
 

Ministrul Apărării Naționale Prezent la festivitatea de absolvire a 

 Promoției 2022 – „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”, la Colegiul 

Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia 
 

Astăzi 09.06.2022, începând cu ora 9:00, a avut loc festivitatea de absolvire a 

Promoției 2022 – „Încoronarea de la Alba Iulia – 100”, la Colegiul Național Militar 

„Mihai Viteazul” din Alba Iulia. 

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia este continuatorul 

tradițiilor Liceului Militar „Mihai Viteazul”, înființat în anul 1919 la Târgu-Mureș, 

unde a funcționat până în anul 1940 când a fost mutat la Timișoara. În Garnizoana din 

vestul țării, liceul militar a funcționat din anul 1940 până în anul 1947 când și-a 

încetat activitatea împreună cu celelalte licee militare din țară. Acesta a fost 

redeschis, în anul 1975, în garnizoana Alba Iulia sub denumirea de Liceul Militar 

„Mihai Viteazul”. 

De la înființare și până în prezent, în colegiu şi-au desăvârșit pregătirea 71 de 

promoții însumând 7.300 de absolvenți. Deținător a patru titluri de „Școală 

Europeană”, obținute în anii 2006, 2012, 2015 și 2018, Colegiul Național Militar 

„Mihai Viteazul” a dobândit valoroase tradiții și rezultate deosebite, care l-au 

consacrat printre cele mai bune instituții de învățământ militar și civil din țară. 

În anul 2007, Agenția pentru Strategii Guvernamentale împreună cu Ministerul 

Educației au decis ca o sală de clasă a colegiului să primească denumirea „Robert 

Schuman”, fondator al Uniunii Europene.  

Cu această ocazie ministrul apărării naționale a răspuns mai multor întrebări ale 

presei. Vorbind despre importanța liceelor militare pentru viitorul armatei, acesta a 

spus că s-au făcut demersuri pentru a crea mai multe astfel de instituții de învățământ. 

„Am mers în aceste zile la festivitățile de absolvire pentru că vreau să cunosc cadrele 

didactice, instructorii, pentru că avem nevoie de un program coerent. Am făcut 

demersuri pentru a face alte câteva licee militare, deoarece ne gândim că acest tip de 

educație pe care o vedem în aceste licee militare crează o elită, care nu este nevoie 

neapărat să lucreze doar în domeniul militar, ci este necesară în toate domeniile.” 

„Avem nevoie de specialiști în Armată, pentru că și războaiele s-au 

diversificat, luptele hibride ne aduc într-o nouă fază a luptelor între țări și atunci 

avem nevoie de o deschidere cât mai mare în domeniul apărării. M-am bucurat să 

văd mulți oameni, părinți, rude, care se plimbau liberi prin unitate. Unitățile militare 

nu trebuie înconjurate de garduri foarte înalte. Reforma Armatei va porni de jos, din 

zona educațională, armata viitorului nu va mai semăna de loc cu cea de acum”, a 

mai spus ministrul Apărării. 

La eveniment au mai participat: șeful Statului Major al Forțelor Aeriene - gl.lt. 

Viorel Pană, gl.mr. Forin Jianu - șeful Direcției Generale Finaciar - Contabile din 

MApN, parlamentari, oficialități ale administrației publice județene si locale, cadre 

militare în rezervă si în retragere, părinți și un numeros public. 

Președintele Filialei Județene Alba a ANCMRR 

          Col(rtr) Panduru Ncolae 
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