Final de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”,
în prezența ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa

La Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, peste 420 de elevi din toți anii de
învățământ au participat joi, de la ora 09.00, la ceremonialul închiderii anului școlar 2014-2015.
La eveniment a fost prezent și ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa,
care a acordat premii elevilor și a dezvelit placa de onoare „Școală Europeană 2015”.
În acest an, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a avut un număr total de 109
absolvenți, dintre care 89 de băieți și 20 de fete.
Cea de-a 64-a promoție a colegiului poartă denumirea onorifică de „Regele Ferdinand 150”.
Ceremonialul închiderii anului școlar 2014-2015, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia,
a început joi, orele 9.00. În cadrul acestuia au fost acordate premii de onoare, a avut loc citirea ordinul de
numire a noului elev plutonier adjutant al colegiului, predarea-primirea cheii generațiilor, dezvelirea plăcii de
onoare „Școală Europeană 2015”, dar și dezvelirea tabloului promoției a 64-a, ce poartă denumirea onorifică
„Regele Ferdinand – 150”. Împreună cu cei peste 420 de elevi din toți anii de învățământ, la această activitatea
au participat părinți, rude și prieteni, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai administrației locale și
inspectoratului școlar județean. Premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și comportare în anul
școlar 2014 – 2015 a fost făcută de către ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa și comandantul Colegiului
Național Militar „Mihai Viteazul” Marcel Domșa.
Astfel, au fost acordate două diplome de excelență elevei Roberta Ion din clasa a IX-a B și elevei Casiana
Fusu din clasa a XII-a E. Totodată, elevii Marcela Lupu (IX – A), Teodora Grecu (IX – D), Gabriel Oprea
(X – C), Paul Cîrje (XI – A), Oana Ianculescu (XI – A), Aurora Pavel (XI – C), Andreea Ploscar (XI – E),
Ana Maria Zugravu (XII – B), Raluca Borș (XII – B), Alexandra Dima (XII – C) au primit diplome de merit.
În continuare au fost premiați cei mai merituoși elevi ai fiecărui an de studiu, începând cu clasele a IX-a
și terminând cu cele de a XII-a.

ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a acordat un premiu de 500 lei elevei fruntaș Ioana Florina Argatu,
care a obținut premiul I la olimpiada de religie.

”Mă bucur că tinerii care se formează în instituțiile de învățământ militar obțin rezultate deosebite și de altfel,
în ultimii ani, învățământul liceal militar a obținut rezultate deosebite și cele trei licee militare s-au clasat în
fiecare an între primele licee din țară. Procentul de promovabilitate este de aproape 100%. Se demonstrează
faptul că în instituțiile militare de învățământ se face o selecție riguroasă, că în cei patru ani de învățământ
liceal, profesorii alături de elevi și cu sprijinul părinților fac eforturi deosebite pentru ca dumneavoastră să vă
pregătiți pentru viață, pentru una dintre cele mai frumoase profesii, aceea de militar. Sunt aici prezenți cei mai
tineri militari ai Armatei Române”, a declarat Mircea Dușa.
Ministrul a declarat că Armata este o instituție a rigorii, o instituție a lucrurilor exacte, o instituție care formează
oameni pentru viață, oameni pentru a îndeplini acea misiune sacră de apărare a țării.
”Sunt convins că v-ați ales cariera militară pentru toată viața și că majoritatea elevilor care termină liceele
militare se îndreaptă spre învățământul militar superior, spre academiile noastre (…) De fiecare dată vin cu
plăcere în această instituție de învățământ pentru că aici sunt oameni responsabili, cadre didactice deosebite
dar și tineri deosebiți care se pregătesc pentru una dintre cele mai frumoase profesii, dar și o profesie foarte
grea, aceea de militar. Tinerii formați în aceste licee au devenit militari deosebiți, au devenit ofițeri, generali.
De asemenea, peste 300 de tineri pregătiți în instituțiile noastre de învățământ activează în organismele
NATO, în organismele militare ale Uniunii Europene”, a mai declarat ministrul Apărării Naționale.
Inspectorul școlar general al ISJ Alba, Marcela Dărămuș, a citit Certificatul de ”Școală Europeană” 2015,
acordat Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia de către Ministerul Educației și Cercetării
Științifice, pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și pentru contribuțiile
aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației. Ministrul Apărării Naționale a dezvelit
mai apoi placa comemorativă ”Școală Europeană” 2015.

