoziþie spaþii de cazare, de
hrãnire, de asistenþã medicalã ºi care îi ajutã sã facã faþã
unui regim cazon riguros, impus de legile ºi regulamentele militare .
Dar, cu siguranþã nu putem înþelege spiritul acestei
fortãreþe dacã nu trecem prin faþa ochilor ºi, mai ales, a
sufletului Sala tradiþiilor ce adunã deopotrivã istoria acestei instituþii, tradiþiile, valorile, emoþionante evocãri,
avându-l drept strajã pe „Mãria sa”...
Ce reprezintã colegiul militar liceal în ziua de azi? O
carte de istorie rãmasã deschisã ºi, prin raportare permanentã la trecut, o poartã cãtre viitor... dar este, mai ales,
timp prezent prin performanþele ei de excepþie. Cu siguranþã, Sala trofeelor devine cartea noastrã de vizitã,
întrucât a ieºi victorios din orice luptã reprezintã o virtute
a elevului militar. Ne-o demonstreazã lumina din ochii
absolvenþilor din tabloul promoþiei 2008-2009 ºi strãlucirea zecilor de cupe, medalii, distincþii, diplome de excelenþã. Gândurile celor care au trecut pragul acestei instituþii
ºi care au apreciat la superlativ sunt înscrise în Cartea de
Onoare, mãrturie a unui destin împlinit.

Aºadar, ºcoala nu mai este doar „catehismul manualului”... Pentru elevii puternic motivaþi, liceul nu mai
este „un cimitir al tinereþii”, ci o fereastrã deschisã spre
lume, iar studiul efectuat în cele 17 sãli de clasã ambientate modem reprezintã conºtientizarea rolului major
al cunoaºterii în dezvoltarea personalitãþii umane. Prea
multã ordine aici? Prea multã disciplinã? Deloc, spiritul militar e omniprezent: raportul, þinuta militarã, regu44
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|NSEMNE HERALDICE ALE COLEGIULUI
MILITAR LICEAL „MIHAI VITEAZUL”
Însemnele heraldice au fost instituite ºi sunt utilizate în Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” ca
un mijloc de identificare ºi particularizare a acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt, reprezentând
prin simbolistica lor continuitatea ºi tradiþia militarã transmisã prin atâtea generaþii.

Steag de identificare Compania a II-a elevi

Steag de identificare Compania I elevi

Steag de identificare
al Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”

Steag de identificare Compania a III-a elevi

Steag de identificare Compania a IV-a elevi

Ecuson de mânecã

Insignã de absolvent
Maior Ovidiu PLOPAN
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MEREU LA SUPERLATIV

M

omentul aniversar pe care îl trãieºte din plin instituþia de prestigiu numitã Colegiul Militar Liceal
„Mihai Viteazul” ne îndeamnã la retrospectivã
asupra etapelor existenþei ei, la o rememorare a tuturor succeselor înregistrate de fiecare promoþie în parte, întrucât încununarea eforturilor continue ale cadrelor didactice ºi militare,
corelate cu cele ale elevilor se realizeazã odatã cu absolvirea
liceului, cu susþinerea examenului de bacalaureat ºi, mai ales, cu
accederea în învãþãmântul militar superior. De aceea, se cuvine
sã mai scriem în cartea de istorie a colegiului încã o paginã de
glorie, închinatã mentorului spiritual al instituþiei, Mihai
Viteazul, o paginã a prezentului, a promoþiei „Unirea
Principatelor – 150 de ani”.
Procesul instructiv – educativ, de o înaltã þinutã profesionalã,
i-a determinat pe elevi sã înþeleagã cã examenul de bacalaureat,
chiar dacã pare o experienþã durã, poate elibera forþe neaºteptate
ºi o ambiþie revigorantã care sã ducã la reuºita deplinã, poate fi
o modalitate de autoevaluare ºi autocunoaºtere obiectivã a propriilor capacitãþi ºi, mai ales, cã este preþul pe care îl cere ºcoala,
la care, ani de-a rândul, s-a strãduit sã îi deprindã cu ideea cã o
perfecþionare continuã îi duce indubitabil la conturarea unei personalitãþi complexe. Astfel, promovabilitatea de 100% ºi toate
celelalte rezultate deosebite sunt expresia unei pregãtiri continue

ºi conºtiente.
Visul elevului de liceu militar de a deveni ofiþer al Armatei
Române se împlineºte triumfãtor odatã cu susþinerea examenului
de admitere în structurile de învãþãmânt militar superior ºi cu
admiterea în proporþie de 91,76% a absolvenþilor. Au fost admiºi
62 de elevi din care 9 la Academia Tehnicã Militarã, 29 la
Academia Forþelor Aeriene, 3 la Institutul Forþelor Navale, 1 la
Institutul de Medicinã Militarã ºi 1 la Academia Naþionalã de
Informaþii.
Putem afirma cã suntem o instituþie modernã, cu capacitate
managerialã ºi resurse care au asigurat îndeplinirea misiunii
noastre la cel mai înalt nivel.
Toate aceste rezultate de excepþie au fost pregãtite temeinic
pe parcursul anilor de ºcoalã, ani în care la olimpiade, concursuri
ºcolare ºi extraºcolare s-au obþinut succese remarcabile, premii
frumoase, distincþii, expresie a strãdaniei tuturor de a face din
„performanþã” un termen definitoriu pentru elevul militar ºi,
implicit, pentru colegiu. S-au obþinut 37 de premii ºi menþiuni,
astfel: premiul I -3 elevi, premiul II – 4 elevi, premiul III – 9
elevi, menþiuni – 21 elevi.
Rezultate foarte bune s-au obþinut ºi la activitãþile sportive:
astfel, pe plan judeþean am avut 6 locuri I, 5 locuri II, 8 locuri III
ºi 6 menþiuni, la naþionale – 4 locuri III ºi 2 locuri IV, locul II la
Campionatul Militar „Spartachiada”.
Studiind ºi pregãtindu-se temeinic, cultivându-ºi gustul pentru lecturã ºi artã, elevii militari îºi dezvoltã creativitatea ºi imaginaþia, rigurozitatea ºtiinþificã, aceste calitãþi permiþându-le participarea la diferite concursuri judeþene ºi naþionale, simpozioane
cu lucrãri ºtiinþifice sau cu creaþii proprii, obþinând numeroase
premii de excepþie.
Preocuparea pentru promovarea pe plan internaþional a
colegiului a fost ºi este o prioritate pentru echipa managerialã ºi
colectivul de cadre didactice.
Prin proiectele de parteneriat, o premierã pentru învãþãmântul militar liceal din România a fost stabilirea unui parteneriat cu
Liceul de aviaþie „Vulturii” din Dêblin, Polonia, colegiul nostru
fiind singurul acceptat în acest proiect. În prezent, se acordã o
atenþie deosebitã desfãºurãrii unui proces de calitate la toate
nivelurile în scopul redobândirii statutului de „ªcoalã
Europeanã.”
Pentru elevi, participarea la aceste proiecte internaþionale
este o oportunitate deosebitã pentru a-ºi perfecþiona competenþele lingvistice ºi le oferã posibilitatea de a-ºi lãrgi orizontul
ºi cultura generalã.
Director adjunct
Profesor Dorina TRIFON
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EDUCA}IA PENTRU CARIERQ
„Viitorul aparþine celor care cred în frumuseþea viselor lor.”

D

omeniul Consiliere ºi Orientare, prin natura sa,
impune interesul major pentru dezvoltarea
dimensiunilor atitudinale ºi valorice ale personalitãþii în context educaþional fundamental al formãrii
caracterului viitorului adult.
Obiectivul general al activitãþii instructiv - educative în
colegiul militar este asigurarea reuºitei ºcolare a tuturor
elevilor, care sã le permitã continuarea studiilor în formele
superioare ale învãþãmântului militar.
Activitãþile echipei manageriale au fost proiectate astfel încât sã serveascã misiunii de bazã a colegiului.
Consilierea elevilor privind cariera militarã implicã o
strânsã colaborare între diriginte – comandant de companie – psiholog ºcolar – medic militar ºi nu în ultimul
rând pãrinþii, fiecare aducându-ºi aportul pentru o îndrumare cât mai bunã. Atingerea obiectivului general pre-

supune o muncã elaboratã, desfãºuratã pe parcursul celor
patru ani.
Motivarea elevilor pentru cariera militarã s-a realizat
prin acþiuni diverse pornind de la chestionare aplicate
privind percepþia ºi calitatea informaþiei despre cariera
militarã, discuþii individuale, excursii în unitãþi militare
sau instituþii de învãþãmânt, întâlniri cu absolvenþii.
Excursiile organizate pe parcurs, cât ºi excursia de
studii de la sfârºitul clasei a XI-a, pe lângã impactul direct
pe care-l au privind viaþa ºi munca în unitãþile militare,
asigurã ºi coeziunea grupului, stabilirea legãturilor
socio-afective, discuþii deschise între elevi ºi cadre militare, între elevi ºi absolvenþi pentru ca, în final, fiecare
elev sã-ºi construiascã propriul plan de carierã.
Elevii claselor a XII-a au trãit alãturi de foºtii colegi
momentul solemn al depunerii jurãmântului la Academia
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Forþelor Terestre cu prilejul unei excursii organizate la
Sibiu.
A fi elev de colegiu militar nu înseamnã doar sã
respecþi regulamentele militare, ci presupune ºi implicarea
în acþiuni de ecologizare ºi umanitare: Ziua pãdurii,
Bucuria darului.
Un obiectiv specific al activitãþii instructiv-educative îl
reprezintã parteneriatul ºcoalã – familie, care s-a accentuat în ultimul timp. Chiar dacã elevii provin din zone
geografice diferite, acest fapt nu a constituit un impediment în privinþa comunicãrii ºi a colaborãrii cu pãrinþii
care s-a realizat prin moduri variate:
• ªedinþele cu pãrinþii în care s-au abordat teme diverse
pe lângã analiza rezultatelor ºcolare, comisia de asigurare
a calitãþii a aplicat chestionare privind satisfacþia educaþiei;
• Prezentarea ofertei educaþionale a ºcolii înmânatã
fiecãrui pãrinte pentru a cunoaºte activitatea instituþiei;
• Întâlniri ale pãrinþilor cu consiliul profesorilor clasei
ºi conducerea colegiului;
• Invitarea pãrinþilor la evenimentele deosebite ale
colegiului: Ceremonialul de deschidere a anului ºcolar,
Ziua colegiului, Balul bobocilor, Balul absolvenþilor.
Activitãþile care au lãsat o amprentã aparte atât asupra
pãrinþilor, cât ºi asupra elevilor au fost lectoratele cu
pãrinþii, care au dus la îmbunãtãþirea relaþiilor între pãrinþi
– elevi – ºcoalã, deoarece tematica abordatã a vizat pro-

bleme de comunicare, probleme de adaptare specifice
vârstei adolescenþei, cât ºi orientarea ºcolarã. Orientarea la
nivelul familiei este fundamentatã empiric, argumentele fiind
mai ales de naturã afectivã sau
pur economicã, astfel încât
efectul educativ al influenþelor
familiale se diminueazã dacã
ele nu sunt realizate în concordanþã cu influenþele exercitate
de ºcoli.
În acest sens, lectoratul cu
tema „Stilul meu – ce fel de
pãrinte sunt” a schimbat semnificativ relaþia cu pãrinþii, a
reuºit sã înlãture bariere de comunicare existente, elevii sã
se simtã apreciaþi ºi înþeleºi de cãtre pãrinþi în drumul lor
spre maturitate ºi în alegerea carierei.
De remarcat este faptul cã nu doar relaþia pãrinte –
copil s-a îmbunãtãþit, ci ºi relaþia familie – ºcoalã, în
ultimii ani pe adresa colegiului sosind tot mai multe
scrisori de mulþumire ºi apreciere, care au avut un impact
puternic asupra profesorilor.
Corespondenþa cu pãrinþii s-a realizat ori de câte ori a
fost nevoie, aceºtia fiind informaþi în permanenþã despre
situaþia fiecãrui elev, progresul sau regresul acestuia,
oferindu-se de asemenea sfaturi ºi recomandãri pentru
îmbunãtãþirea situaþiei.
Putem afirma cu mândrie ºi satisfacþie cã suntem ºcoalã
europeanã, cã suntem una din cele mai bune instituþii de
învãþãmânt românesc, fapt concretizat prin rezultatele din
ce în ce mai bune de la an la an.
Orientarea profesionalã nu poate deveni o autorientare
cât timp elevul nu este maturizat din punct de vedere intelectual, afectiv, motivaþional ºi volitiv caracterial.
Nu este suficient ca elevul sã doreascã ceva; pentru ca
el sã-ºi poatã realiza scopurile depline între ceea ce trebuie, ceea ce vrea ºi ceea ce poate realiza este posibilã o
armonizare deplinã a tuturor componentelor pregãtirii psihologice a elevului pentru alegerea adecvatã a profesiunii.
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IMPORTAN}A ACTIVITQ}ILOR
EXTRACURRICULARE, A PROGRAMELOR
{I PROIECTELOR EDUCATIVE

E

ste un fapt binecunoscut cã activitãþile
extracurriculare, nefãcând parte din programul obligatoriu ºi permiþându-le elevilor
sã-ºi exprime liber opþiunea, sã-ºi cultive aptitudinile,
simþul artistic, sensibilitatea ºi gustul pentru frumos,
contribuie în mod substanþial la formarea personalitãþii
umane bine conturate ºi armonioase ºi, de asemenea, la
formarea de caractere.
Fiecare elev îºi alege un domeniu de exprimare
artisticã sau de activitate care îi stârneºte interesul,
care îl motiveazã sã participe ºi sã se implice, ºi îi permite sã-ºi afirme plenar personalitatea. Paleta largã a
acestor activitãþi cuprinde dansuri moderne ºi de societate, dansuri populare, interpretare vocalã, grup satiric, cerc de desen, picturã ºi fotografie, precum ºi variate activitãþi sportive, cum ar fi baschet, handbal, minifotbal, karate, ºah, tir, marº etc.
Aºadar, considerãm cã activitãþile extracurriculare,
programele ºi proiectele educative vin sã completeze ºi
sã întregeascã activitãþile ºcolare, permiþând elevilor sã
se afirme ºi sã se defineascã exprimându-ºi diferenþele,
trãsãturile de caracter ºi pasiunile care-i definesc ca
fiinþe umane. Ele au un rol complementar activitãþilor
didactice, urmãrind lãrgirea influenþelor educative ºi
formative exercitate de cadrele didactice în timpul procesului de învãþãmânt, având drept scop valorificarea
ºi dezvoltarea intereselor ºi aptitudinilor elevilor, precum ºi organizarea judicioasã ºi atractivã a timpului lor
liber.
Proiectele ºi programele educative îºi propun drept
scop sã dezvolte la elevi cultura generalã, atitudinea
civicã, toleranþa, comportamentul civilizat, atitudini
adecvate în privinþa protecþiei mediului înconjurãtor,
respectului faþã de semeni ºi de naturã, precum ºi prin49
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cipii sãnãtoase de viaþã, echilibru ºi mãsurã în toate
Activitãþile extracurriculare, sportive, programele ºi proiectele
educative nu fac altceva decât sã întregeascã ºi sã completeze curricula, activitãþile de studiu la clasã sau de pregãtire individualã, sprijinind dezvoltarea plenarã ºi armonioasã într-un mediu sãnãtos a
elevilor militari, oferindu-le, în acelaºi timp, motive de mândrie cã
aparþin acestei mari familii – Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul”.
Profesor Carmen-Cecilia ROMAN
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MOTIVAREA
PENTRU CARIERA MILITARQ
„Patriotismul nu este numai iubirea pãmântului în care te-ai nãscut,
ci, mai ales iubirea trecutului fãrã de care nu existã iubire de þarã.”
(Mihai Eminescu)

A

fi patriot nu înseamnã neapãrat a fi militar de
carierã; totuºi, aceastã trãsãturã este mult mai
evidentã apãrãtorilor militari ai unei þãri.
Militarul, indiferent de gradul sãu, este cel care-ºi pune în
slujba þãrii viaþa, onoarea, demnitatea ºi curajul, situând
toate acestea mai presus de el însuºi.
Cariera militarã, mai mult decât orice altã carierã, presupune contribuþia individului la dezvoltarea propriei
deveniri sociale, contribuþia organizaþiei în care individul
uman evolueazã, contextele pe care le intersecteazã, calitatea legislaþiei specifice ºi maniera de aplicare a acesteia.
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, prin tot personalul care participã la educaþia tinerilor elevi, orienteazã
ºi îndrumã spre desfãºurarea cu succes a carierei militare,
pentru a forma adevãraþi patrioþi ºi este ºcoala unde tânãrul
se pregãteºte pentru a înþelege noþiunea de omenie. Prin
aplicarea de chestionare, prin discuþiile purtate de diriginte,
comandant de companie, psiholog, preot sunt identificaþi
elevii în structura cãrora existã incompatibilitate între aspiraþii ºi potenþial ºi totodatã sunt ajutaþi sã-ºi recunoascã
problemele.
Ca ºi în orice ºcoalã, existã diverse motive care îi determinã pe elevi sã acceadã în colegiul militar. Întrebaþi elevii
din clasa a IX-a, de ce au optat pentru cariera militarã,
rãspunsurile lor au fost foarte variate, în funcþie de motivul
fiecãruia. Cei care au venit din proprie iniþiativã au fãcut-o
pentru: siguranþa serviciului, salariul motivant, independenþa faþã de pãrinþi, plãcerea de a lucra într-un mediu organizat, dorinþa de a cãlãtori pe mare, de a zbura, de a sãri cu
paraºuta sau datoritã onoarei ºi disciplinei militare, dorinþa
de a fi în slujba patriei. Ceilalþi au venit influenþaþi de
pãrinþi sau de alþi factori.
Indiferent de motivul pentru care tinerii au ales cariera
militarã, sarcina noastrã a fost ºi este de a-i motiva sã
urmeze aceastã carierã, cei care au venit din motive intrin-

seci sã creascã în performanþe, iar cei
care au venit
din motive
extrinseci sã
nu renunþe ºi
sã nu eºueze
în acþiunile
lor. În acest
sens, s-a avut în permanenþã în
vedere faptul cã liceul
reprezintã o
treaptã
f o a r t e
importantã
în formarea
personalitãþii, modelarea individului este aproape de final la sfârºitul acestei perioade de
ºcolarizare. La acesta contribuie ºi factorii de þin de climatul psihosocial; s-a încercat ºi chiar s-a reuºit satisfacerea
nevoilor prin asigurarea unui trai decent ºi a tuturor celor
necesare, a crescut motivaþia ºi satisfacþia ºcolarã prin acordarea de premii atât în cãrþi, cât ºi în bani, menþionarea
apreciativã în ocaziile festive, s-a consolidat atitudinea prin
prezentare de filme, discuþii cu comandantul ºi locþiitorul
comandantului, prezentarea unor foºti elevi care desfãºoarã
activitãþi de succes în diverse locaþii. Circuitul informaþional s-a încercat a fi unul optim, elevii fiind informaþi mereu
de toate noutãþile din sistem, cooperarea ºi participarea la
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decizie, foarte importante fiind solicitarea opiniei elevilor
ºi stimularea propunerilor constructive, acestea fiind încurajate în întâlnirile dintre comandantul unitãþii ºi ale locþiitorului cu elevii, pe ani de studiu, dar ºi în consiliile
elevilor, ore de dirigenþie, discuþiile cu psihologul sau cu
preotul.
În cadrul colegiului, factorii educaþionali au reuºit sã
sporeascã eficienþa motivãrii pentru cariera militarã prin
încurajarea elevilor sã gândeascã la reuºitã, succesul lor
fiind evidenþiat în permanenþã. Atât dirigintele, cât ºi psihologul ºi comandantul de companie au conºtientizat ideea
conform cãreia motivaþia pozitivã este la fel de importantã
ca ºi inteligenþa pentru realizarea unui scop, de aceea ea a
fost stimulatã prin metode pozitive ºi nu forþatã.
Astfel, acolo unde s-a descoperit cã a intervenit demotivarea, s-a cãutat în primul rând cauza care a declanºat-o,
evitând ca elevul sã fie subapreciat sau sã i se punã o
etichetã. Discuþiile cu elevii ºi rãspunsurile pe care le-au
dat chestionarelor aplicate au scos în evidenþã cauzele
demotivãrii. Acestea sunt: ruperea de mediul familial ºi
contactul cu un nou mediu necunoscut, motivaþia intrinsecã
sau extrinsecã, particularitãþile individuale, unii se confruntã cu teama de ceea ce urmeazã, pentru viitorii absolvenþi –
elevii de clasa a XII-a admiterea este atractivã din perspectiva unei vieþi noi, dar este ºi repulsivã sub aspectul
necunoscutului ºi nesiguranþei.

Pentru a preîntâmpina demotivarea sau a o îndepãrta,
s-a insuflat elevilor militari faptul cã perseverenþa duce la
succes, iar abandonul în faþa dificultãþilor este reþeta eºecului. Elevul a fost învãþat sã nu-ºi amâne acþiunile deoarece
ar putea rata ocaziile, în acest sens a fost stimulatã încrederea personalã deoarece persoanele cu o stimã de sine
scãzutã au reacþii emoþionale mai severe ce duc la eºec. Au
fost organizate întâlniri cu veterani de rãzboi, cu foºti elevi
ai colegiului care au acumulat în cursul vieþii de cadru militar experienþe multiple ºi interesante. Elevii au urmãrit pe
DVD excursiile de studii desfãºurate de colegii mai mari, la
toate unitãþile de învãþãmânt superior. Au fost prezentate ºi
apreciate rezultatele obþinute de foºtii elevi ai colegiului în
academiile militare din strãinãtate.
Motivaþia este importantã, fãrã ea nu putem desfãºura
nicio activitate, cu ajutorul ei declanºãm, orientãm ºi notificãm conduita. Buna colaborare între comandantul unitãþii,
profesorul diriginte, profesorii, comandantul de companie,
psiholog, preot, pãrinþi, precum ºi modul lor unitar de acþiune vor creºte eficienþa motivãrii ºi vor duce la diminuarea
efectelor negative ale inadaptãrii ºi demotivãrii.
Motivarea unui tânãr nu înseamnã pretenþia cã va
deveni cel mai bun din lume, ci îndemnul sã devinã bun în
ceea ce va întreprinde.
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AVEM PRIETENI |N EUROPA

A

vem 90 de ani... E mult pentru cã nu a fost uºor
sã-þi faci loc ºi nume, e puþin pentru cã planurile
noastre sunt prea mãreþe ºi mai avem multe de

realizat.
Dincolo de zidurile reci ale clãdirilor, bat inimi curajoase. ªi ei, cei de la începuturi ºi cei de acum ºi care vor
mai veni, noi toþi vom da nume colegiului... pentru cã noi
suntem Mihai Viteazul. La fel de îndrãzneþi pornim în
fiecare toamnã cu gânduri mari de
cucerire ºi ne întoarcem dupã un an cu
lauri ºi cununi de învingãtori.
Cu dorinþa de a cunoaºte cât mai
mult am trecut graniþele României ºi am
reuºit sã integrãm colegiul în sistemul
de învãþãmânt european. În anul 2006
ne-a fost acordat titlul de „ªcoalã europeanã”. A fost o mare onoare, dar ºi o
mare responsabilitate, colaborarea internaþionalã devenind o tradiþie în aceastã
ºcoalã. În anul 2001, proiectul
„Landscapes” stabilea o relaþie de
parteneriat în domeniul protecþiei
mediului în spaþiul european între
Colegiul Militar „Mihai Viteazul” ºi o
ºcoalã din Lituania, o instituþie de
învãþãmânt din Slovenia ºi un liceu
industrial din Slovenia.
Proiectul Eurobancaborsa aducea
noi parteneri din Italia ºi Germania cu

interes ºi cunoºtinþe în domeniul economiei, al tranzacþiilor
financiare ºi dezvoltãrii afacerilor.
În 2005 am aplicat pentru obþinerea unui nou proiect
„King’s Road”, având parteneri unitãþi ºcolare din
Germania, Turcia ºi Italia (Calabria, Sicilia ºi Sardinia).
Proiectul de mare anvergurã îºi propunea sã realizeze virtual anticul drum al regilor. Visul cãlãtorului de a descoperi
comori ascunse renaºte peste veacuri în tinerii parteneri
veniþi din locuri îndepãrtate sã-ºi împlineascã menirea de
pãstrãtori de tradiþii ºi obiceiuri.
Continuitatea activitãþilor de parteneriat este asiguratã
de noul proiect de cooperare internaþionalã „Let’s Promote
and Share the beauty of our regions”, ce îºi propune promovarea turisticã ºi realizarea unui dialog intercultural.
Instituþiile partenere se aflã în Cehia, Bulgaria,
Slovenia, Italia, Grecia ºi România.
Finanþate de Agenþia Socrates, proiectele au constituit o
oportunitate de comunicare ºi schimb de informaþii în
domeniul educaþional între profesori ºi elevi din ºcolile
partenere.
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RELA}IILE CU COMUNITATEA LOCALQ

C

omunitatea localã are o structurã complexã ºi
un caracter dinamic. Ea cuprinde instituþii,
organe ale administraþiei locale, organizaþii ºi
asociaþii nonguvernamentale, personalitãþi publice etc.
Faptul cã instituþia noastrã de învãþãmânt nu este
izolatã ci, dimpotrivã, are în jurul sãu comunitãþi
umane mai mici sau mai mari, mai apropiate sau mai
depãrtate, implicã existenþa unor legãturi de vecinãtate.
Pentru ca o instituþie sã-ºi îndeplineascã în condiþii
bune misiunile care îi revin, ea este condiþionatã de o
serie de factori fizici (care þin de amplasarea ei din
punct de vedere geografic, dotare etc.) ºi umani.
Aceºtia din urmã se referã atât la personalul colegiului
cât ºi la membrii comunitãþii locale.
Relaþiile cu comunitatea localã se nasc, în primul
rând, din necesitatea unui cadru social în care personalul unitãþii sã beneficieze de un mediu capabil sã-i satisfacã trebuinþele fireºti de comunicare, de informare,
educative, culturale, de recreere, de integrare ºi apartenenþã socialã.
O atenþie deosebitã acordãm dezvoltãrii relaþiilor cu
comunitatea localã. Am încheiat 22 de protocoale de
colaborare cu cele mai importante instituþii publice de
pe plan local (Arhiepiscopia ortodoxã Alba Iulia,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Alba, Casa Corpului Didactic, Direcþia
Judeþeanã pentru Sport, Inspectoratul pentru protecþia
mediului, Romsilva etc) ºi ne-am implicat, cu responsabilitate, în foarte multe activitãþi organizate de
Instituþia Prefectului, Consiliul Judeþean ºi Primãria
municipiului, adeseori în calitate de organizatori. Toate
acestea contribuie la popularizarea preocupãrilor
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colegiului, la o cunoaºtere mai bunã a potenþialului
instituþiei ºi elevilor, la îmbunãtãþirea percepþiei
armatei în opinia publicã româneascã.

FRÂNTURI DE IMAGINE
Imaginea colegiului militar albaiulian, formatã de-a
lungul timpului, este aceea de instituþie de învãþãmânt
militar cu tradiþie, care are misiunea de bazã de a
furniza servicii de educaþie prin care sã se asigure
socializarea militarã iniþialã ºi pregãtirea resursei
umane care va accede, prin concurs, în orice instituþie
de învãþãmânt militar postliceal ºi superior din Armata
României, în care se formeazã militari de profesie.
Prin rezultatele obþinute, colegiul militar se situeazã
printre cele mai bune colegii militare liceale din þarã.
Cât de cunoscuþi suntem? Într-o analizã a modului
de reflectare a activitãþilor colegiului în mass-media
localã ºi centralã pe anul ºcolar 2008-2009 avem
datele:
Mass-media civilã:
– scrisã: 158 articole ºi referiri
– audio-vizualã: 189 emisiuni, ºtiri, referiri
Mass-media militarã
– scrisã – 20 articole ºi referiri
– audio-vizualã – 20 emisiuni,
corespondenþe, ºtiri
TOTAL REFERIRI: 365 (pozitive ºi echilibrate)

Prin reflectarea imaginii în mass-media, Colegiul
Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia ºi-a atins
unul dintre obiectivele propuse în planul de relaþii publice – acela de menþinere ca instituþie de învãþãmânt
militar preuniversitar „râvnitã” de cât mai mulþi elevi
bine pregãtiþi.
Din punct de vedere al relaþiilor publice, la nivelul
instituþiei, cele mai uzuale forme de difuzare scrisã a
informaþiei sunt comunicatul de presã ºi ºtirea. Acestea
se transmit cãtre jurnaliºtii acreditaþi permanent sau cu
ocazia fiecãrui eveniment/activitate ce poate fi subiect
de presã. Pe lângã acestea, informaþiile mai sunt
difuzate prin intermediul articolelor, în special la presa

militarã scrisã ºi al dosarelor tematice (de presã).
Fotografiile constituie ºi ele o modalitate eficientã de
transmitere a informaþiei ºi întotdeauna au însoþit
materialele scrise destinate publicaþiilor militare sau
civile cu jurnaliºti acreditaþi.
Scopul Strategiei de comunicare a colegiului este
acela de a dezvolta relaþii de încredere între instituþie ºi
publicul interesat: elevii colegiului nostru ºi familiile
acestora, elevii candidaþi pentru clasa a IX-a, mediul
familial ºi instituþiile de învãþãmânt de unde ne
recrutãm candidaþii, comunitatea localã, ºi formatorii
de opinie din mass-media.
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CALITATE, EDUCA}IE, SATISFAC}IE...
„ªcoala cea mai bunã e aceea în care înveþi, înainte de toate, sã înveþi”
(Nicolae Iorga)

L

iceul Militar „Mihai Viteazul”, reînfiinþat în
1975, la Alba Iulia, a continuat tradiþiile liceului militar cu acelaºi nume din perioada interbelicã, devenind în timp matur ºi, prin calitatea
învãþãmântului desfãºurat, reuºind sã ocupe un loc de
frunte în elita învãþãmântului militar românesc. Ca o
recunoaºtere a calitãþii activitãþii desfãºurate, liceul a
devenit colegiu. Bogata zestre de rezultate foarte bune,
datorate profesorilor, cadrelor militare ºi elevilor ne-a
situat, în permanenþã, pe poziþii ascendente ºi a
favorizat participarea colegiului la proiecte internaþionale, aducându-ne titlul de ªcoalã Europeanã.
Calitatea activitãþii educaþionale este determinatã
de competenþa, motivarea ºi disponibilitatea personalului, de încrederea beneficiarilor, de calitatea
resurselor materiale disponibile ºi de disponibilitatea
resurselor financiare atrase.
Metodele ºi procedeele didactice, resursele materi-

ale utilizate (spaþii didactice, dotãri specifice), facilitãþile asigurate (biblioteca, serviciile de asistenþã
socialã ºi de locuit), îºi aduc o contribuþie importantã
la formarea competenþelor aºteptate de societate.
Asigurarea calitãþii înseamnã crearea încrederii, în
rândul elevilor ºi pãrinþilor lor, cã învãþãmântul
desfãºurat în colegiul nostru rãspunde aºteptãrilor, face
ce trebuie fãcut pentru a deschide absolvenþilor calea
spre realizarea profesionalã.
Pentru a afla satisfacþia pãrinþilor elevilor din
colegiul nostru, membrii comisiei de evaluare ºi asigurarea calitãþii, împreunã cu psihologul ºcolar ºi cu alþi
profesori din colegiu, au aplicat câteva chestionare, din
interpretarea cãrora au rezultat urmãtoarele:
- Sunt mulþumiþi de baza didacticã ºi condiþiile
materiale asigurate de colegiu pentru activitatea
ºcolarã în procent de 95,6%;
- De programul audienþelor, consultaþiilor acordate
de director, diriginþi, membrii consiliului clasei sunt
mulþumiþi în procent de
92,4%;
- Parteneriatul ºcoalã-familie este apreciat ca
foarte bun de 53,3 % dintre
pãrinþi ºi bun de 41,6 %;
- Satisfacþia faþã de educaþia elevilor se ridicã la
nivelul superior în procent
de 88,6%;
- Pregãtirea ºcolarã a
fiului/fiicei este apreciatã
ca fiind foarte bunã de 62,9
% dintre pãrinþi ºi potrivitã
în procent de 33,7%;
- Modul de informare
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asupra situaþiei ºcolare ºi disciplinare este considerat
foarte bun de 97,1% dintre pãrinþi;
- Legislaþia ºi regulamentele ºcolare sunt cunoscute
în mare mãsurã de 60% dintre pãrinþi ºi potrivit, de
37,1 %;
- 83,5 % dintre pãrinþi ºi-ar mai îndruma fiul/fiica
spre colegiul militar dacã ar fi acum în clasa a VIII-a .
Satisfacþia elevilor a fost mãsuratã în urma interpretãrii unor chestionare aplicate lor. Rezultatele au
fost urmãtoarele:
- 81,9 % considerã cã notele primite reflectã
pregãtirea lor ºcolarã;
- Profesorii sunt consideraþi exigenþi în evaluare de
92,6 % dintre elevi;
- Obiectivitatea doveditã de profesori în evaluarea
elevilor este apreciatã de 90,4%;
- Toate disciplinele sunt evaluate ºi prin probe
scrise; numãrul de evaluãri scrise este considerat ca
fiind prea mare de 58,5 % ºi potrivit, de 41,5%;
- Pregãtirile pentru concursuri ºi examene se
desfãºoarã într-un mod adecvat în opinia a 96,8 % dintre elevi;
- De condiþiile de cazare sunt mulþumiþi 57,4% dintre elevi;

- Calitatea hranei este apreciatã drept bunã de
52,1%;
- Spaþiul destinat învãþãrii (ore de curs ºi studiu)
este adecvat scopului în proporþie de 91,5%;
- 90,4% dintre elevi participã la activitãþile cultural
artistice ºi sportive;
- De relaþia pe care colegiul o are cu familia sunt
mulþumiþi 96,8 %;
- 78,7 % dintre elevi considerã programul bine
organizat;
- 43,6% dintre elevi afirmã cã existã activitãþi la
care întâmpinã dificultãþi;
- 79,8% dintre elevi considerã cã rezolvarea
temelor le solicitã mult din timpul de studiu.
Pentru viitor ne propunem ca obiectiv major continuarea cursului ascendent al activitãþii instructiv –
educative pentru a atinge ceea ce urmãreºte fiecare Om
- perfecþiunea … chiar dacã „Toatã lumea ºtie cã anumite lucruri sunt irealizabile pânã când vine cineva
care nu ºtie acest lucru ºi le realizeazã” (Albert
Einstein).
Membrii Comisiei de Evaluare ºi Asigurarea Calitãþii:
profesor Iuliana STÃNCESCU, profesor Paraschiva
IOSA, profesor Liviu NÃTÃLUCÃ
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{I NOI SCRIEM ISTORIA...
Se fqcea cq pq[eam sfio[i [i st`ngaci \ntr-o nouq lume ce ne primea cu o ploaie de frunze chilimbar (parcq era
toamnq) [i totu[i sim]eam ticqitul puternic al inimii ce ne av`nta spre necunoscut [i ... nici nu mai eram boboci.
Hainele albastre pqreau sq aibq acum o nouq ]inutq ce nu mai visa \n ploaia de frunze. |ncet, \ncet, pas cu pas \ncercam sq facem o grqmqjoarq de ruginiu, maro, galben, verde [ters [i palid... frunzele au cqzut din nou, dar nici nu am
realizat ce u[or le-am adunat de data aceasta. Parcq fqceam asta de o via]q... frunze, frunze... le-am sim]it, le-am
adunat [i le-am privit trei ani, acum \ncercqm sq le lipim de crengile copacilor ce au stat strqjeri la col]urile platoului,
salut`nd militqros fiecare imn; le vom \nql]a pe toate... la anul vor cqdea din nou lqs`nd printre copaci un puternic
parfum de cearq. Ne vom topi [i noi scriind astfel o nouq paginq de istorie. O poveste pe care vag o sq ne-o mai
amintim, de[i noi am scris-o, rqm`ne undeva \n suflet: uniforme albastre, mar[uri cu lumini, intonqri rqgu[ite ale
imnului... prieteni [i toate astea au fqcut din noi CARACTERE.
Mq bucur cu nu a fost un vis, ci realitate.
Adriana MILQ{AN, clasa a XII-aa C

Colegiul militar – o poartq deschisq spre un viitor caracterizat de siguran]q, un pas mare spre socializare [i
cunoa[tere de sine.
Am \nvq]at cq aici se leagq prietenii ce dureazq o via]q, cq sprijinul celor ce \nconjoarq este necondi]ionat, cq
orice obstacol poate fi depq[it. Am \n]eles cq prin noi se scrie istoria colegiului militar [i tot prin noi timpul nu va
[terge niciodatq urmele pa[ilor fqcu]i \n caden]q de at`tea [i at`tea genera]ii.
Bogdan MARCU, clasa a XI-aa C

Camaraderia, reu[ita profesionalq, respectul de sine, g`ndire pozitivq... toate sunt virtu]i ale elevului de colegiul
militar. Emo]iile \nceputului vie]ii de elev militar, triste]ea depqrtqrii de pqrin]i sunt estompate de bucuria succesului \n cadrul colegiului [i dincolo de el, \n institu]iile militare de \nvq]qm`nt superior.
Suntem m`ndri cq facem parte din marea familie constituitq \n 1919, integrq prin ]elurile comune transmise din
genera]ie \n genera]ie [i \nscrise, prin realizqri de excep]ie, \n cartea de onoare a institu]iei.
Alexandra V|RLAN, clasa a XI-aa C

|n fiecare an, la 1 Noiembrie, colegiul militar albaiulian \mbracq haine de sqrbqtoare. Anul acesta, colegiul
devine nonagenar [i asemeni unui personaj mitic \[i \ndreaptq privirea cqtre predecesorii no[tri, adres`ndu-le prin formule reveren]ioase g`nduri de mul]umire pentru contribu]ia la crearea unei legqturi indescructibile \ntre genera]iile
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de elevi militari. Noi, elevi de azi ai colegiului, ne propunem sq pqstrqm [i sq ducem mai departe m`ndria, patriotismul, dqruirea \nainta[ilor no[tri. Locurile frunta[e vor rqm`ne sub tutela colegiului militar din cetatea albaiulianq, iar genera]iile care succed vor valorifica sfaturile primite [i cuno[tin]ele dob`ndite prin grija educatorilor
no[tri, astfel \nc`t renumele colegiului sq stea mereu sub semnul respectului [i al onoarei.
Simona CHI{IU, clasa a X-aa D

1 Noiembrie este cu siguran]q pentru mul]i o zi obi[nuitq, \nsq pentru noi, elevii Colegiului Militar „Mihai
Viteazul” este o zi de mare sqrbqtoare. |n urmq cu 90 de ani s-au pus bazele acestui lqca[, care de la \nceputuri [i
p`nq \n prezent ocupq locuri frunta[e at`t din punct de vedere educa]ional c`t [i din perspectiva pregqtirii militare.
Prestigiul pe care colegiul l-a dob`ndit obligq la perseveren]q, autodepq[ire pentru a duce mai departe, peste timp
imaginea celui care a fost \ntregitorul Rom`niei Mari „Mihai Viteazul”, patronul spiritual al colegiului. Aceastq zi
de 1 Noiembrie este [i va fi o zi importantq pentru to]i cei care \n prezent avem onoarea de a fi elevi militari [i pentru genera]iile ce ne vor urma.
Diana BUDIU, clasa a X-aa D

Ce a \nsemnat [i ce \nseamnq pentru noi parcursul unui drum strqbqtut sinuos, vitregit de vreme, dar presqrat cu
lauri de cqtre \nainta[i?
|mi amintesc c`nd pq[eam pentru prima datq pe poarta colegiului, rqtqci]i \ntr-un aparent necunoscut. Astfel a
\nceput sq se scrie povestea fiecqruia dintre noi, comunq prin prieteniile pe care le-am legat \n liceu, prin grija
cadrelor didactice [i militare de a ne \nvq]a sq avem armele pregqtite mereu, [i atunci c`nd clopo]elul sunq, sq ie[im
din tran[ee gata de o nouq luptq, \ncrezqtori cq at`t timp c`t suntem \nconjura]i de oameni cqrora le pasq de noi,
vom birui orice.
Fiecare alegere conteazq mai devreme sau mai t`rziu, \nsq aici am fost pregqti]i astfel \nc`t orice cale am alege
sq o putem strqbate cu capul sus.
Ovidiu Mihai POP, clasa a XII-aa D

UN VIS REALIZABIL
„|nainte, mar[!” Astfel am pornit pe drumul spre succes, un drum deschis de acest colegiul care mi-a dat ocazia
sq-mi examinez atent g`ndurile [i sq-mi stabilesc idealuri. Astfel, am respins umbrele trecutului, am privit spre viitor
[i am folosit prezentul pentru a gqsi adevqrata luminq.
St`ngqcia, timiditatea, ne\ncrederea au dispqrut \n \ntuneric lu`ndu-le locul ambi]ia, siguran]a [i competen]a.
Spiritul de competi]ie [i dorin]a de autodepq[ire mi-au a[ezat pe scena piesei „Via]q [i Carierq” calitq]ile, \n rol
principal aplaud`ndu-se bunul-sim], respectul [i profesionalismul.
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|nsq, un rol deosebit \n formarea completq \l au colegii, acele persoane care-]i sunt alqturi, care te sus]in [i care
te judecq.
Fie cq suntem doar elevi, arti[ti sau sportivi, to]i mergem pe acela[i drum [i aveam [ansa la afirmare, astfel cq,
peste c`]iva ani, sigur putem spune: „Chiar sunt cineva!”
Roxana POPESCU, clasa a XII-aa B

Au trecut nouq decenii de la prima deschidere a por]ilor, de la primele lacrimi scurse pe obrajii unor copii pe care
\i durea despqr]irea de familie, de la primul clopo]el care prevestea parcq o lungq [i \nfloritoare istorie.
Teama, timiditatea [i st`ngqcia au fost transformate treptat \n ambi]ie, pasiunea pentru lucrul bine fqcut [i
\ncrederea \n for]ele proprii. Aceste atribute au ajutat genera]ii \ntregi \n \ndeplinirea ]elurilor [i au fost oameni de
seamq ai societq]ii, insufl`ndu-le dorin]a de autodepq[ire [i profesionalismul.
Genera]iile anterioare au adus faimq [i glorie acestui liceu, \nsq nici noi nu ne lqsqm mai prejos. Am reu[it prin
muncq [i efort sus]inut sq sporim prestigiul colegiului, ob]in`nd rezultate foarte bune la \nvq]qturq [i pe plan
sportiv [i cultural.
Tot ceea ce ne rqm`ne este sq continuqm sq \nvq]qm cu dqruire pentru a pqstra pe culmile gloriei renumele liceului [i pentru a nu-i dezamqgi pe ani no[tri predecesori, care la r`ndul lor au fqcut istorie.
Sperqm ca noi sq reprezentqm un model demn de urmat pentru genera]iile urmqtoare care vor duce mai departe
prestigiul liceului [i sq ajungem cadre militare de care aceastq institu]ie sq fie m`ndrq.
Marius GHERGHINOIU, clasa a XII-aa B

1 noiembrie 2009 – o zi plinq de semnifica]ii, o zi specialq \n care cei 90 de ani la \nfiin]area Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul” se vor fi scurs.
Au fost 90 de ani dificili, \n care, \n ciuda celor trei dislocqri ale unitq]ii, inima liceului n-a \ncetat sq batq. Fie
\n T`rgu Mure[, \n Timi[oara sau \n Alba Iulia, elevii cu suflet de viteaz au reu[it sq aducq respectul institu]iei care
le-a devenit casq de suflet.
58 de genera]ii care au [tiut ce vor de la via]q [i nu s-au lqsat p`nq ce scopul nu le-a fost atins. Ei au fost cei
care au adus armata rom`nq la standardele la care se aflq astqzi.
Prin urmare, pe noi, viitorii, bravii solda]i ne a[teaptq o misiunea grea: noi suntem cei care trebuie sq ducem mai
departe renumele [colii \n care ne desqv`r[im ca adevqra]i rom`ni. Prin rezultatele noastre, prin efort [i dqruire, vom
reu[i sq cinstim numele predecesorilor no[tri [i ai institu]iei \n care ne desqv`r[im educa]ia.
Aici \ncepe totul. Nouq ne rqm`ne datoria moralq de a purta cu demnitate uniforma militarq, de a duce mai
departe numele colegiului, pentru cq ... [i noi facem istorie!
Vlad NICOLCIOIU, clasa XII-aa B
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