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"Punând temelia acestei şcoale, cred că înzestrăm 

armata cu o instituţie de folos şi că prin ea armata aduce şi o 

contribuţie activităţii culturale a ţarei. Oştirea dobândeşte nu 

numai al doilea liceu, ci un liceu nou... 

      Şcoala aceasta primeşte elevi fără deosebire de origine 

militară sau civilă, se va sili să-i îndrepte spre cariera 

armelor. Pe de altă parte, armata brăzdează o cale nouă în 

învăţământ, înfiinţând departe de orice centru urban, o 

şcoală de energie, întemeiată pe metode noi, cu concursul 

unor profesori uniţi într-un ideal comun. 

    În acest cuib de şoimi, adumbrit de zidurile sfântului 

locaş întemeiat de cucernicia Radului Vodă şi împresurat de 

eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleţească-se 

pentru vitejie, generaţii de voinici, de lei paralei ca cei din 

poveşti, crescuţi aci în frica lui Dumnezeu, dar numai a lui 

Dumnezeu." 

 

 

Nicolae Filipescu 

Discurs ţinut la întemeierea liceului - 4 iunie 1912 
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1. Liceul militar în anii de dinaintea primului război 

mondial 

 

 

 

 

1.1. Cauzele înfiinţării 

 

 

 

 Preocuparea de a asigura ofiţeri bine pregătiţi s-a manifestat odată cu 

reînfiinţarea armatelor pământene şi prin organizarea primelor instituţii de 

învăţământ militare, începând din preajma războiului de independenţă. În 

structura lor organizatorică s-a accentuat treptat tendinţa lărgirii şi diversificării 

reţelei de instituţii, creându-se şi şcoli pentru fiii de militari  la Iaşi şi Craiova  

cu scopul de a pregăti, de la o vârstă fragedă, viitoarele cadre ale armatei 

noastre. 

 Prin Înaltul Decret nr. 2663/1885 care a aprobat un nou regulament 

pentru aceste şcoli se prevedea pentru întâia oară de la înfiinţarea lor că ele sunt 

numite licee militare, cu toate că această denumire nu a fost aplicată şi şcolii. 

 Ceva mai târziu prin Înaltul Decret 4600/22 decembrie 1895  se 

formulează cerinţa ca şcolile fiilor de militari să fie institute militare.  

 Iar prin Înaltul Decret 1085 din 26 februarie 1896 învăţământul din aceste 

şcoli era echivalent cu cel din liceele reale şi în acest scop au fost elaborate şi 

programele şcolare. 

 Aceste instituţii au confirmat faptul că ele reprezentau o treaptă de 

şcolarizare utilă pentru învăţământul militar ceea ce a dus la menţinerea şi 

dezvoltarea lor în deceniile viitoare, cu toate că existau şi unele opoziţii în 

vreme. 

 La cumpăna celor două secole, deoarece ţara trecea printr-o accentuată 

criză economică s-a realizat o soluţie de compromis care să menţină ambele 

şcoli ale fiilor de militari  prin transformarea Şcolilor Fiilor de militari de la 

Craiova în Gimnaziul Fiilor de Militari de la Iaşi făcându-le pregătirea lor în 

continuare pentru clasele V-VII începând cu anul 1905. 
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 În anul 1909 conform prevederilor Legii pentru organizarea armatei din 

29 martie 1908, articolul 25 denumirea Şcolii Fiilor de Militari de la Iaşi a fost 

schimbată în Liceul  Militar Iaşi. 

 În anul următor s-a dat un nou regulament pentru aceste instituţii  prin  

care se dorea  să se asigure elevilor aceeaşi instrucţiune ca şi în şcolile 

secundare ale statului. 

 În anul 1912 celor două şcoli li s-a alăturat o nouă instituţie - Liceul 

Militar de al Mănăstirea Dealu. 

 Aceasta a fost înfiinţată datorită unor cauze multiple legate atât de 

situaţia deosebit de gravă internaţională şi de încordanţa între principalele state 

ale Europei, de izbucnirea în această zonă a războiului balcanic, cât şi 

posibilitatea angajării ţării noastre într-o viitoare conflagraţie mondială - 

unitatea tuturor românilor. 

 Sporind preocupările pentru perfecţionarea cadrelor armatei, pentru 

întărirea şi înzestrarea ei cu elemente viguroase şi bine pregătite se impunea să 

se înfiinţeze un liceu militar care să pregătească tineri pe toată durata 

învăţământului secundar în aceeaşi instituţie, deci atât în cursul inferior (clasele 

I-IV), cât şi cel superior (V-VIII). 

 De asemenea, nevoia de a avea o instituţie militară de învăţământ în care 

să fie pregătiţi temeinic tinerii necesari încadrării în şcolile militare a fost 

resimţită mai ales la începutul secolului al XX-lea, când i-a crescut prestigiul 

Liceului Militar din Iaşi şi astfel s-au înmulţit doritorii. 

 În aceste condiţii, neputând face faţă din punct de vedere cantitativ 

nevoilor mereu sporite de candidaţi bine pregătiţi, a fost nevoie să se creeze un 

nou liceu militar. 

 Impus de situaţia concret istorică din învăţământul nostru militar în 

realităţile româneşti, noul liceu se înscria în procesul profund de modernizare a 

armatei române. 

 

 

 

1.2. Iniţiatorul 

 

 

 

 Ideea  înfiinţării  acestui liceu militar - unic în felul său în ţara noastră în 

acea vreme - a fost a lui Nicolae Filipescu (1862-1916) . 

 Pe timpul cât a fost ministru de război (29 decembrie 1910 / 11 ianuarie 

1911 - 28 martie 1912 / 10 aprilie 1912) în guvernul lui P.P. Carp, Nicolae 

Filipescu a însărcinat pe colonelul Lupescu, directorul şcolilor militare de pe 

lângă Ministerul de Război să studieze, în marile ţări industrializate (Germania, 

Franţa, Marea Britanie), unde existau câte un liceu militar modern, felul de 

organizare al acestora, rezultatele educative, fizice şi morale ale acestor 

instituţii. 
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 Colonelul Lupescu a vizitat Şcoala de cadeţi de la Groslichterfeele, cea 

mai bună şcoală militară din Germania, pusă sub înaltul patronaj al împăratului 

Wilhem I, Şcoala de la Roches din Franţa, Şcoala de la Abbotsholme şi Şcoala 

de la Bedales din Anglia. 

 Misiunea sa a fost rodnică. 

 Din raportul prezentat ministrului de război - Nicolae Filipescu, din 

propriile vizite ale ministrului la Roche, din discuţiile avute cu directorul şcolii 

franceze de la Roche - Edmond Demolins, prietenul său  şi consultând pe unul 

din cei mai mari pedagogi ai vremii s-a născut ideea organizării unei noi 

instituţii de învăţământ care să fie conformă exigenţelor şi necesităţilor ţării. 

Prin Decizia Ministerială nr. 169 din 20 aprilie 1912 (când nu mai era ministru 

de război) Nicolae Filipescu este numit cu organizarea, conducerea şi 

direcţiunea superioară a înfiinţării noului liceu. Pentru înfiinţarea instituţiei el s-

a devotat cu tot sufletul şi i-a acordat o lungă perioadă de timp o importanţă 

deosebită. 

 Din iniţiativa sa patriotică, omul politic Nicolae Filipescu dăruia ţării 

instituţia menită a fi şcoala de referinţă a oştirii române. 

 El însuşi arăta că: 

Mănăstirea Dealu am vrut să fie un cuib cald de unde să-şi ia 
zborul lor, tinerii şoimi, cari să uimească omenirea cu pilda eroismului 
lor, pus în slujba neamului. 
 Îndemnând pe un reporter străin - Robert de Fleurs - să viziteze locaşul 

nou de învăţământ acesta i-a spus: 

Vă rod duceţi-vă să vedeţi micul meu liceu de la Mănăstirea Dealu. 
Îl iubesc mult. El este situat pe o colină înaltă, printre stânci ca un cuib 
de vulturi, s-au mai bine zis, cuib de pui de vulturi. De acolo se oferă 
privirei o privelişte minunată. O câmpie largă şi frumoasă acoperită de 
secară şi porumb. Este un loc cum nu se poate mai potrivit p+entru a 
învăţa, a iubi şi a o apăra. 
 Şi pe drept cuvânt aşa a fost. 

 

 

 

1.3. Modelul 

 

 

 

 Dorind să înzestreze armata cu o instituţie de folos, care să aducă o 

contribuţie activă la viaţa culturală a ţării, Nicolae Filipescu a căutat să se 

informeze asupra noilor tendinţe existente şi în didactica şi pedagogia 

europeană, sesizând marile lacune ale sistemului de învăţământ din România. 

 A studiat cărţile lui Edmond Demolins: A quoi tient la superiorite des 

Anglo Saxons, Paris , XXXII, 464 p.; L'education nouvelle. L'ecole des Roches, 
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Paris, XII, 320 p., s-a interesat de noul sistem de educaţie englez, care se baza 

pe principiul utilităţii şi a analizat modelul şcolilor noi din Germania. 

 A dorit cu tot dinadinsul ca noul locaş de învăţământ pe care dorea să-l 

înfiinţeze să fie la nivelul celor mai noi idei pedagogice mondiale, şi anume ale 

şcolii active. 

 În ce consta această nouă tendinţă, expusă în cele două lucrări citate mai 

sus care aparţin directorului revistei franceze "Science Sociale", renumitul 

sociolog francez, elevul lui F.Le Plaz - Edmond Demolins? 

 Vizitând el însuşi în Anglia două astfel de şcoli - Şcoala de la 

Abbotsholme, din Derbyshire, condusă de pedagogul D. Badley acesta a realizat 

Şcoala de la Roches plecând de la ideea ca noua şcoală (el a dat acest termen, 

care în pedagogie s-a impus sub o altă denumire - şcoala activă) trebuie  să fie o 

mică lume practică, care să pună copilul cât mai aproape de natură şi de 

realitatea lucrurilor pentru a se dezvolta armonios. 

 În general liceul trebuia situat la ţară, clădit pe o înălţime mare care prin 

împrejurimi să aibă un râu, iar ţinutul să fie  în esenţa lui unul agricol. 

 Existând o mare apropiere între profesori şi elevi şcoala trebuia să 

reproducă o atmosferă apropiată vieţii părinteşti, iar învăţământul trebuia făcut 

pentru elevii şi nu elevii pentru acesta. 

 De aceea se urmărea ca să se dezvolte la elevi nu numai inteligenţa, ci şi 

corpul, să le formeze elevilor şi energia, voinţa, puterea fizică, deprinderi 

practice şi îndemânare. 

 Ce mia mare însemnătate se acorda practicii, nedespărţind teoria de 

practică şi se urmărea ca totul să fie anume organizat pentru a crea oameni de 

acţiune, de iniţiativă, obişnuiţi  să se sprijine numai pe ei înşişi. 

 Totuşi opera lui Demolins, inspirată fiind  de un puternic suflu idealist, 

se apropie de concepţia şcolii active integrale, care are şi astăzi unele idei care 

sunt aplicabile. 

 

 

1.4. Punerea temeliilor 

 

 

 Alături de directorul superior al şcolilor militare, Nicolae Filipescu a 

cutreierat ţara în căutarea unei localităţi apropiate de cerinţele modelului şcolii 

active, care dădea o egală dezvoltare educaţiei morale, fizice şi intelectuale, în 

aer liber, în afara aglomeraţiei oraşelor. 

 Într-un târziu în martie - aprilie 1912 s-a oprit la ideea înfiinţării acestui 

liceu în nord-vestul oraşului Târgovişte pe un platou de pe malul Ialomiţei, 

unde era ridicată de mai bine de 450 de ani unul din cele mai valoroase 

monumente de arhitectură medievală din Ţara Românească - Mănăstirea Dealu. 

 Fiind însărcinat la 20 aprilie 1912 cu organizarea, instalarea şi 

funcţionarea noii şcoli, cu titlu onorific, Nicolae Filipescu a propus noului 

ministru  de război, generalul de divizie I. Argetoianu să fie expropiate şi câteva 
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terenuri situate pe teritoriul comunei Viforâta, judeţul Dâmboviţa, alăturate 

Mănăstirei Dealu  şi necesare pentru noul liceu. 

 Prin Înaltul Decret nr. 2393 din 18 aprilie 1912 s-a dat un astfel de decret. 

 În raportul ministrului către şeful statului se arăta că: Aceste terenuri sunt 

necesare liceului militar modern ce se construieşte la Mănăstirea Dealului din 

acest judeţ. Un asemenea liceu este destinat ca, pe lângă partea instructivă şi 

educativă a noilor ofiţeri, să se dezvolte mai ales vigoarea fizică prin tot felul 

de sporturi şi exerciţii, permiţându-le astfel să avem în viitor ofiţeri destoinici 

sub toate raporturile, cari să suporte greutăţile carierei militare mai cu 

deosebire în timp de război şi, pentru aceste motive, asemenea lucrări militare 

trebuiesc socotite ca făcute în interesul apărării ţării. 

 Prin raportul nr. 418 din 1 iunie 1912 al ministrului de război către şeful 

statului s-a cerut înfiinţarea liceului militar de la Mănăstirea Dealu: Acest liceu 

va avea menirea de a pregăti elemente sănătoase, solid educate şi bine instruite 

pentru şcoalele militare, după procedeele noi din Germania şi Anglia, unde 

tinerii sunt educaţi în şcoale instalate la ţară, în aer curat şi  prevăzute cu toate 

mijloacele pentru dezvoltarea lor fizică, morală şi intelectuală. 

 Acestui liceu i s-a pus piatra fundamentală luni, 4 iunie 1912 în prezenţa 

unor autorităţi locale, ale ministrului de război, ale ministrului instrucţiunii şi 

cultelor şi ale altor autorităţi ale statului.  

 

      La punerea pietrei 

fundamentale a liceului 

militar de la Mănăstirea 

Dealu s-a dat citire şi 

pergamentului de 

constatare a înfiinţării 

noii instituţii de 

învăţământ, care s-a pus 

la temelia noii clădiri. 

 Printre oficialită-

ţile care au luat cuvântul 

s-a numărat şi organiza-

torul acestui liceu - 

Nicolae Filipescu. 
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1.5. Lăcaşul 

 

 

 Pe vârful dealului care stăpâneşte lunca Ialomiţei, precum şi întreg ţinutul  

târgoviştean, se afla în veacul al XIV-lea  o mănăstire mică, cu hramul Sf. 

Nicolae. 

 Este foarte posibil ca primul ei ctitor să fi fost Mircea cel Bătrân (1386-

1418), deoarece un document de danie din 1413, provenind de la Alexandru 

Aldea (1431-1436) arăta că gestul trebuia considerat ca o pomenire a "părintelui 

domniei sale, Mircea Voievod". 

Numele i se trage de la locul pe care a fost  înălţat; o întâlnim în 

documentele contemporane ei sub denumirea de Biserica Sf. Nicolae din Deal 

sau Biserica de la Dealu. 
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 În biserica mănăstirii s-a legat jurământul de alinaţă al voievodului Mihai 

Viteazul cu reprezentanţii imperiului habsburgic (9 iunie 1598). 

 Prădată de ostaşii lui Gabriel Bathory în 1610 şi ai generalului Heissler în 

1689, mănăstirea a primit îngrijiri din partea voievodului Matei Basarab, de la 

care a păstrat o cruce ferecată în argint aurit dăruită bisericii, şi a lui Constantin 

Brâncoveanu, pe vremea căruia biserica a fost învelită cu tablă  de aramă, 

zugrăvită şi înzestrată cu odoare. 

 Ultima restaurare din 1953-1959 a cuprins toate clădirile mănăstirii de la 

biserică şi turnul de intrare, care au fost reparate, până la chilii care au fost 

reconstruite. 

 Prezintă interes istoric distribuirea interiorului şi pietrele de morminte, 

fiind biserica cu cele mai multe morminte voievodale: Vladislav II (1446-1456), 

Radul cel Mare (1459-1508), Caplea (1511), ora lui Radul cel Mare, Vlad cel 

Tânăr (1510-1512), Pătraşcul cel bun (1554-1557), Mihai Viteazul (1593-

1601), Mihail Movilă (1607 în Moldova) ş.a. 

 Mănăstirea Dealu a fost important centru de răspândire a culturii prin 

cărţi scrise de călugări caligrafi ca Mihail Rusin, Silion Rusin, Matei al Mirelor, 

ultimul fiind şi autorul a două cronici de la începutul secolului al XVII-lea. La 

Dealu a fost instalată şi cea dintâi tiparniţă din ţările române, care a scos în 

1508 prima carte tipărită şi tot aici a adus Matei Basarab tiparniţa de la Govora 

în 1644. 

        Exista  la 17 noiembrie 

1431 când voievodul 

Alexandru Aldea îi dăruia 

satele Alexeni şi Răzvad 

pentru pomenirea tatălui său, 

Mircea cel Bătrân. În 1499 

voievodul Radu cel Mare a 

pus să se construiască  turnul 

de la intrare şi probabil 

chiliile de jur împrejur. 

Pisania cu stema ţării de la 

acest turn se află în Muzeul 

de artă din Bucureşti. În 

forma sa originală a înfruntat 

veacurile până în prezent 

numai biserica “Sf. Nicolae 

din vii” ridicată de Radu cel 

Mare în anii 1500-1501 şi 

zugrăvită în vremea lui 

Neagoe Basarab (1515) de 

meşterii Drobomir, Jitian şi 

Stanciu. 
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 Începând cu anul 1896, şcoala copiilor de trupă care urmărea să formeze 

subofiţeri instructori şi să asigure armatei meseriaşii şi muzicanţii necesari se 

organizează în acest locaş. 

 La 1 iunie 1908 a luat fiinţă aici Şcoala pregătitoare de subofiţeri, care şi-

a desfăşurat activitatea până în anul 1912, prin  transformarea profilului Şcolii 

copiilor de trupă de la Mănăstirea Dealu, care avea sarcina de a instrui tinerii ce 

doresc să ajungă subofiţeri. 

 În anul 1912, după 4 iunie, au început lucrările de construcţii şi renovare 

a vechilor clădiri necesare înfiinţării Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu. 

 Se dorea ca din punct de vedere al construcţiei, acest liceu să fie o 

realizare de prestigiu a arhitecturii româneşti. Planurile au fost alcătuite de 

arhitectul şef al Ministerului de Război - A. Reis şi prevedeau realizarea unei 

construcţii moderne, în stil românesc, cu faţade impozante şi frumuseţe 

impecabilă, armonizate cât mai original cu motive preluate din construcţia 

Mănăstirii Dealu. Pentru realizarea clădirii s-au investit 3,5 milioane lei. 

Lucrările trebuiau să dureze până în toamna anului  1913, când proiectul trebuia 

să devină realitate. 

 Trebuia construită o vastă clădire cu toate dependinţele: sală de spectacol, 

de scrimă, de dans, săli de muzică, dormitoare, camere de odihnă, săli de studiu 

şi de repetiţii. 

 Pentru activitatea sportivă au fost amenajate: o sală de gimnastică, 

terenuri de tenis şi fotbal, iar la poalele dealului un lac, amenajat din apele 

râului Ialomiţa, pentru cursurile de înot. 

 Pentru a înlesni urcarea la liceu de la poalele dealului, proiectul prevedea 

construirea unui funicular care va lega începutul văii cu localul liceului. 

 În anul 1912 trebuiau să se termine lucrările de construcţii pentru localul 

de studii al liceului (până la 1 octombrie), pentru locuinţele corpului profesoral 

şi al comandantului şcolii, pentru 2 dormitoare, locuinţele pentru 2 companii de 

elevi, cele pentru trupă şi oamenii de serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1.6. Regulamentul 

 

 Pentru buna funcţionare a acestei şcoli, prin Înaltul Decret nr. 3056 din 9 

iunie 1912 se aproba regulamentul Liceului Militar de la Mănăstirea Dealului 

(Şcoala militară pregătitoare). 

 În capitolul "Scopul şcolii", la art. 1 se arăta că: 

 Liceul militar de la Mănăstirea Dealului este destinat a forma elemente 

de valoare pentru şcoalele militare pregătitoare, dând tinerilor o educaţie 

militară aleasă, cum şi o instrucţiune egală cu aceea pe care o capătă în 

şcoalele secundare ale Ministerului de instrucţiune şi culte. 

 În capitolul "Felul învăţământului" se arăta că Liceul Militar de la 

Mănăstirea Dealului are 8 clase. Cursul superior are o singură secţiune reală 

modernă (art. 2). 

 În liceu învăţământul se urmează după programul analitic al Ministerului 

de Instrucţiune, cu singura excepţie ca, la secţia reală de la cursul superior , 

limba italiană este înlocuită cu limba latină (art. 3) şi că la aceste materii s-au 

mai adăugat: 

a.  educaţia militară (morala, disciplina); 

b.  regulamente militare; 

c.  exerciţii şi sporturi diverse, educaţiunea artistică şi de societate; 

d.  vizite şi excursii cu caracter educativ (art. 27) 

 Numărul maxim de elevi dintr-o clasă era 40. (art. 3) 

 Elevii recruţi se primeau numai din clasele I până la V inclusiv (art. 4). Ei 

erau două categorii: bursieri şi platnici. 

 În fiecare clasă vor fi 20 de locuri pentru bursieri, care se puteau ocupa 

numai prin concurs (art. 7). 

 Pentru locurile de platnic se va ţine un concurs pe temeiul studiilor făcute 

în clasele anterioare (art. 7) Trebuiau plătite două feluri de taxe: 

 de instalare şi de cărţi (la începutul anului şcolar) - 250 lei 

 pentru platnici de 1500 lei plătiţi în două rate semestriale (art. 54) 

 Concursul de admitere se ţinea pe fiecare 15 august al fiecărui an (art. 4). 

 După afişarea celor admişi se făcea şi examinarea medicală (art. 16). 

 Pentru început, în primele 4 luni de şcoală (până în luna decembrie) era 

un  termen de încercare pentru elevul recrut în care se observau aptitudinile sau 

neaptitudinile acestuia, modul în care se poate încadra în rigorile vieţii liceului. 

Dacă se constata contrariu, atunci erau îndepărtaţi din şcoală cei fără aptitudini 

(art. 26). 

 Materiile se predau numai dimineaţa. 

 Numărul de ore era de 4 pe zi. 

 Ora era de 50 minute (art. 29). 

După fiecare an elevii trebuiau să ţină un examen de absolvire a clasei, iar la 

sfârşitul şcolii (art. 36) ei erau admişi de drept în şcolile militare pregătitoare 

(art. 40). 

 Anul şcolar începea la 1 septembrie şi se termina la 25 iunie (art. 25). 
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 Aveau două vacanţe - a Crăciunului (25 decembrie - 7 ianuarie inclusiv) 

şi a Paştelui (de la duminica Floriilor până la duminica Tomii inclusiv) şi zile 

libere cu ocazia sărbătorilor naţionale (24 ianuarie, 7 aprilie, 24 aprilie) şi 

bisericeşti (14 octombrie, 26 octombrie, 8 noiembrie, 21 noiembrie, 6 

decembrie, 2 februarie, 25 martie, 23 aprilie, a 40-a şi a 51- a zi de Paşti). 

 Elevii făceau instrucţie cu arma din clasa a III-a (art. 42 al. B). 

 Uniforma elevilor şi semnele distinctive ale gradelor  erau cele care s-au 

stabilit printr-o broşură de uniformă în armată (art. 43). 

 Totuşi în confecţionarea ei - după câte am informaţii - s-a folosit şi 

modelul şcolii Theresianum din Viena. 

 Privind celelalte probleme ele erau asemănătoare cu cele stabilite în 

regulamentul de funcţionare a gimnaziului şi liceului militar din 1910. 

 Trebuie remarcat  că în acest liceu puteau fi admişi tineri fără deosebire 

de originea lor socială, nefiind ca şi celelalte o şcoală a fiilor de militari. 

 Cronologic constatăm că înfiinţarea acestui liceu este după cel din Iaşi, 

dar calitativ el era superior atât ca nivel de instruire generală (clasele I-VIII) cât 

şi ca strategie didactică, aici aplicându-se cele mai noi metode de învăţământ, 

alături de un nou mod de educaţie propriu şcolii active pe care deja l-am făcut 

cunoscut. 

 

 

1.7. Bugetul 

 

 

 La 26 septembrie 1912 prin Decizia Ministerială nr. 515 s-a aprobat 

bugetul Liceului Militar de la Mănăstirea Dealului pe exerciţiul 1 octombrie 

1912 - 1 aprilie 1913. 

 Acesta prevedea soldele  profesorilor şi ale personalului inferior de la 

liceu în această perioadă. Interesant este de urmărit în cadrul lui structura  

materiilor şi a personalului inferior al liceului. 

 După câte observăm în schema de mai jos liceul şi-a început primul an de 

activitate cu 8 profesori şi 7 membri ai personalului inferior. 

 Redăm mai jos acest buget: 

 

Nr.  Natura cheltuielilor Alocaţii  /  Soldă 

crt.  Lunară Pe 6 luni 

 Profesori 650 3900 

1.  Directorul de studii 420 2520 

2.  Prof. de religie şi duhovnic 420 2520 

3.  Prof. de limbi noi 420 2520 

4.  Prof. de limba română 420 2520 

5.  Prof. de istorie 420 2520 

6.  Prof. de ştiinţe fizico-chimice şi 

ştiinţe naturale 

420 2520 
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7.  Prof. de matematică 420 2520 

8.  Maestru de gimnastică 225 1350 

9.  Maestru de desen şi caligrafie 225 1350 

10. Maestru de muzică 225 1350 

 TOTAL 4265 25590 

  

Personal inferior 

  

1.  Registrator-arhivar, clasa a II 150 900 

2.  1 subofiţer de administraţie clasa 

a II, secretar 

110 660 

3.  1 copist, clasa a II-a , secretar 120 720 

4.  1 copist caligraf, secretar 150 900 

5.  1 subofiţer de administraţie clasa 

a I, secretar 

130 780 

6.  1 portar clasa a II-a 90 540 

7.  1 bucătar 150 900 

 TOTAL 900 5400 

 

 

 

1.8. Structura organizatorică 

 

 

 

 Aceasta a fost stabilită prin regulamentul de funcţionare a liceului dat la 9 

iunie 1912, în art 58. 

 

1.8.1. Personalul de comandă şi administrativ. 

 

Era alcătuit din: 

 

a.  Comandantul Scolii 

 

Acesta trebuia să fie un ofiţer superior. 

Primul comandant a fost numit maiorul Marcel Olteanu, ofiţer de cavalerie - 

funcţie pe care a deţinut-o până la evacuarea liceului în timpul primului război 

mondial. 

 

b.  Ajutorul comandantului şi comandant al unităţii de elevi 

 

Trebuia să fie maior sau căpitan. 

Primul ajutor de comandant a fost căpitanul Stănculescu din Regimentul 28 

Piteşti. 
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c.  Medicul unităţii 

 

Avea atribuţii legate de sănătatea elevilor şi de curăţenia în cazarmă. 

 

d.  Doi administratori - Pentru buna gospodărire a liceului, unul fiind 

responsabil asupra activităţii financiare, iar celălalt asupra cazărmii. 

 

1.8.2. Personalul de educaţie 

 

 Alcătuit din: 

a.  Comandanţii companiilor de elevi; 

b.  Ofiţeri inferior; 

c.  Preotul unităţii - în persoana lui Al. Dolinescu. 

 

1.8.3. Personalul de învăţământ 

 

 Alcătuit din: 

 

a.  Un director de studii, profesor civil. 

 Primul director de studii a fost Nicolae Bănescu. La rugămintea lui 

Nicolae Filipescu, profesorul N. Bănescu s-a întâlnit cu acesta în primăvara 

anului 1912, la Salzburg. Călătorind împreună din această localitate la 

Munchen, oraş unde Bănescu era la specializare la bizantinologie, Filipescu i-a 

propus să accepte funcţia de director al liceului pe care el îl  organiza la 

Mănăstirea Dealului. Şi astfel liceul îşi începe activitatea sub îndrumarea unui 

profesor remarcabil, viitor membru al Academiei Române la secţia istorie 

(1938) cu o activitate foarte bogată desfăşurată în domeniul istoriei bizantine, 

unde a scris multe lucrări care şi astăzi sunt fundamentale.  

 

 

 

 

b.  Profesori 

 

 Potrivit bugetului stabilit pentru anul şcolar 1912/1913 pentru acest liceu 

au fost încadraţi cu titlul definitiv, începând cu 1 octombrie 1912 următorii: 

 Nicolae Cratojan - profesor de limba română; 

 Chiriac Hurmuzachi - profesor de limba latină; 

 Ioan Pavelescu - profesor de geografie; 

 Lazăr Gheorghe - profesor de istorie; 

 Constantin Niculescu - profesor de ştiinţe fizico-chimice; 
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 Preotul Alexandru Dolinescu - profesor de teologie. 

 A mai fost numit ca suplinitor de matematică V. Alaci. 

 

c.  Maeştrii de: 

 caligrafie şi desen, cu titlu definitiv - I. Săulescu; 

 gimnastica suedeză, cu titlu definitiv - D. Ciotori; 

 muzica, suplinitor - Marcel Botez. 

 

d.  Inspectorii de studii 

 

 câte unul de fiecare clasă. Ei răspundeau de întreaga desfăşurare a 

studiului şi se subordonau directorului de studii. 

 

1.8.4. Personalul inferior 

 

 Era alcătuit din acele persoane care erau prevăzute  în bugetul de 

exerciţiu 1912/1913. 

 În plus, art. 58 din regulament mai introducea un portar, un grădinar, 

mecanici şi meseriaşi după trebuinţele liceului, dar ţinând cont de prevederile 

bugetare. Deci rezulta că efectiv acest personal inferior la începutul liceului era 

cuprins în bugetul şcolii. 

 

1.8.5. Trupa şcolii 

 

 Era alcătuită  dintr-un subofiţer de administraţie, care deţinea funcţia de 

secretar la cancelaria şcolii. 

 În regulament mai erau prevăzuţi: 

 un plutonier major; 

 sergenţi; 

 caporali; 

 soldaţi. 

 

1.9. Patronul liceului 

 

 

 Din raportul Ministrului  DE Război, generalul de divizii Harjeu, nr. 2484 

din 12 noiembrie 1912 se cerea ca să se desemneze ziua de 8 noiembrie (Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril) ca patron al Liceului Militar de la Mănăstirea 

Dealului unde se găsesc rămăşiţele eroului Mihai Voievod  Viteazul. 

 Prin Înaltul Decret nr. 4767 din 19 noiembrie 1912 se aproba acest raport. 

Actul avea o valoare simbol  ce desemna, în fapt, idealul de veacuri al poporului 
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nostru , ideal ce trebuia să se înfăptuiască  cât mai repede cu putinţă: Unirea 

tuturor românilor într-un singur stat naţional. 

 Desemnarea acestui patron pentru un liceu militar avea a aminti că 

generaţiile ce se vor educa şi instrui în această instituţie au ca datorie sacră să 

lupte chiar cu preţul vieţii pentru ca realitatea vremelnică a unităţii neamului 

românesc înfăptuită de Mihai Voievod Viteazul pentru 123 de zile să devină 

una permanentă. 

 

 

1.10. Primii paşi 

 

 

 Având în vedere examenul de admitere desfăşurat în august 1912 precum 

şi numărul de locuri vacante pentru acest liceu au fost declaraţi  reuşiţi pentru 

clasa I: 20 de elevi bursieri, 8 solvenţi şi 61 care pot deveni solvenţi  dacă vor 

plăti taxele necesare; iar pentru clasa a V: 19 bursieri, 9 solvenţi şi 18 care pot 

deveni solvenţi dacă plătesc taxele. 

 Deci în privinţa  elevilor, Liceul Militar de la Mănăstirea Dealului îşi 

începe primul său an şcolar numai cu clasele I şi V. 

 Datorită neteminării lucrărilor primei etape de realizare a construcţiilor 

liceului, şcoala nu şi-a început cursurile la Mănăstirea Dealului la 1 octombrie 

după cum fusese anunţat încă din iunie 1912, ci în Bucureşti într-o aripă a 

cazărmii regimentului 6 Mihai Viteazul şi al Batalionului 2 Vânători, abia pe 13 

octombrie 1912. 

 Prin Ministerul de Externe al României s-au făcut demersuri pentru 

ataşarea unui ofiţer german, ca profesor de limba germană şi educator. A fost 

numit  astfel locotenentul prusac Hans Platen, care şi-a început activitatea în 

cadrul liceului nostru. 

 Aici s-au desfăşurat activitatea până la 23 aprilie 1913 când liceul s-a 

mutat în localul său de la Mănăstirea Dealu. 

 Elevii aflaţi la acea dată în vacanţă de Paşti au primit ordin a se prezenta 

pentru continuarea studiilor la Mănăstirea Dealu. 

 Noul an împărţit în trei trimestre a început în ziua de 15 octombrie 1913 

cu o solemnitate de deschidere deosebită la care a participat şi ministrul de 

război. 
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 Liceul la acea dată avea următorul tablou general: 

 

I.  Ofiţeri 

 

Numele şi 

prenumele 

Grad Numiţi Detaşaţi Însărcinările ce 

au 

Olteanu 

Marcel 

Maior 1  Comandant 

Aricescu 

Grigore 

Căpitan  1 Ajutor 

comandant 

Bădulescu 

Virgil 

Căpitan 1  Comandant 

companie 

Ştefănescu 

Marian 

Căpitan 

logistică 

1  Casier şi of. Cu 

îmbrăcămintea 

Lascăr Ion Căpitan medic 1  Medic 

Iordache 

Grigore 

Locotenent 1  Ofiţer educator 

Panait 

Constantin 

Locotenent 1  Ofiţer educator 

Manolescu 

Alexandru 

Locotenent 1  Ofiţer educator 

Crenaianu 

Nicolae 

Locotenent  1 Ofiţer educator 

Hergot Ion Locotenent  1 Ofiţer educator 

Coravu Ioan Locotenent 1  Ofiţer educator 

Teodorescu 

Ion 

Sublocotenent 

logistică 

1  Ofiţer cu 

aprovizionarea şi 

cazarmarea 

  



 18 

 
 

 

 

 

II Profesori 

 

 

Numele şi 

prenumele 

Definitiv Provizoriu Data mutării la 

şcoala sau 

numirea ca 

profesor 

Însărcinări 

ce au 

Cursul ce 

predau 

Ion N. Pavelescu da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

Inspectori 

de studii al 

clasei a VI-

a 

geografie şi 

drept 

Eduard N. 

Săulescu 

da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

Secretar al 

liceului 

desen şi 

caligrafie 

Gheorghe Lazăr da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

 

Inspector 

de studii al 

clasei  a II-

a 

istorie 

Hurmuzache 

Chiriac 

da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

Director de 

studii 

limba latină 
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Numele şi 

prenumele 

Definitiv Provizoriu Data mutării la 

şcoala sau 

numirea ca 

profesor 

Însărcinări 

ce au 

Cursul ce 

predau 

Nicolae Bănescu da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- istorie 

Preot Al.C. 

Dolinescu 

da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- teologie 

Platten Hans da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- germană 

Joran Teodor da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 844/31 

aug. 1912 

- franceză 

Niculescu 

Constantin 

da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- ştiinţe 

fizico-

chimice 

Blanc Louis da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- sport 

Bussiere Julien da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- sport 

Ion N. Pavelescu da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

- filozofie 

Cristea Nicolescu 

Otui 

da - Numit prin 

Înaltul Decret 

- ştiinţe 

fizico-
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Numele şi 

prenumele 

Definitiv Provizoriu Data mutării la 

şcoala sau 

numirea ca 

profesor 

Însărcinări 

ce au 

Cursul ce 

predau 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

chimice 

Nicolae Cartojan da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 aug. 

1912 

 

- română 

Marcel Botez - da Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 oct. 

1912 

- muzică 

Valerici Alaci - da Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 oct. 

1912 

 

- matematică 

D. Ionescu Bujor da - Numit prin 

Înaltul Decret 

Regal nr. 

3844/31 apr. 

1912 

- ştiinţe 

naturale 

 

 
 

 



 21 

 

III Elevii 

 

Clasa Bursieri Solvenţi Total 

I-a 28 25 53 

II-a 31 8 39 

IV -a 17 3 20 

V - a 20 8 28 

VI-a 21 6 27 

Total 117 50 167 

 

Activitatea zilnică în cadrul liceului era potrivit programului zilnic aflat mai jos: 

 6.00   Deşteptarea 

 6.00-6.45   Toaleta 

 6.45-7.00   Rugăciunea şi gimnastica 

 7.00-7.30   Gustarea de dimineaţă 

 8.00-12.10  Orele de clasă 

 12.15   Raportul corpului 

 12.15-12.20  Apelul 

 12.20-13.00  Dejun 

 13.00-14.00  Repaus 

 14.00-16.00  Exerciţii şi sporturi 

 16.00-16.30  Gustarea de amiază 

 16.30-19.00  Ore de preparaţie 

 19.00-19.30  masa 

 19.30-21.00  Ocupaţiuni artistice şi timp liber 

 21.00.21.30  Toaleta şi curăţitul efectelor 

 21.30   Culcarea 

 

 La terminarea celui de-al doilea an de învăţământ (20 iunie 1914), situaţia 

se prezenta astfel: 

 

Clasa Situaţia la finele anului Procente pe categorii 

 Promovaţi Promovaţi repetenţi promovaţi Repetenţi Retraşi Eliminaţi 

 direct cu examen  Direct Cu 

examen 

Total    

I-a 35 4 6 78 9 87 13 13 - 

II-a 31 4 3 81 10 91 8 3 - 

IV-a 17 2 - 89 10 99 - - - 

V-a 21 2 - 91 9 100 - 13 - 

VI-a 25 1 - 96 4 100 - - 4 

Tot. 129 13 9       
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 În data de 20 iunie 1914, în urma unui concurs, destul de sever, au fost  

admişi în evidenţele şcolare ale acestei instituţii nouă elevi aparţinând 

minorităţilor turce: patru pentru clasa I, doi pentru clasa a II-a, doi pentru clasa 

a V-a şi unul pentru clasa a VII-a. 

 În anul şcolar 1914/1915 - (3 bimestre) - liceul şi-a început cursurile - 

pentru întâia dată - cu toate clasele, de la I-a la a VII-a, cu un efectiv de 253 de 

elevi (54 la clasa I, 47 la clasa a II-a, 39 la clasa a III-a, 33 la clasa a IV-a, 32 la 

clasa a V-a, 24 la clasa a VI-a, 24 la clasa a VII-a). 

 În iunie 1915, liceul va da prima sa promoţie alcătuită din 24 de 

absolvenţi. 

 

Elevii primei promoţii de absolvenţi ai Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Media 

generală 

Ordinea 

în 

promoţie 

Arma la care au optat 

1.  MARCU V. VASILE 9,66 1.  MARINĂ 

2.  APRIHĂNEANU M. 

ION 

9,55 2.  ARTILERIE 

3.  ZAPAN C. GRIGORE 8,94 3.  ARTILERIE 

4.  BUDIŞ G. 

ALEXANDRU 

8,72 4.  ARTILERIE SAU 

GENIU 

5.  ZAMFIRESCU J. 

GHEORGHE 

8,72 4. ARTILERIE 

6.  MIHĂILESCU M. 

MIHAI 

8,58 5.  INFANTERIE 

7.  PERIEŢEANU DAN 8,47 6.  NU SE FACE 

OFIŢER 

8.  ROMANESCU M. 

MARCEL 

8,25 7.  ARTILERIE 

9.  BĂNESCU J. 

GHEORGHE 

8,22 8.  ARTILERIE 

10. ŞERBĂNESCU I. 

MIHAI 

8,14 9.  ARTILERIE 

11. PASCAL I. 

GHEORGHE 

8,13 10. GENIU SAU 

INFANTERIE 

12. POPESCU A. 

CONSTANTIN 

7,91 11. MARINĂ 

13. PARASCHIV N. 

EMIL 

7,86 12. MARINĂ 

14. ALEXANDRESCU 

Z.N. ODISEIA 

7,83 13. ARTILERIE 

15. GEORGESCU C. 

CONSTANTIN 

7,75 14. GENIU 
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Nr. crt. Numele şi prenumele Media 

generală 

Ordinea 

în 

promoţie 

Arma la care au optat 

16. IONESCU S. VIRGIL 7,58 15. MARINĂ 

17. MARINESCU C. 

ALEXANDRU 

7,58 15. ARTILERIE 

18. MARINESCU I.- 

CONSTANTIN 

7,44 16. CAVALERIE 

19. SORESCU PETROV 7,36 17. CAVALERIE 

20. AHMED BEI 

MUSTAFA 

7,30 18. ARTILERIE 

21. BĂBEANU A. 

NICOLAE 

7,30 18. NU SE FACE 

OFIŢER 

22. CHERBACH V. 

MIHAI 

7,02 19. INFANTERIE 

23. DESSILA G. 

OCTAVIAN 

6,86 20. CAVALERIE 

24. PARASCHIVESCU 

V. ALEXANDRU 

6,80 21. GENIU 

 

 

 

 

 În urma concursului de admitere în clasa I, din august 1915, desfăşurat în 

incita Şcolii Militare de Infanterie, Bucureşti (în acest lăcaş s-au desfăşurat 

toate admiterile începând cu anul 1912), liceul şi-a început cursurile având 

următorul efectiv de elevi: 

 

Clasa Bursieri Semibursieri Sovenţi Total 

I 20 1 33 54 

II 28 7 18 53 

III 35 2 13 50 

IV 29 3 12 44 

V 220 3 13 36 

VI 23 3 6 32 

VII 14 - 3 17 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 La sfârşitul anului şcolar în iunie 1916, au absolvit această prestigioasă 

instituţie 16 mănăstireni: 

1. ALIMĂNESCU T. TEODOR 

2. BEREA N. TRAOAN 

3. BOTEZ A. CONSTANTIN 

4. DUMITRESCU P. ILIE 

5. DRUGEANU C. CONSTANTIN 

6. GEORGESCU E. MIRCEA-GRIGORE 

7. GRUMĂZESCU I. DUMITRU 

8. HOLBAN C. EDUARD-ALEXANDRU 

9. ILIESCU C. ADRIAN 

10.MUŞETESCU A. MIHAIL 

11.NICOLAU D. CONSTANTIN 

12.PETRE L. CONSTANTIN 

13.POJOGEANU A. IOAN 

14.ROMANESCU N. NICOLAE 

15.ŞTEFĂNESCU I. CONSTANTIN 

16.ZADIC I. GRIGORE 

 În urma izbucnirii războiului mondial ofiţerii liceului au plecat la 

regimentul lor de origine. Profesorii au primit ordin de mobilizare ca ofiţeri de 

rezervă şi au plecat şi ei la unităţile  unde au fost repartizaţi. 

 Cu toate că exista dorinţa ca noul an şcolar 1916/1917 să se desfăşoare 

normal, pe data de 16 noiembrie 1916 a fost primit ordinul de evacuare a 

instituţiei cu direcţia Iaşi. Datorită intrări duşmanului pe teritoriul român începe 

o nouă perioadă în istoria liceului. 

 

 

2. Liceul militar - Primul război mondial 

 

 

  

August  1916 

 

 

 Războiul României izbucneşte în timpul examenului de admitere. Toţi 

ofiţerii pleacă  la regimentele lor de origină, profesorii primesc ordin de 

mobilizare, ca ofiţeri de rezervă  şi pleacă şi ei la unităţile unde  au fost 

repartizaţi. Între timp generalul Strătilescu, subşeful Marelui Stat Major al 

Armatei, dăduse ordin pentru rămânerea pe loc a liceului şi pentru continuarea 

pregătirilor în vederea începerii cursurilor în luna septembrie la Mănăstirea 

Dealu. Personalului liceului la această dată se compunea din prof. Corimn (mai 

târziu prof. univ. la Cluj), profesorul de pictură şi desen Eduard Săulescu, 

sublocotenent de administraţie Enache M. şi o companie de militari. Vremea 

trecu, după F...., urmau alte înfrângeri de la Dragoslavele şi de la Predeal se 
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auzeau canonadele iar liceul amâna din săptămână în săptămână începerea 

cursurilor, neavând nici un ordin de evacuare, nici pentru începerea cursurilor. 

Începuse luna noiembrie, depozitele de petrol şi sondele ardeau în jur. Liceul 

încă nu primise ordine. 

 

16 noiembrie 1916 

 

 

 

 Zi de toamnă ploioasă şi  întunecată de fumul depozitelor de petrol care  

ardeau. Coloanele  unităţilor în retragere se scurgeau de câteva zile pe şoseaua 

înspre Ploieşti. Pulberăria de la săculeţe primise ordin de evacuare, spre Iaşi. În 

seara acestei zile liceul este chemat la telefon. Generalul Popovici, comandantul  

general. Etapelor: întreabă dacă liceul a evacuat complet localul şi ce anume a 

mai rămas în şcoală. 

 La răspunsul liceului că evacuarea nu este încă începută generalul 

comunică că se pun la dispoziţia şcolii pentru evacuarea averii ei, 3 vagoane 

care vor fi aduse în staţia Târgovişte a doua zi cu destinaţia Iaşi. În zilele de 16, 

17, 18 şi 19 noiembrie s-a evacuat la Iaşi din averea liceului ce putea încăpea  în 

3 vagoane. Arhiva a fost salvată. În seara de 19 noiembrie la orele 17.30 

vagoanele pleacă din Târgovişte cu destinaţia Iaşi. Pe la orele 24 trenul apărea 

în plin câmp aproape de Titu. Maşinistul fugise de frică. Titu era sub 

bombardament. Faţă de această situaţie personalul liceului aflat în tren s-a dat 

jos şi s-a întors pe jos la Mănăstirea Dealu. Profesorul Grimm însă strecurându-

se  pe lângă linia căii ferate până la gară a trecut-o sub protecţia vagoanelor şi 

de acolo a plecat pe jos mai departe până la staţia următoare. Aici a avut norocul 

să găsească o garnitură de tren cu trei maşini sub presiune. Profesorul Grimm 

reuşi să convingă pe şeful staţiei şi întorcându-se prin gara bombardată, cu 

locomotiva obişnuită a scos vagoanele din zona periclitată continuându-şi apoi 

drumul spre Iaşi. Înainte de a evacua tot liceul, în toamna anului, urmând sfatul 

lui Nicolae Iorga a fost salvată Religia Sfântă a Neamului, corpul lui Mihai 

Viteazul. Înfăşurându-l într-o stofă veche de biserică şi apoi într-o altă stofă 

obişnuită, preotul liceului, părintele Dalinescu, a luat corpul la subţioară şi a 

plecat spre Iaşi pe un drum cu multe peripeţii. La Iaşi capul a fost depus la 

Mitropolie. 

 

13 aprilie 1917 

 

 Ministerul de Război, Direcţiunea Şcoalelor  Militare, cu ordinul circular 

Nr. 1 din 13 aprilie 1917 dispune ca să ia fiinţă un Liceul Militar la care să 

participe toţi elevii liceelor militare Craiova, Iaşi şi Mănăstirea Dealu, aflaţi în 

Moldova, precum şi elevii liceelor civile din teritoriul ocupat şi refugiat în 

Moldova. 
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17 aprilie 1917 

 

 Ministrul Vintilă Brătianu aprobă Referatul nr. 349 din 17 aprilie 1917 

privitor la mutarea la Dorohoi a celor 3 licee militare şi mutarea din Iaşi a şcolii 

de artilerie şi geniu şi a Direcţiei superioare a şcolilor militare. (Director 

superior: col. Stelian Ionescu).  În consecinţă se ordonă mutarea averii liceului 

militar Craiova, Iaşi şi Mănăstirea Dealu, precum şi a Direcţiei Şcoalelor în 

localul liceului militar din Dorohoi. 

 

 

20 aprilie 1917 

 

 

 În consecinţă, liceul a luat fiinţă în ziua de 20 aprilie 1917 în garnizoana 

Dorohoi, la care s-au ataşat 3 companii de elevi ai şcolii militare pregătitoare  

de ofiţeri de rezervă de infanterie şi de artilerie, geniu şi marină. 

 Personalul de conducere al liceului: 

 Maior Grigoriu Sergiu - comandant liceu şi al şcolii militare 

pregătitoare 

 Căpitan Skeletz Teodor - ajutor comandant 

 Căpitan Antoniu Dumitru - comandant companie 

 Căpitan Giuran Nicolae - comandant companie 

 Lt.  Daminescu Constantin - comandant companie 

 Lt.  Giurgulescu Eugen - comandant companie 

 Lt. Popovici Vasile 

 Sublt. Isăcanu Alexandru 

 Sublt. Dolijan Ioan 

 Sublt. Oavel Aurel 

 Sublt. Oprescu Constantin 

 Sublt. Enache Nicolae 

 Lt. Bănescu Nicolae 

 Pe baza celor de mai sus  elevii veniţi de la şcolile militare au format 3 

companii cu denumirile Compania I II III  iar elevii  liceelor militare formau 

compania a IV-a  elevi liceu. La 19 aprilie 1917 a început prezentarea elevilor. 

Prin decizia Ministerială nr. 15 sunt numiţi profesori la Liceul Militar Dorohoi: 

 Director de studii - Bănescu Nicolae 

 Religia - Preot Dolinescu Alexandru 

 Limba română - Naum Teodor 

 Limba latină - Florescu Ion 

 Limba Franceză Grimm Petre 

 Limba germană - Maghetu Coriolan 

 Istoria - Demtrescu V. Mihail 

 Geografia - Orghidam Nicolae 
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 Matematica - Romanescu Constantin 

 Ştiinţe fizico-chimice - Ionescu Bujor D. 

 Ştiinţe naturale - Demetrescu Maria 

 Desenul - Hagiescu Eraclie 

 Muzică - Botez Marcel 

 Gimnastică - Dabijan Ioan 

 Drepturile de soldă rămân cele plătite până atunci de autoritatea de unde 

au comptat. 

 

 

28 aprilie 1917 

 

 

 Din cauza numărului prea mare de elevi la Compania a IV-a de elevi ai 

liceului s-a dedublat luând fiinţă compania V elevi liceu. 

 

 

 

25 mai 1917 

 

 

 Compania V elevi având efectivul prea mare s-a dedublat luând fiinţă 

Compania 6 elevi repartizându-se de la cele două companii cu efectiv  de 154 

elevi. 

 

 

1 iunie 1917 

 

 

 Conform ordinelor Ministerului de Război, Direcţia Superioară a şcolilor 

militare cu nr. N 1016 din 24 mai şi nr. 1216 din iunie 1917 liceul a vărsat 

şcolilor pregătitoare de ofiţeri de rezervă de infanterie şi geniu pe toţi elevii care 

aveau studii regulamentare cerute (4 clase secundare) şi care împlineau 18 ani 

etate în intervalul de timp de la 1 aprilie la 15 iunie 1917, în urma examenului 

de control ordonat de Ministerul de Război cu nr. 1347/1917 un număr de 17 

elevi vărsaţi şcolilor militare din cei 112 au fost trimişi  înapoi liceului 

constatându-se că nu posedau materia cerută în programa analitică a ciclului 

inferior de liceu. 

 

 

 

6 iulie 1917 
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 În această zi s-au vărsat şcolii militare elevii cu termen redus pentru 

gradul  de ofiţer de rezervă (comp. 1, 2, 3). Companiile de elevi ai liceului au 

schimbat denumirea avută de companiile 4, 5, 6 în companiile 1, 2, 3. 

 

8 august 1917 

 

 Maiorul Skelleti Teodor fiind mutat din cadrele liceului este înlocuit în 

funcţia de ajutor al comandantului cu căpitan Giuran 

 

 

12 august 1917 

 

 Prin ordinul Ministerului de Război, Direcţia superioară a şcoalelor 

militare nr. 2589 Maiorul Demetrescu S. Ioan ia comanda liceului în locul 

maiorului mutat la Marele Stat Major. 

 

 

5 septembrie 1917 

 

 Situaţia şcolară a elevilor, în perioada de la 1 aprilie - septembrie 1917 

este următoarea: 

 

DETALII I II III IV V VI VII VIII Curs 

seral 
Promovaţi curs liceu 15 39 47 49 172 92 17 2 6 
Corijenţi din clasa 

precedentă 
    2 2    

Cu examen integral cl. IV     1     
Fără examen absolv. cl. IV     24     

Promovaţi examen din 

martie 
    2   1  

Corigenţi examen din 

martie 
       4  

cu 4-5 clase normale     16     
cu 4 clase Ardeal     3   2  

cu Şcoala de Comerţ 

Superior 
     7  4  

Total general 15 39 47 49 221 101 28 2 6 

 

Repartizarea elevilor pe secţii a fost următoarea: 

 

Clasele Real  

Modern 

Modern Total Observaţii 

V 172 -0 172 în 2 clase 

VI 59 33 92  

VIII - 28 28 cu 4 elevi la 

secţia seral 
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La Examenul de absolvire a cursului inferior  din sesiunea iunie 

comisiunea de examinare s-a compus din: 

 Preşedinte: Director studii N. Bănescu 

 Membri : 

 Prof. Orghidan Nicolae 

 grimm Petre 

 Romanescu Constantin 

 Demetrescu Marin 

 

Rezultatul examenului de absolvire a cursului inferior a fost următorul: 

 

Clasele  Sesiunea iunie Sesiunea 

septembrie 

IV A Prezenţi 29 6 

 Admişi 27 4 

IV B Prezenţi 35 - 

 Admişi 30 - 

 

 

 Conform ordinului Ministerului de Război, Direcţia Superioară a 

Şcoalelor militare nr. 2764 din 19 august 1917  elevii celor 3 licee militare îşi 

vor continua studiile la liceul Militar Dorohoi. 

 Pe baza acestor dispoziţiuni, toţi elevii s-au prezentat pentru începerea 

cursurilor noului an şcolar 1917/1918. 

 Rezultatele activităţii şcolare a elevilor la finele acestui an şcolar a fost 

următorul: 

 

Detalii 1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b Au 

di 

tori 

Înscrişi 2 51 36 38 41 43 43 41 54 53 28 29 17 

Retraşi - 2 1 - 3 1 - 1 1 1 - 1 - 

Eliminaţi  - - - 1 - 1 1 - - 1 - - 

Amânaţi - - - 1 3 - 1 1 - 1 - - - 

Decedaţi - - 1 - - - 1 1 1 - - - - 

Rămaşi 

acolo 

2 49 34 37 34 42 40 37 52 51 27 28 17 

Promovaţ

i 

- 21 26 28 28 36 30 30 42 42 24 21 13 

Corigenţi 2 27 7 8 4 5 10 7 10 9 3 7 3 

Repetenţi - 1 1 1 2 1 - - - - - - 1 
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 Rezultatul examenului de absolvirea cursului inferior a fost următorul în 

sesiunea iunie 1918: 

 

 

Clasa a IV A 
 

prezenţi 28 elevi , admişi 27, respinşi 1 

 

Clasa a IV B 
 

Prezenţi 35 elevi, admişi 30, respinşi 5 

 

Rezultatul examenului celor 7 auditori a fost următorul: 

 

 Clasa II - 2 elevi, 1 promovat, 1 corigent 

 Clasa III - 7 elevi, 5 promovaţi, 2 corigenţi 

 Clasa V - 2 elevi, 2 promovaţi 

 Clasa VI - 2 elevi, 2 promovaţi 

 Clasa VII - 4 elevi, 3 promovaţi, 1 repetent 

 

Prin Decizia  Ministerială nr. 148 din 20 februarie 1918 au fost şterşi din 

controalele liceului 8 elevi retraşi după cererea părinţilor, 30 de elevi eliminaţi, 

5 elevi decedaţi din promoţia 1916-1917. 

 Prin ordinul  Marelui Stat Major Nr. 7836 s-a ordonat ca foştii dispensaţi 

de serviciul armatei din timp de pace şi care n-au fost la corpuri odată cu 

mobilizarea, ci au fost mobilizaţi pe loc ori vărsaţi la servicii, să fie trimişi de 

îndată la corpurile din care fac parte. 

 Prin ordinul  Ministerului de Război nr. 14608 s-a aprobat mobilizarea pe 

loc la liceul militar Dorohoi următorii profesori: 

 Romanescu Constantin 

 Orghidan Nicolae 

 magheţu Coriolan 

 Botez Marcel 

 Hagiescu Eraclie 

 Ionescu Bujor D. 

 Lazăr Gheorghe 

 Demetrescu Marin 

 Grimm Petre 

 

9 mai 1918 

 

 Locotenentul Petrovanu V. fiind numit consilier tehnic al învăţământului 

superior în Basarabia, i s-a acordat un concediu până la finele anului şcolar prin 
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ordinul în rezoluţie al Domnului ministru de Război pe raportul liceului militar 

Iaşi, Nr. 78/1918. 

 

1 iunie 1918 

 

 Colonelul Alimănescu Aurel ia comanda liceului 

 

1 iulie 1918 

 

 În vederea trecerii în teritoriu a liceelor militare Craiova şi Mănăstirea 

Dealu  s-a dispus trifurcarea liceului militar Dorohoi rămânând fiecare cu 

personalul, elevii şi averea sa personală. 

 

 
 

 

 

3. Liceul militar - după primul război mondial 

 

 În noua  conjunctură politică de după primul război mondial, liceul şi-a 

început activitatea în garnizoana Târgovişte în vechiul local al şcolii. 

 La 1 aprilie 1918 liceul avea următoarea ordine de bătaie: 

 Comandantul liceului - colonel Genuneanu Diamandi 

 Ajutorul comandantului - lt.col. Hristescu Mihail 

 Comandantul batalionului -  maior Manolescu Al. 

 Director de studii - maior Mârzea Amedeu 

 Comandant comp. 1 - Cpt. Marinescu 

 Ofiţeri subalterni - 12 

 Elevi - 388 

 Trupă - 137 

 Cai - 12 

 

Profesori 

 Geografie - prof. Pavelescu Ioan 

 Chimie - prof- Ionescu Bujor 

 Franceză - prof. Grimm Petre 

 Matematică - prof. Spineanu Cezar 

 Română - prof. Teodor Manu 

 Latină - prof. Marin Lişcu 

 Religie - Pr. Prof. Dolinescu Alex. 

 Desen caligrafie - prof. Săulescu Eduard 

 Muzică - prof. Botez Marcel 
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 Limba română - Prof. Onicescu Octavian 

 Istorie - prof. Vasilescu Alex. 

 Limba română - prof. Gheorghe Giuglea 

 Şt. Naturale - prof. haneş Vasile 

 Românî şi latină - prof. Ionescu Stan 

 Limba română - prof. Diaconescu Ioan 

 Franceză - prof. banca Gheorghe 

 Germană - prof. Iorgulescu 

 Matematică - prof. Ionescu Nicolae 

 Muzică - prof. Halunga Octavian 

 

 În primii ani de după război situaţia efectivelor de elevi s-a prezentat 

astfel: 

 

Anul şcolar 1918-1919 
 

Clasa Efectiv Promovaţi Corigenţi Repetenţi Retraşi 

Eliminaţi 

etc. 

I 92 50 19 15 8 

II 69 39 15 10 5 

III 47 28 13 3 3 

IV 50 36 6 2 6 

V 60 28 11 7 14 

VI 45 33 6 - 6 

VII 32 26 2 - 4 

Total 395 240 72 37 46 

 

 

 

Anul şcolar 1919-1920 
 

Clasa Efectiv Promovaţi Corigenţi Repetenţi Retraşi 

Eliminaţi 

etc. 

I 73 46 13 16 8 

II 86 53 23 4 6 

III 65 38 16 2 9 

IV 44 26 11 1 6 

V 47 39 3 1 4 

VI 41 31 5 1 4 

VII 40 38 - - 2 

Total 396 271 71 15 39 
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Anul şcolar 1920-1921 
 

Clasa Efectiv Promovaţi Corigenţi Repetenţi Retraşi 

Eliminaţi 

etc. 

I 47 37 9 1 4 

II 46 40 6 - - 

III 42 19 23 - - 

IV 72 36 26 8 - 

V 35 20 12 2 1 

VI 42 32 10 - - 

VII 49 41 6 - 2 

Total 335 225 92 11 7 

 

 Prin raportul Ministerului de Război către Înalta Regenţă, ca un omagiu 

de recunoştinţă pentru tot ceea ce a înfăptuit şi realizat marele om de stat în 

domeniu naţional şi militar s-a hotărât prin Înaltul Decret nr. 163 din 29 

ianuarie 1929 ca liceul să-şi schimbe denumirea în Liceul Militar "Nicolae 

Filipescu": 

 

 

 

Mihai I, prin Graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională. 
 Rege al României 
La toţi de faţă şi viitori sănătate. 
 Asupra raportului Ministerului nostru, Secretar de Stat la 
Departamentul Războiului sub Nr. 8302  din 29 IX 1928 
 Am decretat şi decretăm: 
Art. I Liceul militar Mănăstirea Dealu va purta pe viitor denumirea 
de "Liceul militar N. Filipescu". 
 Art. II Ministrul nostru, secretar de Stat la Departamentul 
Răsboiului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei 
I.D. 

 dat în Bucureşti la 22 Ianuarie 1929 
 În numele M.S. regelui Mihai I 
 Nicolae - Principe al României 

Miron - Patriarhul României 
Gh. Buzdugan 
 
 Nr. 163    Ministru de Răsboiu 
      General Henric Cihanschi 
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 În toamna anului 1930 conform tradiţiei stabilite de înaintaşii săi, 

regele Carol al II-lea a adresat o cerere ministrului armatei pentru a înscrie pe 

fiul său Mihai în controalele liceului militar. 

 "Prin aceasta doresc ca legătura care există între Dinastie şi Oştire să fie 

întărită încă mai mult şi că El (Mihai - n.n.) chiar din copilărie să simtă ,mândria 

de a purta haina ostaşilor, graţie credinţei cărora marii mei înaintaşi, au putut 

înfăptui independenţa şi unirea tuturor Românilor sub o singură Coroană" 

 Datorită noii situaţii, conform Înaltului Decret Nr. 3322 din 2 octombrie 

1930 şi publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 227 din 9 octombrie 1930 a 

fost schimbată uniforma elevilor, astfel:  

 " Uniforma bleumarin de postav sau camgar. 

 Tunica cu reveruri, închisă prin patru nasturi de metal galben, în faţă. 

Pe guler petliţe de postav galben. 

 La tunică se poartă cămaşă şi guler resfrânt de culoare albă cu cravată  

galbenă. 

 Bluză de vară: cămase albă. 

Pantalonul scurt, cu ciorap lung şi încheiat sub genunchiu cu o cataramă. 

Pantalon scurt de vară de pânză. Pantalon lung, manta. Beretă sistem 

framcez. Centuron alb.” 

 În Monitorul Oficial nr. 50 din 1 martie 1934 s-a publicat Statutul 

Liceului Militar "Nicolae Filipescu". Instituţia  devenea  proprietatea Maiestăţii 

Sale Regelui Carol al II-lea  fiind: 

"O şcoală  de selecţie şi un institut de experimentare a celor mai potrivite 

metode şi mijloace pentru întemeierea unei pedagogii naţionale. 

 În acest aşezământ elevii vor fi crescuţi în spiritul unei credinţe  şi iubiri 

nestrămutate faţă de Rege şi Patrie. Având menirea de a dărui ţării slujitori de 

cea mai înaltă valoare intelectuală şi etică, şcoala va supune pe elevii săi la o 

aleasă pregătire integrală, care va consta din: 

a.  O sănătoasă educaţiune fizică şi morală. 

b.  O cultură generală bogată şi temeinică. 

c.  O educaţiune artistică prin care sentimentul frumosului să se dezvolte 

în toate direcţiunile. 

d.  O îndrumare practică în ramurile tehnice moderne trebuincioase 

ofiţerului în viaţa profesională şi îndeosebi pe câmpul de luptă. 

e.  O desăvârşită educaţiune ostăşescă. 

 

 Învăţământul se urmează în Liceul Militar "Nicolae Filipescu" după 

legile şi programele analitice al Ministerului Instrucţiunii Publice. În aplicarea 

lor însă, şcoala are deplină libertate de acţiune. 

 Conducerea învăţământului şi educaţiunii este încredinţată 

Comandantului, care va fi ajutat de un Consilier tehnic şi de Directorul de 

Studii. 

 Orarul va fi întocmit astfel încât dimineaţa să se predea numai cursuri, 

iar după amiază să se practice numai educaţiune fizică şi lucrări de utilitate 

practică." 
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 În baza dispoziţiunilor decretelor legi Nr. 3052 din 5 septembrie 1940 şi 

Nr. 3072 din 7 septembrie 1940, 

 Liceul Militar "N. Filipescu" se transformă în Colegiul Naţional "N. 

Filipescu" de la Mănăstirea Dealu. 

 Scopul acestui colegiu este de a pregăti elita conducătoare a ţării, printr-

o cultură organică de adâncime şi o educaţie aleasă, dintre elevii cei mai dotaţi 

din întreaga ţară, selecţionaţi printr-un concurs riguros. 

 Educaţia şi învăţământul în colegiu se vor inspira din marile idealuri ale 

Statului naţional. 

 Spirtul Colegiului va fi deci: naţional, creştin ortodox şi dinastic, 

realizându-se printr-un învăţământ practic, constructiv şi printr-o educaţie 

creatoare, încredere în sine, iniţiativă, energie, camaraderie şi mai ales spirit 

de jertfă în serviciul Naţiunei şi Regelui. 

 

 Noaptea de 9/10 Noembrie 1940, un cutremur groaznic a pus la încercare 

vieţile ofiţerilor, profesorilor şi şoimilor de la Dealu. 

 Frumosul turn "Bibescu" s-a dărâmat. Întreg localul şcolii a suferit mari 

stricăciuni. În urma acestui cutremur, de unde ca prin minune Dumnezeiască cu 

toţii cei de la Dealu au scăpat teferi, şcoala n-a mai putut continua, elevii fiind 

trimişi la familiile lor. 

 Datorită calmului arătat  de comandant şi ofiţeri, elevii au înfruntat cu cel 

mai desăvârşit spirit de disciplină groaznicele momente. 

 

 În conformitate cu Ord. 3530 al Subsecretariatului de Stat pentru armata 

de uscat din 13 V 1940 - transmis cu al Direcţiei Liceelor Militare Nr. 10156 

din 13 XII 1940, Colegiul Naţional "Nicolae Filipescu" se mută în garnizoana 

Predeal, în localul "Fraţilor de Cruce" fost Straja Ţării. 

 

 În anul 1948, într-o conjunctură geopolitică nefavorabilă menţinerii 

structurilor liceale militare instituţia a fost desfiinţată. 

 

4. Liceul Militar “Dimitrie Cantemir” 

 

 

 

Preocuparea de a asigura ofiţeri bine pregătiţi s-a manifestat şi in 

condiţiile deosebite create în România după cel de-al doilea război mondial. 

In noua structura organizatorica a armatei noastre, realizata sub 

presiunea factorului extern sovietic; in contextul instaurării sistemului politic 

comunist în România s-a accentuat treptat tendinţa lărgirii si diversificării 

reţelei de instituţii  militare de învăţământ,  creându-se la data de 25 noiembrie 

1949 prima instituţie militară de învăţământ liceal postbelic LICEUL MILITAR 

nr. 1. 
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La data de 27 iulie 1949, generalul-maior Mihail Florescu, şeful Direcţiei 

Superioare Politice a Armatei (D.S.P.A.), înainta referatul nr. PP 0706  

Ministrului Apărării Naţionale cu propunerea de înfiinţare "a unei şcoli Medii 

Militare  (4 clase)  echivalenta şcolii medii din învăţământul public. 

Recrutarea tinerelor elemente se va face pe baze de apartenenţa sociala, 

urmând a fi primiţi în şcoală, copii orfani din războiul antihitlerist si copii de 

muncitori şi ţărani săraci. 

Iniţial aceasta  şcoală urma să funcţioneze numai cu primul an … urmând 

ca după primii trei ani şcoala să funcţioneze normal. 

In timpul şcolarităţii elevii vor urma programa analitica a Ministerului 

Învăţământului Public pentru şcolile medii  complectate cu o serie de cunoştinţe 

militare." 

Astfel, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 48.258 din 21 noiembrie 

1949 s-s hotărât: 

 

1. Pe data de 25 noiembrie 1949 se înfiinţează in Roman, Liceul Militar 

subordonat Direcţiei Superioare Politice a Armatei. 

2. Organizarea acestui liceu se va face de Direcţia Superioara Politică a 

Armatei, conform tabelei de pace Md.A. respectivă, trimisă acestei direcţii. 

Operaţiunea va fi terminată până la 10 decembrie 1949 când Direcţia 

Superioară Politică s Armatei va comunica de executare. 

3. Încadrarea 

a. Cu cadre şi funcţionari civili se va realiza de Direcţia 

Cadrelor Armatei, ţinându-se seama de deficitul total pe armată. 

b. Cu trupa, după ordinul Marelui Stat Major. 

 4. Spatele Armatei şi Comandanţii de Arme vor da dispoziţiuni de 

detaliu, referitoare la datarea cu materialele necesare acestei unităţi. 

 

 

 

Şeful Marelui Stat Major 

G-ral. col. , 

C. Gh. Popescu" 

 

 

 

In acest scop au fost selecţionaţi 90 de elevi din clasa a VII-a a liceelor 

teoretice din întreaga ţară. Lista acestora, împreuna cu lista a 30 de copii, orfani 

de la Corpul  de Tancuri, a fost trimisa de Direcţia Superioara Politica a Armatei 

spre aprobare la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român. Au fost 

selecţionaţi astfel un număr de 58 elevi, împărţiţi in două clase a VIII-a A si a 

VIII-a B. Compoziţia sociala a acestora era: fii de muncitori - 34; fii de ţărani -

6; fii de intelectuali - 6; fii de meseriaşi si funcţionari - 12. 

Uniforma elevilor a fost făcuta după modelul uniformei pe care o aveau 

elevii Liceului Militar "Suvorov" din U.R.S.S., după cum urmează: şapca si 
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boneta; veston si bluza închisa la gât; manta închisă la gât; pantalon lung; 

pantofi negri; bocanci negri; manuşi maron. Uniforma era de culoare albastră 

intens; epoleţii si lampasul de coloare portocaliu-roşcat. Centura de piele maro, 

nasturii de forma şi culoarea celor din uniforma cadrelor armatei. 

In privinţa denumirii liceului, din partea mai multor eşaloane, s-au 

făcut următoarele propuneri: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă 

cel Cumplit, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Tudor Vladimirescu, 

Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, Filimon Sirbu, Vasile Roaită. Toate 

au un documentar scris, susţinând propunerea. 

 S-a hotărât ca patronul liceului să devină Dimitrie Cantemir; având 

următoarea argumentare: 

 

 

            Petru cel Mare  a asigurat lui 

Cantemir, condiţii bune de viata, încât s-a simţit aici ca intr-o a doua patrie. Pe 

lângă aceasta, s-a arătat toata preţuirea si încrederea, făcându-1 consilier 

intim al său. 

Dimitrie Cantemir a fost un istoric de vază al timpului său şi totodată un  

mare învăţat, savant de reputaţie europeana. Academia din Berlin 1-a 

proclamat membru al ei în 1714. 

 

S-a repartizat instituţiei localul din str. Alexandru cel Bun, nr. 2 din 

oraşul Roman (fosta clădire a seminarului ortodox). Şcoala se prezenta intr-o 

"In scurta sa domnie, 

Dimitrie Cantemir, in dorinţa 

sa de a scăpa tara de sub jugu1 

turcesc s-a apropiat de Rusia cu 

care a încheiat un tratat secret, 

prin care se asigura atât ţării 

cât şi domnitorului, condiţiuni 

neîntâlnite in nici unul din 

tratatele încheiate până atunci 

de tarile noastre. 

Alături de Rusia care lupta 

sub conducerea ţarului Petru 

cel Mare împotriva expansiunii 

turceşti, Dimitrie Cantemir 

ridica· masele populare si 

participa la bătălia de la 

Stănileşti, pe Prut.  

Desfăşurarea războiului fiind 

nefavorabila Ruşilor, Dimitrie 

Cantemir a trebuit să 

părăsească Moldova şi a găsit 

azil in Rusia. 
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stare mediocră. Lucrările de reparaţii, dotarea cu  mobilier si materiale a 

localului s-au executat de  o cooperativă meşteşugărească din Roman, sub 

conducerea Secţiei Administrative a D.S.P.A. Mobilierul, efectele de 

îmbrăcăminte si echipament necesare pentru un efectiv de 60 de elevi au fost 

primite ţi instalate până la 15 decembrie 1949. Materialele didactice pentru 

întreg anul de învăţământ au fost primite in cantităţi suficiente până la aceeaşi 

dată. 

 Încadrarea şcolii s-a făcut in conformitate cu ordinul D.S.P.A. 

nr.16156/0l decembrie 1949 cu ofiţeri (potrivit Md. A. de încadrare nr.357) şi 

cu profesori (detaşaţi de la şcolile medii din garnizoana Roman si aleşi de 

comun acord cu Ministerul Învăţământului Public si Judeţeana de Partid 

Roman). 

Astfel, şcoala îşi deschide cursurile la 20 decembrie 1949, cu un număr 

de 51 de elevi repartizaţi in doua clase. Programa de desfăşurare, programele 

analitice, planificarea învăţământului s-au stabilit de comun acord cu Marele 

Stat Major, Direcţia Pregătirii de Luptă şi Ministerul Învăţământului Public, 

astfel: 

 

 Discipline Ore Procentaj 

(%) 

A Pregătire ştiinţifică, 

tehnică, literar-artistică 

(potrivit programei 

M.I.P.) 

720* 44 

B Pregătire militară 98 6 

C Pregătire politică 116 9 

D Pregătire educativă 24 2 

E Alte activităţi 98 6 

F Meditaţie 540 33 

 

*/ calculul timpului este făcut pentru perioada 1 decembrie 1949 - 

15 iunie l95. 

 

A: Discipline de  pregătire ştiinţifică, tehnică,  literară si 

artistică' 

 

Nr.crt. Discipline Ore săptămânal Ore anual 

1  Limba română 5 120 

2  Matematică 5 120 

3  Fizică 3 72 

4  Limba rusă 3 72 

5  A doua limbă străină 2 48 

6  Istorie 2 48 

7  Geografie 2 48 
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Nr.crt. Discipline Ore săptămânal Ore anual 

8  Ştiinţele naturii 2 48 

9  Educaţie Fizică 2 48 

10  Igienă 1 24 

11  Muzică 1 24 

12  Desen 1 24 

13  Aplicaţii fizico-chimice 1 24 

 

B. Discipline de pregătire medicală 

 

 

Nr. crt. Discipline Ore anuale 

1 Regulamente generale 8 

2 Noţiuni generale de topografie 10 

3 Noţiuni generale de armament, 

muniţii, balistică şi trageri 

10 

4 Pregătirea preliminară şi pregătirea 

focului 

22 

5 Cunoaşterea motoarelor cu explozie 22 

6 Autovehicule, circulaţie şi conducere 24 

 

 C. Discipline de pregătire politică 

 

Nr.crt. Discipline Ore anuale 

1 Problemele construcţiei socialiste în 

ţara noastră 

10 

2 Problemele muncii politice în armată 24 

3 Problemele politice mondiale 10 

4 Din istoria P.C. al U.R.S.S. 10 

5 Ora elevului 44 

 

 

 D. Discipline de pregătire educativă 

 

Nr.crt. Discipline Ore săptămânal Ore anual 

1 Cunoaşterea şi 

practicarea sportului 

2 48 

2 Reguli de comportare şi 

politeţe 

1 24 

3 Cunoaşterea unui 

instrument muzical* 

1 24 
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* Profesorul respectiv (de pian, acordeon, vioară) va lucra în timpul orelor de 

meditaţie şi de activitate astfel ca, în fiecare săptămână să realizeze cu fiecare 

elev o oră de pian, o oră de acordeon şi o oră de vioară. 

 

 E. Alte activităţi 

 

 Erau compuse din: activitate artistică (50 ore), activitate U.T.M. (12 ore), 

Ora Armatei (48 ore), activitate A.R.L.U.S. (7 ore), bilanţuri (6 ore). 

 La data de 5 februarie 1950 liceul prezenta  următoarea ordine de bătaie: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Gradul Funcţia 

1.  Tomagu Haralambie Mr. art. Cdt. şcolii 

2.  Vlădulescu Constantin Cpt. geniu Locţiitor politic 

3.  Ionescu Heroiu Spiridon Cpt. cav. Locţiitor învăţământ 

4.  Topor Atanasie Cpt. ad-tie Contabil 

5.  Grigoriu I. Mircea Lt. inf Cdt. comp. elevi 

6.  Turlete N. Nicolae Lt. inf. Şef club, Bibliotecă 

7.  Oprea P. Iuliu Lt. cav. Cdt. pl. 1 elevi 

8.  Uivaraseanu Petre Lt geniu cdt. pl. 2 elevi 

9.  Boldeanu Alexandru Lt.inf. Of. cu sporturile şi şef bir. 

plan 

10. Barnea Haralambie Plt. maj. Şef ad-ţie 

11. Chirea Ioan Plat. maj. inf. Şef Birou secret. şi evid. 

12. Ailenei M. Dumitru Plt. maj. inf. Ad-ţia comp. trupei 

13. Kerekes Alexandru Medic Medic liceu 

14. Gheorghiade Constantin Profesor Geografie 

15. Rădoi Constantin Profesor Ştiinţe naturale 

16. Constantinescu Toma Profesor Matematică 

17. Mihăilescu Petrişor Profesor Matematică 

18. Marinescu Petre Profesor Istorie 

19. Muşatescu Bădănoiu Ioana Profesor Română 

20. Mendel Avram Profesor Română 

21. Taga Eufimie Profesor Rusă 

22. Bănsescu Suzana Profesor Franceză 

23. Popescu Mihai Profesor Fizică 

24. Dumitrescu Eugen Profesor Chimie 

25. Petrovici Atanase Profesor Muzică 

 

 

La sfârşitul anului şcolar, pe data de 26 iunie 1950, situaţia şcolara 

reprezenta astfel: înscrişi - 51 elevi; retraşi - 4 elevi promovaţi 46 elevi; 

corijenţi -1 elev. Rezultatele primului an au fost foarte bune. 
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La data de 17 august 1980 s-a primit de la D.S.P.A. Decretul nr.188/28 

iulie 1950 cu privire la înfiinţarea instituţiei noastre:  

"Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române 

 

In temeiul Art. 44 si Art. 45 din Constituţia R.P.R văzând hotărârea 

Consiliului de Miniştri Nr. 838 din 26 iulie 1950 emite următorul: 

 

DECRET Nr. 188  

 pentru Înfiinţarea şi organizarea Şcolii Militare Medii "Dimitrie Cantemir" 

 

Capitolul I 

 

Înfiinţare. Scop 

 

Art.l  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se înfiinţează in cadrul 

M.F.A., Scoala Militară Medie "Dimitrie Cantemir". 

Art:2 Scopul acestei scoli este de a da elevilor o baza temeinică de cunoştinţe 

ştiinţifice, noţiuni de cultura militară, precum şi educaţie in spiritul dragostei si 

devotamentului pentru patrie si democraţie populare, formând astfel elemente 

de valoare pentru şcolile militare de ofiţeri. 

 

Capitolul II 

 

Organizare 

 

Art.3  Şcoala Militară Medie "Dimitrie Cantemir" este şcoala de învăţământ 

mediu de durata si de tipul celor prevăzute in art.l0 al Decretului pentru 

reforma învăţământului Nr.178 din 3 August 1948 cuprinzând respectiv clasele 

VIII-XI.  

 Art.4 Elevii sunt interni si se bucura in mod gratuit de cazare, hrana, 

echipament, întreţinere, asistenta sanitara, educaţie culturală, politica, militară 

si sportiva in condiţiile ce se vor stabili anual prin decizia si instrucţiunile 

M.F.A. 

Art.5 Efectivul fiecărei clase se stabileşte anual prin decizia M.F.A. potrivit 

normelor de învăţământ civil, iar întreaga şcoala in unităţi si subunităţi, 

potrivit efectivelor respective. 

 

 

Capitolul III 

 

Recrutare elevilor 

 

Art.6 Admiterea elevilor in scoală se face prin decizie ministeriala in limita 

locurilor fixate de M.F.A. potrivit art.5 pe baza unui examen de admitere, in 
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ordinea clasificaţiei, principial numai pentru clasa VIII-a. Efeetivo.01 claselor 

IX, X, XI va fi alcătuit in timp, din absolvenţii claselor precedente. 

In cazul când se ivesc loco. 0ri vacanţe, ele vor fi completate la începutul 

anului şcolar, prin concurs,1a care pot participa absolvenţi ai claselor 

respective din învăţământul civil. 

Art.7 Sunt admişi a candida· la concursul de admitere in scoală numai orfanii 

victimelor teroarei burghezo-moşiereşti si ale războiului antihitlerist, precum si 

fii de muncitori si intelectuali progresişti, in proporţia ce se stabileşte anual de 

către M.F.A.  · 

Art.8  Condiţiunile de vârstă, sănătate si alte asemenea, actele ce se cer 

candidaţilor la concursul de admitere, probele concursului precum si 

compunerea  comisiei de examinare se stabileşte anual prin decizia 

M.F.A. 

 

Capitolul IV 

 

Conducere, personal 

 

Art.9 Conducerea şcolii, corpul didactic si personalul militar ce o încadrează 

se stabilesc prin statutul de organizare. 

Mutările in personalul militar si civil al scolii se fac la începutul anului 

scolar. 

Art.l0 Corpul didactic necesar funcţionarii şcolii va fi recomandat de 

Ministerul Învăţământului Public dintre persoanele care îndeplinesc 

condiţiunile ceruite pentru învăţământul mediu si va fi încadrat, in  caz de 

angajare, in M.F.A. 

Art. 11 Personalul civil auxiliar necesar se stabileşte prin statul de organizare 

si se angajează in conformitate cu legea de organizare a M.F.A., Codul Muncii 

si Hotărârile si Deciziile de dezvoltare ale acestora.  

 

Capitolul V 

 

Obiectul învăţământului 

 

Art.l2  Pregătirea elevilor in Şcoala Militară  Medie "Dimitrie Cantemir" 

consta din: 

a) Însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice si educaţiei politice necesare 

continuării studiilor de învăţământ superior având ca baza minimala 

programele analitice ale Ministerului Învăţământului Public pentru şcolile 

medii. 

b Însuşirea cunoştinţelor militare elementare si a educaţiei ostăşeşti 

conform unei programe întocmite de M.F.A. in colaborare cu Ministerul 

Învăţământului Public. 

 

Capitolul VI  
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Drepturile elevilor 

 

Art.l3 Absolvenţii Scolii Militare Medii "Dimitrie Cantemir" se bucura de toate 

drepturile absolvenţilor şcolilor medii civile de tipul celor prevăzute in art.l0 al 

Decretului nr.175 din 3 August 1948 pentru reforma învăţământului. 

Art.14 Absolvenţii Scolii Militare Medii "Dimitrie Cantemir" se bucura de 

preferinţă fata de ceilalţi candidaţi la admiterea in şcolile militare de ofiţeri, - 

conform normelor ce se vor stabili prin regulamentele de funcţionare ale 

acestei scoli. 

Capitolul VII 

 

Funcţionare. Disciplina 

 

Art.15 Şcoala funcţionează din punct de vedere administrativ ca unitate 

militare si este supusa din punct de vedere contabil, normelor de contabilitate 

stabilite in armata. 

Din punct de vedere didactic şcoala funcţionează potrivit regulamentului 

si  instrucţiunilor de funcţionare ale Ministerului Învăţământului Public  pentru 

şcolile medii. 

Art.l6 Elevii acestei şcoli sunt supuşi unui regim disciplinar militar, adaptat 

vârstei lor, ce se va reglementa prin instrucţiunile si ordinele M.F.A. 

Elevii pe timpul şcolarităţii se bucură de recompensele, distincţiunile 

si suferă pedepsele ce se vor stabilii prin decizia M.F.A. in concordanţă cu 

normele pedagogice general. 

Acei care nu mai corespund din punct de vedere al aptitudinilor 

intelectuale, morale sau fizice si acei care au o purtare rea repetata, vor fi 

îndepărtaţi din şcoală prin decizie ministeriala. 

 

Capitolul VIII 

 

Dispoziţiuni finale 

Art.l7 Normele de detaliu pentru organizarea si funcţionarea Şcolii Militare 

Medii "Dimitrie Cantemir", orarul ce trebuie respectat, modul de notare al 

elevilor pentru materiile speciale, determinarea organului central M.F.A. de 

care depinde si alte dispoziţiuni de detaliu se vor stabili prin decizia M.F.A. 

Art.l8  Măsurile luate pentru organizarea si funcţionarea Şcolii Militare Medii 

"Dimitrie Cantemir" până la intrarea in vigoare a prezentului decret, rămân 

valabile. 

 

Dat in Bucureşti, la 28 iulie 1950. 

 

Ministrul Forţelor Armate, 

G-ral. col., 

 EMIL BODNĂRAŞ" 
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La data de 2 septembrie l950, conform Ordinului D. S. P. A. nr. 68070, s-

a ţinut primul examen de admitere in clasa a VIII-a pentru anul şcolar 1950-

1951. Din 103 candidaţi înscrişi au fost admişi 64. Şcoala si-a deschis cursurile 

in cel de-al doilea an de existenta cu clasele a VIII-a si a IX-a. 

La data de 10 octombrie 1950 in baza Ordinului D.S.P.A. nr. 10167 din 

28 septembrie 1950 Şcoala Militară  Medie "Dimitrie Cantemir" se disloca din 

garnizoana Roman in garnizoana Predeal, in localul din Valea Râşnoavei. 

Dislocarea şcolii s-a efectuat de la data de 28 septembrie la 10 octombrie 1950, 

iar la data de 11 octombrie 1950 şcoala şi-a redeschis cursurile in noua 

garnizoana Predeal, cu clasele a VIII-a si a IX-a. 

Prin ordinul D.S.P.A. nr. 78720 un număr de 218 elevi a participat la un 

nou concurs de admitere organizat in scoală, fiind admişi in clasa a VIII-a 96 de 

elevi si in clasa a IX-a 45 de elevi; astfel, efectivele şcolii mărindu-se la 164 de 

elevi in clasa a VIII-a si 125 de elevi in clasa a IX-a. 

La data de 1 ianuarie 1951, instituţia avea o buna încadrare. Şcoala nu a 

dispus până in 1953 de un regulament de funcţionare. Toate problemele scolii se 

rezolvau după instrucţiuni date de secţia învăţământ a D.S.P.A. In problemele 

de cadre, programe analitice, elevi, şcoala s-a orientat fie după normele 

Ministerului Învăţământului Public, fie după legile si regulamentele militare in 

vigoare. In anul şcolar 1952-1953 şcoala a funcţionat pentru prima data cu 

efective complete, astfel: la clasa a VIII-a 120 de elevi organizaţi in patru , 

plutoane; la clasa a IX-a 134 de elevi - 5 plutoane; la clasa a X-a 167 de elevi - 

6 plutoane; la clasa a XI-a 103 elevi - 3 plutoane. Prin Ordinul D.S.P.A. nr. PP 

00245520 din 4 iulie 1952 s-a comunicat şcolii ca începând cu data de l iulie 

1952 se va subordona nemijlocit Direcţiei Pregătirii de Luptă din cadrul 

Ministerului Forţelor Armate. Aceasta subordonare a durat până pe 15 aprilie 

1957, când liceul a fost subordonat Direcţiei Învăţământului Militar. Primul 

examen de absolvire a liceului s-a desfăşurat - pentru elevii de clasa a XI-a - 

între 8-29 iunie 1953 si s-a dat la următoarele obiecte: limba si literatura 

româna, limba rusă, matematică (examen scris si oral) si fizica, chimie, istorie si 

bazele darwinismului (examen oral). In ziua de 2 iulie 1963, Ministrul Forţelor 

Armate a aprobat organizarea · zilei festive a absolvirii primei promoţii de elevi 

(75 absolvenţi) de la Şcoala Militară Medie "Dimitrie Cantemir". Începând cu 

anul şcolar 1953-1954  (valabile până in anul şcolar 1958-1959) noile planuri 

de învăţământ au prevăzut schimbări deosebite in repartiţia orelor pe materii, 

astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul VII IX X XI Total 

1.  Limba română 5/6 6 5 4 20 1/2 

2.  Limba rusă 5/4 4 4 3 15 1/2 

3.  Limba străină 2 2 2 2 8 

4.  Matematica 6 6 6 4 22 

5.  Fizica 3 2 4/5 3 12 1/2 
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Nr. 

crt. 

Obiectul VII IX X XI Total 

6.  Astronomia - - 1 1 2 

7.  Chimie 2 2 4/3 2 9 1/2 

8.  Ştiinţe naturale 2 2 - 2 6 

9.  Psihologie - 1 - 1 2 

10. Geografie 2 2 2/3 2 8 1/2 

11. Istorie 3 3 3 3 12 

12. Constituţia 

R.P.R. 

- 1 1 1 3 

13. desenul 1 1 - 1 3 

14. Pregătire militară 2 2 2 2 8 

15. Total 33 34 34/5 31 132 1/2 

 

La terminarea anului şcolar 1953-1954 Şcoala Militară Medie "Dimitrie 

Cantemir" a dat doua serii de absolvenţi (clasele a X-a si a XI-a) cu un total de 

251 de elevi. In perioada 1950 1954, liceul s-a confruntat si cu unele greutăţi, 

de la probleme de încadrare până la lipsa unor programe, manuale, materiale 

didactice. 

Clădirea scolii era necorespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unei 

şcoli militare medii, nefiind posibilităţi de dezvoltare a acestei scoli prin 

construcţii suplimentare, capacitatea de cazare era necorespunzătoare pentru 

efectivul de elevi al scolii.  

In localul de la Predeal dotarea prevăzuta in statul de organizare nu era 

corespunzătoare. Elevii erau obligaţi să locuiască in paturi suprapuse, nu exista 

club, infirmeria era necorespunzătoare. Reparaţii exterioare nu se mai făcuseră 

de 16 ani, iar micile reparaţii interioare nu satisfăceau in mod eficient cerinţele 

desfăşurării activităţii didactice. De asemenea, climatul de altitudine prea mare 

nu permitea o buna dezvoltare a elevilor, iar condiţiile de cazare ale ofiţerilor si 

profesorilor erau nesatisfăcătoare. Zilnic, cadrele trebuiau sa facă cel putin 4 

km. pentru a veni la scoală, mai ales, că se desfăşurau ore si după-amiaza. Din 

acest motiv conducerea şcolii in repetate rânduri a cerut eşaloanelor superioare 

să se dea dispoziţii pentru a se aproba noi construcţii sau pentru a se găsi un nou 

local. In acest sens, in ziua de 20 octombrie 1954 a fost terminata operaţiunea 

de mutare a scolii din garnizoana Predeal in oraşul Breaza, in localul fostei 

Şcoli Militare Politice nr. l. In timpul mutării au fost întâmpinate unele greutăţi 

care au fost rezolvate in mod favorabil. 

Prin mutarea scolii la Breaza s-a creat posibilitatea de a mări numărul 

de efective de elevi instruite in sistemul de învăţământ militar liceal. Unitatea 

militară dispunea la acea ora de următoarele construcţii: comandament 

(construit in anul 1928), biblioteca, club, popota cadre (l928), clădirea unde 

astăzi se afla Casa muzicii (1936), clădirea de la punctul de control , (1936), 

sala festivităţi I1938), ateliere de croitorie, cizmărie (1938), pavilion pluton 

transport (1938), infirmeria(1943), pavilioanele T si T-1 (1951). 
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In acest sens au fost făcute demersurile necesare, organizându-se 

concursuri de admitere pentru toate clasele liceale (a VIII-a, a IX-a, a X-a). 

Începând cu anul 1954 liceul a editat revista şcolară "Cantemiriştii". Scopul 

editării a fost să stimuleze spiritul creator al elevilor, dându-le posibilitatea să se 

afirme in toate domeniile ce le sunt accesibile; sa facă cunoscut elevilor din 

şcolile civile elementare si medii, viata elevilor din şcolile militare medii pentru 

a-i atrage pe aceştia să îmbrăţişeze cariera armelor, să cultive si să dezvolte in ei 

dragostea si sentimentul mândriei, de a fi cantemirişti, dragostea pentru şcoală 

şi armata. In cuprinsul revistei erau materiale din domeniile literaturii, culturii, 

artei, obiectelor reale, din viata organizaţiilor de tineret, sport, recenzii si pagini 

distractive. 

 
 

 

 

In anul 1954 au fost construite: clădirea Învăţământului cu parter si doua 

etaje (corpul central), clădirea blocului alimentar, sala de mese centru, clădirea 

corpului de garda si centrala termică. 

 

Clădirea  

  

 Comandamentului 

Clădirea  

Învăţământului 
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Începând cu anul l955 s-a construit un complex sportiv cu terenurile 

necesare pentru fotbal, volei, baschet, tenis si gimnastică la aparate, s-a 

confecţionat aparatura interioară a sălilor destinate pentru laboratoarele de 

chimie; fizica si ştiinţe naturale cu instalaţiile de apă, gaz metan si electricitate, 

precum si cu mobilierul specific laboratoarelor şi cabinetelor. 

 

      
 

In anul 1956 s-a construit o spălătorie mecanica, uscătoria, călcătoria de 

rufe ei depozitele necesare. De asemenea, s-a mărit capacitatea bucătăriei şi s-a 

construit reţeaua electrica exterioară pentru iluminatul curţii si reţeaua electrica 

necesară pentru paza şcolii. Tot in acest an s-a început construcţia a doua 

pavilioane ,de locuinţe cu două etaje fiecare, pentru ofiţerii si profesorii şcolii, 

precum si sala de sport cu duşurile, magaziile si cancelariile necesare. 

In 1968 a fost construit pavilionul T-2. In anul 1969 s-a mărit capacitatea 

corpului învăţământ prin adăugarea a două aripi şi s-a construit pavilionuluiT-3. 

In anul următor a fost extinsa si capacitatea sălii de mese prin construirea a 

doua aripi. 

Începând cu anul şcolar 1953/54 şi până in  l959, pentru recompensarea 

elevilor merituoşi la învăţătură şi disciplină, lunar, era pusa la dispoziţia şcolii 

suma de 3000 lei. Conducerea şcolii a făcut demersuri numeroase la eşaloanele 
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superioare pentru procurarea mobilierului necesar pentru sălile de documentare 

la geografie, istorie, limba română, limba rusa, engleza, matematica, 

astronomie, pentru muzeul "Dimitrie Cantemir" si pentru cele 6 holuri existente 

in pavilionul învăţământ. De asemenea, in anul 1956, sala de spectacol a fost 

echipată cu mobilier nou. Începând cu anul 1956-1957 elevii clasei a IX-a vor 

face 11 clase, urmând cursurile pe baza noilor programe elaborate de Ministerul 

Învăţământului. Din această cauză rezultă că in anul 1958 Liceul militar nu a dat 

promoţie de absolvenţi pentru şcolile militare de ofiţeri.  

Marele Stat Major cu dispoziţia nr. C.L.00266 din 16 ianuarie 1957 a 

făcut cunoscut, că începând din data de 01 februarie 1957 se schimba denumirea 

Şcolii Militare Medii "Dimitrie Cantemir" in Liceul Militar "Dimitrie 

Cantemir". In pavilionul învăţământ, in anul şcolar 1957-1958, existau 12 

cabinete pentru obiecte diferite, 3 cabinete pentru secţie de învăţământ, un 

cabinet pedagogic, trei cancelarii comandanţi, trei laboratoare (chimie, fizica şi 

ştiinţele naturii), o sală de paleontologie-cristalografie, un muzeu de istorie, o 

sală atelier radio-tehnica, o sală desen, o sala de muzica vocală si instrumentală. 

Şcoala dispunea de următoarele ateliere: mecanica, sculptură, 

aeromodelism, artă şi pictură. Efectivele de elevi existente in acest an şcolar 

erau de 750 de elevi organizaţi astfel: clasa a VIII-a, 233 de elevi , 1 batalion x 

2 companii x 4 plutoane - clase); clasa a IX-a, 293 de elevi 1  batalion x 3 

companii x 3 plutoane - clase);· clasa a X-a, 224 de elevi 1 batalion x 2 

companii x 3/4 plutoane - clase. 

Activitatea didactica se desfăşura in conformitate cu normele stabilite de 

Ministerul Învăţământului având la baza si regulamentele de funcţionare a 

liceelor militare. Liceul a avut sarcina să dea o educaţie multilaterala tineretului. 

 Începând din anul 1960 până in 1990 elevii cantemirişti care se 

evidenţiau printr-o disciplina militară ireproşabila, executau exemplar sarcinile 

de serviciu, îngrijeau exemplar materialele ce le aveau in primire si aveau media 

generală a disciplinelor principale de pregătire de cel puţin 9.00, nici o medie 

mai mica de 8.00, media generala mai mare de 8.00 şi la purtare numai medii de 

10 li se acordau titlul de "Elev de frunte". In baza unei Dispoziţiuni a 

Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române., Liceul Militar 

"Dimitrie Cantemir" şi-a încetat activitatea in vara anului 1960 după 

soluţionarea situaţiei şcolare a elevilor din clasa a XI-a (7 iulie 1960). 

Evoluţia efectivelor de elevi în perioada 1949-1960 

 
Absolvenţi 

 

  75 251 65 107 218  198 148 

            

XI    79 122     213 148 

X   104 131 116 87 111 240 271 166 144 

IX  125 168 117 117 130 255 335 198 157 177 

VIII 51 154 134 120 181 298 352 248 271 193 249 

 1949-

1950 

1950-

1951 

1951-

1952 

1952-

1953- 

1953-

1954 

-1954-

1955 

1955-

1956 

1956-

1957 

1957-

1958 

1958-

1959 

1959-

1960 

 ANUL ŞCOLAR 
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Începând de la data de 1 iulie 1962 până la 15 august 1962 a fost 

reînfiinţat Liceul Militar "Dimitrie Cantemir", fiind  organizat conform statului 

de organizare de pace nr.27/242 "P" si statului de organizare de pace nr.54/322 

si tehnicului de cazarmare al cazărmii nr. 1140, Breaza. 

Din 25 iunie 1962 a fost desfiinţata secţia învăţământ a liceului militar si 

au fost create două posturi de directori adjuncţi: unul pentru partea ştiinţific si 

anul pentru partea umanistă. Începând cu data de 1 iulie 1962 la conducerea 

liceului a fost numit col. Nicolau Ioan Gheorghe. La data de 20 iulie 1962 liceul 

a primit de la Muzeul Militar Naţional drapelul de luptă  al unităţii. Cursurile au 

început la data de 16 septembrie 1962. Subunităţile de elevi au avut următoarea 

organizare: 

 compania 1 elevi - 4 plutoane/clase (a IX-a) efectiv l15; 

 compania 2 e1evi - 5 plutoane/clase (a X-a) - efectiv 160; 

 compania 3 elevi - 5 plutoane/clase (a X-a) - efectiv 155; 

 compania 4 elevi - 5 plutoane/clase (a X-a) - efectiv 156. 

 

 

Planul de învăţământ a cuprins următorul număr de ore săptămânal:  

 

Nr. crt. Obiectul Nr.ore 

săptămânal 

cl a IX-a 

Nr.ore 

săptămânal 

clasa a X-a 

1.  Limba şi literatura română 3 3 

2.  Limba rusă 3 3 

3.  Limba engleză 3 3 

4.  Limba latină 2 - 

5.  Istoria 2 2 

6.  Economia politică - 2 

7.  Matematica 5 6 

8.  Fizica 3 3 

9.  Chimia 2 2 

10.  Ştiinţe naturale 2 2 

11.  Geografia 2 - 

12.  Desen 1 1 

13.  Muzica 1 1 

14.  Educaţia Fizică 2 2 

15.  Lucrări practice 1 2 

16.  pregătire Militară 1 1 

17.  Dirigenţia 1 1 

18.  A.L.A. - 1 

19.  Colectiv ansamblu coral 2 1 

 Total 36 36 
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 În plus pregătirea militară s-a efectuat şi prin 12 zile a câte 6 ore de 

pregătire militară repartizată pe trimestre astfel: 

- 5 zile în trim. I; 

- 3 zile in trim. II; 

- 4 zile in trim. III. 

In perioada 1962-l968 liceul a funcţionat cu o durata a învăţământului de 

doi ani, cursurile desfăşurându-se numai pentru clasele a X-a si a XI-a. · 

Primul concurs de admitere pentru clasa a X-a s-a desfăşurat intre 27 

august - 6 septembrie 1963. Au candidat 515 elevi pentru ocuparea a 385 de 

locuri. Examenul a constat din probe scrise si orale la matematică si română. La 

concursul de admitere din anul 1965 au fost introduse probe orale la chimie si 

fizica. 

Începând cu anul şcolar 1968-1969 liceul se organizează pe 4 ani, 

selecţionând elevi începând cu clasa a IX-a. Pentru aceasta, in perioada 17-28 

iunie 1968 s-a organizat in liceu examenul de admitere in clasa a IX-a, unda au 

fost selecţionaţi 360 da elevi din aproximativ 1000 do candidaţi. Pentru noul an 

de învăţământ au fost transferaţi 21 profesori in liceu, cu data de 01 septembrie 

1968. Începând cu data de l5 septembrie 1968, liceul avea următoarea 

organizare: clasa a IX-a - 8 clase (cu doua campanii); clasa a X-a - 8 clase ( o 

companie); clasa a XI-a - 11 clase (două campanii); clasa a XII-a - 13 clase (3 

companii). , 

La concursul de admitere din 1969 a fost introdusa şi proba orală de 

istorie, participând 1110 candidaţi pe 360 de locuri. În anul şcolar 1969-1970 

liceul avea 8 companii a 41 de clase, însumând un efectiv de 1371 elevi. Pentru 

desfăşurarea programului de învăţământ, începând cu anul şcolar 1969-1970, 

planul de învăţământ a fost următorul: 

Nr. 

crt. 

Obiectele IX X XI XII 

1.  Limba şi literatura 

română 

3 3 3 3 

2.  Limbi moderne 1-2 3/3 3/3 3/3 3/3 

3.  Limba latină 2    

4.  Istoria 2 1 2 3 

5.  Economia politică   2  

6.  Filozofie şi socialism 

ştiinţific 

   2 

7.  Psihologie şi logică    1 

8.  Matematica 4 5 6 5 

9.  Fizica 3 4 4 3 

10.  Chimia 2 2 2 2 

11.  Ştiinţe biologice 2 2 2 1 

12.  Geografia 1 2  2 

13.  Desen 1 1   

14.  Muzica 1 1   
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Nr. 

crt. 

Obiectele IX X XI XII 

15.  Educaţia Fizică 2 2 3 2 

16.  Dirigenţia 1 1 1 1 

17.  Total 30 30 30 30 

 

Având la bază noua orientare a procesului de învăţământ din România, 

începând cu anul şcolar 1972/1973, au fost introduse activităţi tehnico-

productive în programa de învăţământ: lăcătuşerie, pregătire auto, transmisiuni, 

radiop-tehnică şi electrotehnica. 

In perioada 7-14 august 1972, in cadrul liceului militar s-a ţinut primul 

Forum Naţional al Pionierilor din Republica Socialista România. 

Începând cu data de 2 aprilie 1972 liceul a fost subordonat 

Comandamentului Infanteriei si Tancurilor pe baza hotărârii Consiliului de 

Conducere al Ministerului Apărării Naţionale. 

Cu anul scolar 1977-1978, printr-o judicioasă utilizare a timpului de 

pregătire de care dispuneau elevii liceelor militare, s-a reuşit să se realizeze o 

sporire a numărului de ore la româna, matematica, fizica, biologie si limbi 

străine; a sporit numărul de ore afectat activităţilor cu specific militar (doctrina 

militară naţională, cunoaşterea armelor si specialităţilor militare, legislaţia 

militară, psihologia, logica, pedagogia, muzica). 

Potrivit Planului de masuri aprobat de Ministerul Apărării Naţionale, 

pentru aplicarea la specificul liceului militar, si prevederilor Decretului 207/12 

iulie 1977, lucrarea practică de profil ce se va susţine in cadrul examenului de 

bacalaureat va consta din probele: 

1. instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie prin executarea unei 

şedinţe de trageri cu pistolul mitraliera; 

2. instrucţia de front; legislaţie si regulamente militare generale. 

Pentru formarea unor deprinderi militare s-a introdus in planurile de 

învăţământ pregătirea in tabere de instrucţie (2 săptămâni), iar pentru 

dezvoltarea calităţilor de viitori instructori, practica la comandă in clasa a XII-a 

(2 săptămâni), timp in care elevii exercita atribuţiile comandantului de grupă ca 

ajutoare ale ofiţerilor la pregătirea militară generala a elevilor din clasele a IX - 

XI-a. 

Intre anii 1977 - 1989 programa analitica a fost îmbogăţită prin 

introducerea unor discipline care au accentuat profilul tehnic al învăţământului, 

ca: maşini, aparate si automatizări, studiul materialelor mecanice, rezistenta 

materialelor si organe de maşini, desen tehnic. Până in 1990, prin structura si 

conţinutul lor planurile de învăţământ au permis îndeplinirea obiectivelor 

înscrise in doctrina militară naţională, îndeplinindu-se scopul fundamental al 

acestor instituţii: însuşirea temeinica de către toţi elevii a cunoştinţelor 

ştiinţifice de cultura generala si social-politice, tehnice si militare de 

specialitate, necesare continuării studiilor in celelalte forme ale învăţământului 

militar formarea elevilor ca oameni cu o pregătire multilaterală pătrunşi de 

spiritul de ordine si disciplina, deprinşi să se comporte si să acţioneze in 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU LICEELE MILITARE

1990 - 1991

Activ. Nr. OBIECTE DE TOTAL

de crt. STUDIU IX o/s X o/s XI o/s XII o/s

învăţ.

A. PREGĂTIREA UMANISTĂ ŞI 360 11 360 22 360 12 340 10 1420

    SOCIALĂ 

1 Limba şi literatura română 108 3 108 3 108 3 102 3 426

2 Limbă modernă 1 72 2 72 2 72 2 68 2 284

3 Limbă modernă 2 72 2 72 2 72 2 68 2 284

4 Istoria 72 2 72 2 36 1 34 1 214

5 Geografia 36 1 36 1 36 1 34 1 142

6 Logica - Psihologia 36 1 36

7 Psihologia 36 1 36

8 Sociologie 36 1 36

9 Pedagogie 34 1 34

10 Economia 72 3 72

11 Filosofia 34 1 34

B. PREGĂTIREA ŞTIINŢIFICĂ DE 432 12 432 12 432 12 442 13 1738

DE BAZĂ

1 Matematică 180 5 180 5 180 5 170 5 710

2 Fizică 144 4 144 4 144 4 136 4 568

3 Chimia 72 2 72 2 72 2 68 2 284

4 Biologia 36 1 36 1 36 1 34 1 142

5 Astronomia 34 1 34

C. PREGĂTIRE TEHNICĂ GENERALĂ 108 3 108 3 72 2 68 2 356

1 Tehnica de calcul 36 1 36 1 36 1 34 1 142

2 Bazele informaticii 36 1 36 1 36 1 34 1 142

3 Desen tehnic şi cartografie 36 1 36 1 72

D. EDUCAŢIE FIZICĂ 72 2 72 2 72 2 62 2 284

E. EDUCAŢIE MUZICALĂ (muzică cor 36 1 36

şi dirijat)

F. DIRIGENŢIE 36 1 36 1 36 1 34 1 142

G. PREGĂTIRE MILITARĂ 72 2 72 2 72 2 62 2 284

TOTAL GENERAL 1080 31 1080 31 1080 32 1020 31 4260

NUMĂR DE ORE PE AN ŞI SĂPTĂMÂNĂ

orice împrejurare potrivit regulilor ostăşeşti. 

Pentru îmbunătăţirea procesului de învăţământ si a calităţii însuşirii 

cunoştinţelor de către elevi s-a introdus din anul 1981, până in 1990, examenul 

de treapta pentru absolvenţii din clasa a X-a. Probele de concurs, in liceul 

militar, au fost susţinute la matematica si fizica. 

Pentru perioada 1990-1995 Liceul Militar "Dimitrie Cantemir" a avut 

următorul plan de învăţământ: 
 

Pentru  seriile 1995-1996 planul de învăţământ este următorul: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU LICEELE MILITARE

1995 - 1996

Activ. Nr. OBIECTE DE TOTAL

de crt. STUDIU

învăţ. an săpt. an săpt. an săpt. an săpt.

A. EDUCAŢIA UMANISTĂ ŞI 315 9 315 9 385 11 350 10 1365

    SOCIALĂ 

1 Limba şi literatura română 105 3 105 3 105 3 105 3 420

2 Limbă modernă 1 70 2 70 2 70 2 70 2 280

3 Limbă modernă 2 70 2 70 2 70 2 70 2 280

4 Istoria 35 1 35 1 70 2 70 2 210

5 Logica 35 1 35

6 Psihologia 35 1 35

7 Economia 70 2 70

8 Filosofia 35 1 35

B. EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ DE 455 13 455 13 490 14 490 14 1890

DE BAZĂ

1 Matematică 175 5 175 5 175 5 175 5 700

2 Fizică 140 4 140 4 140 4 140 4 560

3 Chimia 70 2 70 2 70 2 70 2 280

4 Biologia 35 1 35 1 70 2 35 1 175

5 Georgafia 35 1 35 1 35 35 1 35 140

6 Astronomia 35 1 35

C. PREGĂTIRE TEHNICĂ GENERALĂ 105 3 105 3 70 2 70 2 350

1 Informatică 70 2 105 3 70 2 70 2 315

2 Desenul tehnic şi cartografic 35 1 35

D. EDUCAŢIE FIZICĂ 70 2 105 3 70 2 70 2 315

E. DIRIGENŢIA, EDUCAŢIA CIVICĂ 35 1 35 1 35 1 35 1 140

ŞI MILITARĂ

F. PREGĂTIRE MILITARĂ 105 3 105 3 70 2 70 2 350

G. PREGĂTIREA OPŢIONALĂ 35 1 35 1 35 1 35 1 140

TOTAL GENERAL 1155 33 1155 33 1155 33 1120 32 4585

NUMĂR DE ORE PE AN ŞI SĂPTĂMÂNĂ

IX X XI XII
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU LICEELE MILITARE

1997 - 2001

Activ. Nr. OBIECTE DE TOTAL

de crt. STUDIU

învăţ. an săpt. an săpt. an săpt. an săpt.

A. EDUCAŢIA UMANISTĂ ŞI 385 11 385 11 420 12 420 12 1610

    SOCIALĂ 

1 Limba şi literatura română 105 3 105 3 105 3 105 3 420

2 Limba română (Gramatică) 35 1 35

3 Limbă engleză 105 3 105 3 105 3 105 3 420

4 Limbă modernă 2 70 2 70 2 70 2 70 2 280

5 Istoria 35 1 35 1 70 2 70 2 210

6 Logica 35 1 35

7 Psihologia 70 2 70

8 Economia 35 1 35

9 Sociologie 35 1 35 1 70

10 Filosofia 35 1 35

B. EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ DE 420 12 420 12 420 12 420 12 1680

DE BAZĂ

1 Matematică 140 4 140 4 140 4 140 4 560

2 Fizică 70 2 70 2 70 2 70 2 280

3 Chimia 35 1 35 1 35 1 35 1 140

4 Biologia 35 1 35 1 35 1 35 1 140

5 Georgafia 35 1 35 1 35 1 35 1 140

6 Informatică 105 3 105 3 105 3 105 3 420

C. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DE 175 5 175 5 140 4 140 4 630

SPECIALITATE

1 Educaţie fizică 105 3 105 3 105 3 105 3 420

2 Pregătire militară 70 2 70 2 35 1 35 1 210

D. PREGĂTIREA OPŢIONALĂ 35 1 35 1 35 1 35 1 140

E. EDUCAŢIE UMANISTĂ ŞI SOCIALĂ 140 4 140 4 140 4 175 5 595

    EDUCAŢIE ŞTIINŢIFICĂ DE BAZĂ 210 6 175 5 375 5 210 6 770

1 Tehnică de calcul 35 1 35 1 35 1 35 1 140

2 Fizică (tehnici de lab.aplic.) 35 1 35 1 35 1 35 1 140

3 Chimie (tehnici de lab.aplic.) 35 1 35 1 35 1 35 1 140

     EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DE SPECIALITATE 35 1 35 1 35 1 35 1 140

                 Pregătire militară 35 1 35 1 35 1 35 1 140

F. DIRIGENŢIE 35 1 35 1 35 1 35 1 140

TOTAL 1050 30 1050 30 1050 30 1050 30 4200

NUMĂR DE ORE PE AN ŞI SĂPTĂMÂNĂ

IX X XI XII

 

Pentru  seria 1997-2001 planul de învăţământ este următorul: 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU LICEELE MILITARE

1998 - 2002

Activ. Nr. OBIECTE DE

de crt. STUDIU

învăţ. an săpt. an săpt. an săpt. an săpt.

A. EDUCAŢIA UMANISTĂ ŞI 340 10 340 10 408 12 408 12

    SOCIALĂ 

1 Limba şi literatura română 102 3 102 3 102 3 102 3

2 Limbă modernă I 102 3 102 3 102 3 102 3

3 Limbă modernă 2 68 2 68 2 68 2 68 2

4 Istoria 34 1 34 1 68 2 68 2

5 Logica 31 1

6 Economia 34 1

7 Psihologia 34 1 34 1

8 Filosofia 34 1

9 Sociologie 34 1

B. EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ DE 340 10 340 10 340 10 340 10

DE BAZĂ

1 Matematică 136 4 136 4 136 4 136 4

2 Fizică 102 3 102 3 102 3 102 3

3 Chimia 34 1 34 1 34 1 34 1

4 Biologia 34 1 34 1 34 1 34 1

5 Georgafia 34 1 34 1 34 1 34 1

C. PREGĂTIRE TEHNICĂ 102 3 102 3 68 2 68 2

1 Informatică 102 3 102 3 68 2 68 2

D. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 102 3 102 3 102 3 102 3

E. PREGĂTIRE MILITARĂ 68 2 68 2 34 1 34 1

F.CONSILIERE ŞI ORIENTARE 34 1 34 1 34 1 34 1

   PROFESIONALĂ

G. PREGĂTIRE OPŢIONALĂ 34 1 34 1 34 1 34 1

TOTAL 1020 30 1020 30 1020 30 1020 30

NUMĂR DE ORE PE AN ŞI SĂPTĂMÂNĂ

IX X XI XII

 

 

 

Pentru  seria 1998-2002 planul de învăţământ este următorul: 
 

 

 

 

 

 

 

Începând cu anul şcolar 1999 liceele militare, ca licee de filieră 

vocaţională, au un nou plan de învăţământ, astfel: 

PROFILUL MILITAR

ARII CURRICULARE Discipline TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS

COMUN COMUN COMUN COMUN

1. LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română 3 3 3 3

COMUNICARE Limbă modernă 1 3 1 3   - 3  - 3  -

Limbă modernă 2 2 2 2 2

TOTAL

2. MATEMATICĂ Matematică 4 4 4 4

ŞI ŞTIINŢELE Fizică 2 +1 3 +1 3 +2 3 +2

NATURII Chimia 1 1 1 1

Biologia 1 1 1 1

TOTAL

3. OM ŞI Istorie 1 1 1 2

SOCIETATE Geografie 1 +2 1 +2 1 +2  - +2

Ştiinţe socio-umane 1 1 1 1

Religie

TOTAL

4. ARTE Educaţie muzicală  -  -  -  -

Educaţie plastică  - +1  - +1  - +1  - +1

TOTAL

5. EDUCAŢIE Educaţie fizică 3 3 3 3

FIZICĂ ŞI SPORT TOTAL

6. TEHNOLOGII Informatică 3 3 2 +1 2 +1

TOTAL

7. PREGĂTIRE Pregătire militară 2 1 +1 1 1

MILITARĂ TOTAL

8. CONSILIERE +1 +1 +1 +1 

ŞI ORIENTARE TOTAL

TOTAL 27 6 27 6 26 7 26 7

Număr de ore MIN-MAX

IX X XI XII

9 8 8 8

9 10 11 11

5 5 5 5

1 1 1 1

3 3 33

3 3 3 3

2 2 1 1

1 1 1 1

31-33 31-33 31-33 31-33
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PROFILUL MILITAR

ARII CURRICULARE Discipline TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS TRUNCHI CDS

COMUN COMUN COMUN COMUN

1. LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română 4 3 3 3

COMUNICARE Limbă modernă 1 3 3 3 3

Limbă modernă 2 2 2 2 2

TOTAL 9 8 8 8

2. MATEMATICĂ Matematică 4 4 4 4

ŞI ŞTIINŢELE Fizică 3 3 3 3

NATURII Chimia 1 1 1 1

Biologia 1 1 1 1

TOTAL 9 9 9 9

3. OM ŞI Istorie 1 1 1 2

SOCIETATE Geografie 1 1 1 1

Ştiinţe socio-umane 1 1 1 1

Religie 1 1 1 1

TOTAL 4 4 4 5

4. ARTE Educaţie muzicală  -  -  -  -

Educaţie plastică  -  -  -  -

TOTAL - - - -

5. EDUCAŢIE Educaţie fizică 3 3 3 2

FIZICĂ ŞI SPORT TOTAL 3 3 3 2

6. TEHNOLOGII

Informatică /tehnologia 

informaţiei 2 3 4 4

TOTAL 2 3 4 4

7. PREGĂTIRE Pregătire militară 2 2 2 2

MILITARĂ TOTAL 2 2 2 2

8. CONSILIERE Dirigenţie 1 1 1 1

ŞI ORIENTARE TOTAL 1 1 1 1

TOTAL 30 1 30 1 31 2 31 2*

TOTAL GENERAL

IX X XI XII

33 33 33 33

PROFILUL MILITAR

TC CD TC+ C D CDS TC CD TC+CD CDS

LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 8 1 9 7 1 8

Limba şi literatura 

română 4 4 3 3

Limbă modernă 1 2 1 3 2 1 3
Limbă modernă 2 2 2 2 2

MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII 6 3 9 6 3 9

Matematică 2 2 4 2 2 4

Fizică 2 1 3 2 1 3

Chimia 1 1 1 1
Biologia 1 1 1 1

OM ŞI SOCIETATE 1 4 4 4

Istorie 1 1 1 1

Geografie 1 1 1 1

Ştiinţe socio-umane 1 1 1 1
Religie 4 1 1 1

ARTE 2 2 2 2

Educaţie muzicală 1 1 1 1
Educaţie plastică 1 1 1 1

TEHNOLOGII 2 2 2 2 4

TIC 2 2 1 1 2

Informatică 1 1
Educaţie 

antreprenorială 1 1

EDUCAŢIE FIZICĂ 2 1 3 2 1 3
Educaţie fizică 2 1 3 2 1 3

PREGĂTIRE 

MILITARĂ 2 2 2 2

CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 1 1 1 1

Dirigenţie 1 1 1 1

TOTAL TC/CD/CDS 25 7 32 2* 31 9 33 2*

TOTAL (TC/CD/CDS)

ARIACURRICULARĂ/

DISCIPLINA

34 35

XIIX

 

În anul  2001 Colegiul Militar Liceal  a primit un nou plan de învăţământ 

prin Ordinul Ministerului  Educaţiei şi Cercetării 3670/17.04.2001: 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2004 odată cu trecerea la învăţământul  liceal obligatoriu pentru clasele  

a XI - X-a, Colegiul Militar Liceal au primit următorul plan de învăţământ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea continua a calităţii procesului instructiv-educativ a fost 

confirmata de rezultatele obţinute la bacalaureat si la diferite concursuri interne 

si internaţionale. Elevul Amilcar Ionescu a câştigat olimpiada internaţională de 

fizica,  ediţia 1983. 
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Începând cu anul 1963, până in 1912, in vacanta de  vară a elevilor, au 

fost executate excursii de studii cu elevii si cadrele didactice pe itinerarul: 

Breaza - Braşov - Lacul Roşu - Cheile Bicazului - Piatra-Neamţ - Bacău - 

Mărăşeşti - Galaţi - Brăila - Ploieşti -  Breaza.  De asemeni, încă din prima 

vacanţă a elevilor din vara anului 1950, aceştia au beneficiat de o cură helio-

marină pe litoralul Marii Negre, întrerupta in perioada 1974-1992. · 

An de an, o parte din efectivul liceului a fost antrenat in blocul de parada 

pentru sărbătorirea zilei de 23 august. 

 In liceul nostru s-au efectuat numeroase vizite din partea unor 

personalităţi militare si civile cum ar fi: ataşaţii militari ai ţărilor care au 

reprezentanţă diplomatică in Bucureşti (1963, 1972); ai  R.D.Germane 

(1964,1973,1977, 1979), ai R.P.Ungare (1967), ai R.S. Cehoslovace 

(1968,1979, 1983), ai R.P. Polone (1976,1981), ai R.P. Bulgare(l977,1979), ai 

R.A. Egipt (1977), ai U.R.S.S. (1978), ai R.P.Chineze (1981), ai R.P.D.Coreene 

(1981,1982), ai R.A.Siria (1981). 

Începând cu data de 17 decembrie 1989 unitatea noastră a trecut la 

aplicarea alarmei de lupta parţiale,  luându-se măsuri suplimentare pentru 

apărarea, cazărmii. In zilele Revolutiei, de la data de 22 decembrie, întreg 

efectivul liceului, cadre militare, profesori si salariaţi civili, a asigurat apărarea 

principalelor obiective din localitatea Breaza. 

Învăţământul miliar după evenimentele din decembrie 1989 a cunoscut 

importante restructurări si reorientări, a dobândit pe parcursul ultimilor ani o 

configuraţie corespunzătoare reformei structurale din învăţământul românesc. 

Noile programe de învăţământ, scoaterea materiilor tehnice si cu caracter politic 

marxist au accentuat caracterul ştiinţific, educativ-formativ al sistemului de 

învăţământ militar-liceal românesc contemporan. Potrivit noilor planuri de 

învăţământ, obiectivele generale ale liceului militar sunt: "însuşirea de către 

elevi a conceptelor  legilor naturii si ale dezvoltării societăţii omeneşti, 

aplicarea si operarea cu acestea; dezvoltarea deprinderilor de munca 

independenta, a sentimentului de responsabilitate faţă de sarcinile şcolare, de 

îngrijire a bunurilor primite in folosinţă; formarea si dezvoltarea spiritului de 

intrajutorare, a cinstei si modestiei, corectitudinii, voinţei si a curajului, 

rezistenţei fizice şi psihice, dârzeniei, a deprinderii de a executa corect 

mişcările, acţiunile si operaţiile individuale si colective, prevăzute in 

programele de pregătire militară; demonstrarea capacităţii de a aplica in 

practica cunoştinţele ştiinţifice şi militare de specialitate, de a conduce şedinţe 

de pregătire militară cu elevii, în calitate de comandant da grupa si ajutor al 

comandanţilor de subunităţi din liceu." 

După anul 1990 instituţia noastră a fost vizitată de personalităţi militare 

din Belgia (1992, 1993), Bulgaria (1993), China (1992, 1994), R.P.D.Coreea 

(1992), Franţa (1991, 1992, 1993, 1994), Germania (1993), Grecia (1993, 

1994), Marea Britanie (1992), Turcia (1991, 1992, 1994), Ungaria (1993), 

Norvegia (1999). 

Începând cu 7 octombrie 1991 un efectiv de 22 de elevi din Republica 

Moldova s-a prezentat in liceu pentru a urma cursurile liceului militar. De 
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asemenea, din septembrie 1993, un alt grup de elevi din aceeaşi tara urmează 

cursurile liceului militar. 

 
 

 

Existenţa unei instituţii este marcată de fapte, date, evenimente care, prin 

dimensiunea lor, reprezintă repere axiologice ce ne-au determinat revenirea 

istorică şi spirituală, borne de suflet şi de conştiinţă, care marchează începutul 

fiinţării noastre ca instituţie de învăţământ liceal militar. 

      Având în vedere numeroasele similitudini educaţionale existente între cele 

două instituţii liceale militare, concretizate în formarea unor personalităţi 

autentice s-a iniţiat încă din anul 1994 un program complex de acţiuni care să 

pună în valoare activitatea şi continuitatea spirituală a acestei instituţii militare 

de învăţământ în perspectiva aniversării din acest an. 

    În zilele de 14 şi 15 iunie 1995 a avut loc festivitatea  solemnă şi oficială de 

transmitere de către "mănăstireni" a Registrului Istoric şi a ştafetei simbolice a 

glorioaselor tradiţii ale Liceului Militar "Nicolae Filipescu" către "cantemirişti", 

către Liceul Militar "Dimitrie Cantemir". Pentru imortalizarea acestui moment 

istoric şi pentru veşnica cinstire a celor peste o sută de eroi mănăstireni din cele 

două războaie mondiale a fost ctitorit şi dezvelit Monumentul continuităţii. 

     În data de 4 decembrie 1996, la Cercul Militar Naţional, în sala "Alba Iulia" 

s-a desfăşurat Forumul inaugural al Fundaţiei "Amicii Liceului Militar Dimitrie 

Cantemir", care este continuatoarea de drept a Asociaţiei "Amicii Liceului 

Militar Nicolae Filipescu", denumită de către ctitorul ei Cuib de Şoimi cu 

ocazia punerii pietrei de temelie  a liceului. La această adunare de constituire - 

mult mediatizată - au participat personalităţi militare şi civile, foşti cantemirişti  

cât şi reprezentanţi în viaţă care au înfiinţat şi au lucrat  în Asociaţia "Amicii 

Liceului Militar Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu. Cu această ocazie s-

au ales organele conducătoare ale fundaţiei şi s-au aprobat Statutul şi 

Regulamentul Fundaţiei.   

     Pe această linie a continuităţii, ultimul act ce urmează a încheia preluarea 

tradiţiilor nobile ale Liceului Militar "Nicolae  Filipescu" de la Mănăstirea 

Dealu trebuie să fie şi revenirea la statutul  / denumirea de Colegiu Naţional 

Militar "Dimitrie Cantemir". 

Dintre prestigioasele instituţii de învăţământ militare liceale din perioada 

interbelică, Liceul Militar "Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu prin 

rezultatele deosebite obţinute, prin valorosul corp de cadre - profesori şi ofiţeri, 

prin baza materială deosebit de bogată, a devenit din 1934 - "o şcoală de 

selecţie şi un institut de experimentare a celor mai potrivite metode  şi mijloace 

pentru întemeierea unei pedagogii naţionale", un aşezământ unde elevii erau  
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crescuţi în spiritul dragostei faţă de Neam. Toate acestea au contribuit la 

transformarea Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu în Colegiu Naţional 

Militar, în toamna anului 1940. 

      În cei 85 de ani de existenţă Liceul Militar "Dimitrie Cantemir" a dat ţării 

circa 13.000 de absolvenţi care au făcut şi fac cinste învăţământului, armatei 

române şi care au devenit, datorită activităţii şi capacităţii lor, ofiţeri, legiuitori, 

artişti, scriitori, oameni de stat etc. Dintre marile personalităţi care au ieşit din 

acest liceu amintim în ordine alfabetică: 

 Mihai I - fost şef al statului român (1940 - 1947); 

 Generali şi amirali: Arambaşa Constantin, Bârloiu Viorel, Bănuţă Nicolae, 

Boncu Simion, Buliga Raul, Cioflină Dumitru, Costache Tiberiu, , 

Crăciunescu Marcel, Degeratu Constantin, Diaconescu Marcel, Dobrescu 

Dumitru, Ferderber Boris, Gâdiuţă Ion, Gheorghe Gheorghiu, Iliescu 

Dumitru,  Lungu Cornel, Magdalena Aurel, Marin Ilie, Mihai Traian 

Augustin, Paraniac Cornel, Piati Eugen, Popa Constantin, Popescu Mihai, 

Rotaru Gheorghe, Sterian Dumitru, Zapan Grigore, Zinca Vasile; 

 Scriitori: Cârjan Constantin, Cârje Ion, Gheorghe Vasile, Giugariu Mihai, 

Golianu Alexandru, Lilă Ion, Radu Tudoran, Romanescu Marcel; 

 Artişti: Băieşu Dan, Ciutac Ştefan Octavian, Coman Gheorghe, Grigorescu 

Sorin, Nasta Dan, Nicolaescu Sergiu, Pruncu Nicolae, Rebengiuc Victor; 

 Academicieni: Berciu Dumitru, Carafoli Ilie, Georgescu Titu, Sorescu Marin, 

Ştefănescu Ştefan; 

 Profesori univ. dr.: Constantinescu Gheorghe, Corduneanu Constantin, 

Gogorici Alexandru , Iamandi Constantin, Ilie Gheorghe, Postelnicescu 

Mircea. 

     Dintre personalităţile care au fost profesori şi comandanţi îi amintim pe: 

acad. Nicolae Bănescu, acad. Octav Onicescu, acad. Romulus Vulcănescu,  

generalii: Ilie Dragomir, Grigore Nicolaide, Marcel Olteanu, Neculai Stoina, 

Cristache Ştefănescu, Aurelian Vişan  şi profesorii: Băghină Vasile, Butoi 

Dumitrache, Costaş Alexandru, Gheorghiade Constantin, Hadârcă Iacob, 

Manoliu Constantin, Marinescu Ştefan, Mihăilescu Ştefan, Onosă Hristache, 

Szabo Tiberiu, Toma Viorica, Ungureanu Constantin ş.a.  

În prezent, liceul dispune de: 19 săli de clasă, 4 săli multifuncţionale, o 

sală de festivităţi cu o capacitate de 400 locuri, 2 săli de sport, o  bibliotecă ce 

însumează 83.000 volume lectură,  1 centru de calcul (două reţele a câte 12 

posturi, 1 complet INTERNET, 1 complex de tehnoredactare computerizată), 1 

complex de psihologie, 21 cabinete, 13 laboratoare, o sală pentru consiliu 

elevilor, o sală de arte marţiale, 9 săli de studiu la nivelul subunităţilor,  2 

poligoane de tragere, 1 bază sportivă complexă. 

 Rezultatele evidenţiate sunt rodul muncii desfăşurate competent şi 

conştiincios de către un colectiv didactic temeinic pregătit profesional şi 

pedagogic, în care există acea emulaţie profesională şi acea atitudine empatică 

necesară actului de creaţie didactică, alcătuit din: 1 doctor în ştiinţe, 12 

profesori gradul I, 3 profesor gradul II, 8 profesori definitivi, 9 debutanţi.  
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Îndrumaţi de către profesori un număr de 74 elevi au participat la faza 

judeţeană a olimpiadelor şcolare unde au obţinut 47 de premii şi diplome. 

    Lărgind permanent câmpul problematic al procesului de instruire şi educaţie, 

liceul şi-a confirmat tradiţia de şcoală de elită prin obţinerea în fiecare an de 

către elevi a unor rezultate deosebite la admiterea în instituţiile de învăţământ 

superior, precum şi la concursurile, olimpiadele şi spartachiadele şcolare, ceea 

ce demonstrează gradul ridicat de folosire a resurselor umane. 

     Confirmarea prestigiului de care se bucură liceul nostru se reflectă în 

elogioasele aprecieri ale şefilor numeroaselor delegaţii militare străine care ne-

au vizitat instituţia în ultima vreme şi în foarte multe materiale apărute în mass-

media - articole în presă, emisiuni de radio şi de televiziune dedicate special 

instituţiei noastre.    

COLEGIUL MILITAR LICEAL "DIMITRIE CANTEMIR" se prezintă 

astăzi ca o instituţie 

militară de învăţământ 

de elita a armatei 

române, care asigura 

însuşirea temeinică a 

cunoştinţelor ştiinţi-

fice, de cultura gene-

rală si militară 

necesare elevilor 

pentru a putea conti-

nua studiile in 

celelalte forme ale 

învăţământului militar 

Şcoala dispune de un 

corp de educatori 

deosebit de bine selecţionat, cu cadre cu o bogata si complexa activitate 

didactica. Prestigiul liceului a crescut an de an, fapt oglindit si in orientarea 

multor absolvenţi ai clasei a VIII-a către instituţia noastră. Activitatea cercurilor 

de elevi a cunoscut in ultimii ani o continue dezvoltare si îmbogăţire 

contribuind la dezvoltarea interesului pentru studiu, a înclinaţiilor si 

aptitudinilor, la orientarea către diferite specialităţi militare a elevilor 

cantemirişti. Conţinutul activităţilor in cadrul cercurilor, tematica lor, a evoluat 

an de an in funcţie de mersul procesului de învăţământ si de interesele concrete 

ale grupurilor de elevi. In şcoala noastră, in anul şcolar 1994-1995, 

funcţionează cercurile de matematica, fizica, română, chimie biologie, 

geografie, filozofie, informatica, limbi străine, educaţie fizica. Şcoala dispune 

de cabinete de informatica bine utilate cu tehnica de calcul moderna si cu un 

colectiv de cadre didactice cu o pregătire la nivelul ultimelor soft-uri apărute pe 

plan mondial.  

Astăzi, COLEGIUL MILITAR LICEAL MILITAR "DIMITRIE 

CANTEMIR" se prezintă ca o instituţie şcolară impunătoare, cu o bogata si 

moderna baza materiala a învăţământului ce cuprinde 27 săli de clasa, l6 
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laboratoare si, cabinete pentru consultaţii, o biblioteca ce cuprinde 26.083 

titluri, terenuri pentru jocuri sportive (fotbal, volei, handbal, tenis de câmp), săli 

de tragere, poligon redus. 

Profesorii si ofiţerii a investit si investesc mult timp pentru propria lor 

documentare in pregătirea lecţiilor propunând elevilor variante de interpretare 

elaborate strălucit si in aceasta dăruire profesionala si ardere intelectuală 

tind să creeze un orizont larg tinerilor cantemiristi. Paralel cu transmiterea unor 

cunoştinţe, cu formarea unor deprinderi intelectuale, educatorii au cultivat si 

cultivă elevilor spiritul dragostei fata de patrie, fata de cariera militară, fata de 

ordine si disciplină. 

Cadrele militare instruiesc elevii pentru formarea unor deprinderi 

ostăşeşti, pentru dezvoltarea gândirii militare a acestora, a capacităţii de a lua 

hotărâri rapide si îndrăzneţe, a spiritului de iniţiativa, perfecţionând deprinderile 

militare ale tinerilor. 

Deosebit de semnificative si de grăitoare sunt rezultatele obţinute de 

cantemirişti la Concursurile sportiv şi aplicativ militare de vara ale liceelor 

militare. 

Rezultatele obţinute de elevii liceului la Spartachiada între liceele 

militare: 

Nr. crt. Anul Localitatea unde s-a desfăşurat Locul ocupat în clasament 

1.  1987 Craiova II 

2.  1988 Constanţa II 

3.  1989 Breaza II 

4.  1992 Alba-Iulia II 

5.  1993 Câmpulung-Moldovenesc III 

6.  1994 Câmpulung-Moldovenesc II 

7.  1995 Craiova III 

8.  1996 Breaza II 

9.  1997 Câmpulung-Moldovenesc II 

10.  1998 Breaza II 

11.  1999 Alba Iulia III 

12.  2000 Câmpulung Moldovenesc II 

13.  2001 Breaza I 

14.  2002 Alba Iulia II 

15.  2003 Câmpulung Moldovenesc III 

16.  2004 Buzău III 

 

Rezultatele obţinute de elevii liceului la concursurile de matematică-

fizică intre liceele militare: 

Nr. crt. Anul Localitatea unde s-a 

desfăşurat 

Locul ocupat în 

clasament 

1.  1987 Craiova II 

2.  1988 Constanţa II 

3.  1989 Breaza II 

4.  1992 Alba-Iulia II 

5.  1993 Câmpulung-Moldovenesc III 

6.  1994 Câmpulung-Moldovenesc II 
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Nr. crt. Anul Localitatea unde s-a 

desfăşurat 

Locul ocupat în 

clasament 

7.  1995 Craiova III 

8.  1996 Breaza  II 

9.  1997 Câmpulung - Moldovenesc II 

10.  1998 Breaza II 

11.  1999 Alba Iulia III 

COLEGIUL MILITAR LICEAL "DIMITRIE CANTEMIR" a dat ţării 

peste 10.000 ce absolvenţi care au făcut si fac cinste învăţământului, armatei 

romane si care au 

devenit, datorita 

activităţii si capacităţii 

lor, ofiţeri, legiuitori, 

artişti, scriitori si 

oameni de stat. 

La ceas aniversar 

ne întoarcem privirea 

cu admiraţie, respect si 

mândrie spre toţi cei 

care au muncit in 

aceasta şcoala si  

s-au realizat datorita 

efortului imens depusde 

colectivul de educatori. 

Aniversarea, 

liceului este marcata în mod deosebit prin multiple manifestări cu caracter festiv 

desfăşurate pe parcursul lunilor octombrie si noiembrie a sesiuni de referate si 

comunicări ştiinţifice ale cadrelor si elevilor, activităţi cultural-artistice si 

competiţii sportive, întocmirea unei monografii sintetice a instituţiei si a unui 

catalog general al promoţiilor cantemiriste, editarea unei "Antologii a poeziei 

cantemiriste", precum si a unei interesante culegeri de confesiuni sub genericul 

"Clipe de neuitat din liceul militar". 
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Maior HARALAMBIE TOMAGU 1949-1951 

Lt.colonel ILIE CRISTEA 1951-1953 

General maior AUREL VIŞAN 1953-1956 

Colonel VIRGIL MANTA 1956-1957 

Colonel  GRIGORE NICOLAIDE 1957-1959 

Colonel  MARIN LUTA 1959-1960 

Colonel  GHEORGHE NICOLAU 1962-1970 

General maior CRISTACHE ŞTEFĂNESCU 1970-1975 

Colonel  PETRE ŞTEFAN 1975-1981 

Colonel  ILIE DRAGOMIR 1981-1984 

Colonel  NECULAI STOINA 1984-1991 

Lt. colonel GHEORGHE BADEA 1991-1997 

Colonel  RADU VOICU 1997-2000 

Colonel  DORIN ZAMFIR 2000- 
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Cpt. SPIRIDON IONESCU HEROIU  1949-1951 

Cpt. IOAN CĂLIN     1951-1953 

Lt.col. CONSTANTIN LAMBADARIE 1953-1959 

Maior IONEL JIPA     1959-1960 

Profesor ALEXANDRU COSTAŞ  1962-1967 

Profesor VASILE BĂGHINĂ   1962-1963 

Profesor CONSTANTIN MANOLIU  1967-1975 

Profesor IACOB HADÂRCĂ   1963-1973;  
1975-1984 

Profesor ION STANCIU    1984-1998 

Profesor doctor  

AUREL-CONSTANTIN SOARE  1998- 
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1963-1964 ILIE MARIN 

1964-1965 SITCAI FR. NECULAE-EUGEN 

1965-1966 PITĂ MIHAIL TEODOR 

1966-1967 RIZEA MARIN ION 

1968-1969 BONCU ION SIMION 

1969-1970 SURU ATANASIE DUMITRU 

1970-1971 TRIFĂNESCU EUGENIU DAN 

1971-1972 GÎLICE NICOLAE NICOLAE 

1972-1973 CIOBANU CONSTANTIN VALERICĂ 

1973-1974 DRĂGĂLINA TUDOR ALEXANDRU 

1974-1975 BOBE ION GHIŢĂ 

1975-1976 CHIRIAC ION MIRCEA-DĂNUŢ 

1976-1977 TELEŞPAN ILIE CONSTANTIN 

1977-1978 BUZDUGAN GH. TIBERIU 

1978-1979 DIGULESCU PETRE PETRE 

1979-1980 CIOCHINĂ EMIL ALEXANDRU 

1980-1981 COVACIU PERICLE NICOLAE 

1981-1982 BARCARI ION STELIAN 

1982-1983 IVAN TEODOR ADRIAN 

1983-1984 IONESCU MIHAI AMILCAR 

1984-1985 NECULA GH. GINEL 

1985-1986 TEŞILEANU NECULAI MIHAIL 

1986-1987 DUMITRAŞCU GH. OVIDIU 

1987-1988 GEORGESCU JEAN MARIUS 

1988-1989 LUPOIU GH. CONSTANTIN 

1989-1990 AVRAM IOAN GABRIEL 

1990-1991 TĂNĂSIE NICOLAE NICOLAE 

1991-1992 MUNTEANU GH. TIBERIU 

1992-1993 NEACŞU C-TIN VALERIU 

1993-1994 MOGA VASILE MARIUS 

1994-1995 BUZOIANU A. CRISTIAN 

1995-1996 ŞOICA V. FLORIAN 

1996-1997 COMAN M. MIHAI 

1997-1998 STĂNCIULESCU GH. PAUL 

1998-1999 MARIN V. MIHĂIŢĂ 

1999-2000 MIREA MARIUS ION 

2000-2001 FĂCĂIERU M. GEORGE  GABRIEL 

TĂBLEŢ I. CEZAR MARIUS 

2004-2002 DUMITRU T. SILVIAN 

2002-2003 CERNAT D. AEUARD MARCEL 

2003-2004 VOICA V. ALEXANDRU 
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Profesor Sosit 

în: 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

Limba română             

Simion Bărbulescu 1951   * *        

Visarion Boboc 1951   * * * *      

Constantin Boroianu 1951   * * * * * *    

Petru Buhai 1951   * * * * * * * * * 

Alexandru Costaş 1951   * * * * * * * * * 

Traian Cucu 1954      * * * * *  

Gheorghe Lăzărescu 1951   * * * *      

Avram Mandel 1949 *           

Ioana Muşatescu 1949 * *          

Mihai Robea 1954      *  *    

Mihai Roman 1951   * * * * * * * * * 

Niculae Sfetcu 1949 *           

Victor Stoleru 1957         * * * 

Nicolae Tudor 1956        *    

Elena Zmeu 1959           * 

Franceză             

Suzana Bănescu 1950  *          

Eugenia Ciobanu 1949 *           

Gheorghe Lăzărescu 1951   * *        

Gabriela Stroe 1951   *         

Engleză             

Ana Celmare 1959           * 

Constantin Dan 1956        * *   

Marilena Ignat 1954      * * *    

Ioana Muşatescu 1949   * *        

Sever Trifu 1954     * * * * * * * 

Marilena Ungureanu 1951   * * * *      

Limba rusă             

Ioan Berca 1956        * *   

Alexandru Cojocaru 1952    * *       

Maria Foles 1959           * 

Emil Manta 1956        *    

Valentin Papazian 1957         * * * 

Elisabeta Rădulescu 1955       * * * * * 

Vladimir Sirclot 1951   *         

Sevasta Taga 1950  * * * * * * *    

Eufimie Taga 1949 * * * * * * * * * * * 

Constantin Veleant 1951   * * * * * *    

Istorie             
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Profesor Sosit 

în: 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

Cleopatra Borcea 1949 *           

Nicolae Comănescu 1956        *    

Mihai Doroftei 1951   * *    *    

Ioan Ignat 1951   * * * *  *    

Petre Marinescu 1950 * * * *        

Ştefan Mihăilescu 1950  *       *   

Alexandru Palaghita 1954     * * * * * * * 

Elena Sova 1959           * 

Geografie              

Constantin Gheorghiade 1950  * * * * * * * * * * 

Ioan Munteanu 1951   * * * * * * * * * 

Cornelia Poenaru 1949 *           

Francisc Silahi 1951   *         

Matematica             

Marcela Alexandru 1952    *        

Vasile Băghină 1955       * * * * * 

Vasile Baloescu 1952    * * *      

Gheorghe Belcin 1954      *      

Boris Capsa 1955       * * * * * 

Alexandru Cojocaru 1949 *           

Toma Constantinescu 1950 * * * * * * * *    

Gheorghe Dobrotescu 1951   * * * *      

Ştefan Dobrotescu 1953     *       

Teodor Dobrotescu 1951   * * * *      

Florica Gogu 1957         * * * 

Gheorghe Gogu 1957         * * * 

Iacob Hadârcă 1954      * * * * * * 

Nicolae Iordache 1953     * * * * * * * 

Aristide Leonte 1959           * 

Gabriela Marinescu 1951   *         

Petrişor Mihăilescu 1950 * *          

Constantin Savu 1955       *  *   

Ştefan Spiridon 1959           * 

Tiberiu Szabo 1952   * * * * * * * * * 

Fizica             

Marcela ALEXANDRU 1952    * *       

Fronea Bădulescu 1950  * * *        

Vasile Baloescu 1951   * * * * * * * * * 

S. Calboreanu 1959           * 

Alexandru Culea 1949 *           

Ion Danieleanu 1957         *   

Marin Ivaşcu 1955       * *    

Ion Midvichi 1956        *    

Ecaterina Munteanu 1951   *         

Mihai Popescu 1950 *           

Marcela Puia 1953     * * * * * * * 

Constantin Savu 1956        *    

Chimie             

Elena Călin 1951   * *        

Constantin Coteanu 1953     * * * * * * * 

Aurica Coteanu 1953     * * * * * * * 

Eugen Dumitrescu 1950 *           
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Profesor Sosit 

în: 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

Maria Iordache 1956        *    

Jana Irimia 1957         *   

Elena Mihail 1951   * *        

Vasile Popa 1952    *        

Octavian Zaharescu 1950  * *         

Suzana Zeling 1950  * *         

Biologie             

Arpad Aszalos 1951   * * * * * * * * * 

Elena Cristofil 1951   *         

Maria Iordache 1956       * * *  * 

Mihai Poenaru 1949 *           

Vasile Popa 1951   * *        

Constantin Rădoi 1950 * * * * * * * * * * * 

Romulus Rusu 1949 *           

Sport             

Alexandru Boldeanu 1951   *         

Andrei Dan 1951   *  * *  * *   

Florin Dobre 1959           * 

Teodor Iovan 1951   *  * *      

Matei Puia 1951   * * * * * * * * * 

Tiberiu Raznenz 1959           * 

Desen             

Ecaterina Bosculescu 1950  * * *        

Petru Hartopeanu 1949 *           

Teodor Oradan 1951   * * * * * * * * * 

Elena Păunescu 1953    * *       

Pedagogie             

Ştefan Anton 1959           * 

Logică/Psihologie             

Visarion Boboc 1954      * * *    

Muzica             

Aurel Bobescu 1951   *         

Dumitru Călin 1951   * * * * * * * * * 

Mihai Marcoci 1949 *           

Alexandra Munteanu 1951   *         

Atanasie Petrovici 1950 * * *         

Stein Richard 1949 *           

Cabinet metodic             

Ştefan Anton 1955       * * *   

Constantin Rădoi 1950  * * * * * * * * *  

Lavrean Raica 1955       * * *   

Latina             

Elena Aital 1956        * *   

Teodor Negru 1957         * * * 

Constantin Rădulescu 1959           * 

Valeriu Stoleru 1959           * 
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Profesor  Sosit 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

  in 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Limba română                     

Sofia Costas 1962 * * * * *              

Jana Dumitrescu 1962 * * * * * *             

Claudia  Giumanca 1968       * * * * * * *      

Liviu  Giumanca 1968       * * * * * * *      

Elena Giurginca 1968       * * * * * * * * * * * * 

Constantin  Giurginca 1968       * * * * * * * * * * * * 

Dan-Valeriu Jebeleanu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mihai Lăpusneanu 1998                   

Vasile  Ropotică 1975              * * * * * 

Constanta  Simionescu 1968       * * * * * * * * * * * * 

Maria  Stanciu 1975              * * * * * 

Bianca Stanciu 1998                   

Tudora Vîlsanoiu 1969        * * * * * * * *    

Limba Franceză                     

Ramona Abu-Abeelah 1998                   

Areta  Bicu 1968       *            

Marguta  Dumitrescu 1973            * * * * * * * 

Floca Maria 1970         * * * * * * * * * * 

Valeria Nedelcu 1968       * *           

Adela Pirvanescu 1968       *            

Ligia Popescu 1966     * *             

Mihaela Simon 1968       * * * *         

Cristina Soare 1987                   

Eufrosina Soare 1968       * * * * * * * * * * * * 

Maria - Alex. Toboltoc 1969        * * * * * * * *    

Alexandra Varvarichi 1969        *           

Limba engleză                     

Doina Badea 1991                   

Lorand Benedek 1962 * * *                

G. Botez 1969        *           

Alina-Mihaela Constantin 1988                   

Elena Dumitrescu 1970         * *         

Emma  Friedssmann 1967      * * * * * * * * * * * * * 

Adriana Frîncu 1977                * * * 

Anton Hîrtovan 1973            *       

Maria Marinescu 1968       *  *          

Tibor Meszaros 1962 * * * * *              

Dumitru Ratcu 1972           *        

Evelina-Bianca Roman 1999                   

Loredana Spătaru 1999                   

Ileana Stefanescu 1975              * *    

Alexandrina Tutica 1963  * *                

Liviana - M. Viulet 1972           * * *      

Limba Rusă                     

Alexandru Babou 1962 * * * * * * * * * * * * * * *    

Ion Berca 1968       *            

Maria Dumitrescu 1973            * * * * * * * 

Victor  Hăhăianu 1962 * * * * * * *            

Stela Hăhăianu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Maria Jebeleanu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 72 

Profesor  Sosit 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

  in 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Aurelia Paun 1974             * *     

Gabriela Suditu 1973            * *      

Istorie                     

Eugen Dumitrescu 1962 *                  

Elena Hau 1968       * * * * * * * * * * * * 

Valerica Iriciuc 1977                * * * 

Constantin  Manoliu 1963  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ioan Mântulescu 1998                   

Stefan Mihailescu 1962 * * * * * * * * * * * * * *     

Emanoil  Popescu 1963  * * * * * * * * *         

Aurel Soare 1983                   

Elena Ungureanu 1977                *   

Geografie                     

Constantin  Gheorghiade 1966     *              

Mihai-Iulian Soiu 1969        * * * * * * * *    

Constantin  Spânu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Stanca Spânu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Limba germană                     

Lora-Dagmar Constantinescu 1982                   

Cristina Stoica 1986                   

Matematica                     

Vasile  Băghină 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Trante Brukner 1962 *                  

Dumitru Chita 1968       * * * * * * * * * *   

Ciprian Cozma 1962 *                  

Alexandru Ditei 1984                   

Stan  Dumitru 1962 * * * * * * * * * * *        

Iacob Hadarcă 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mihaela Iordache 1979                  * 

Felicia  Marin 1963  * * * * *             

Gheorghe Marin 1963  * * * * *             

Maria Pintea 1969        * * * * * * * * * * * 

Gheorghe Pintea 1969        * * * * * * * * * * * 

Olimpia  Popescu 1963  * * * * * * *           

Constantin  Sbircea 1964  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Wilhelmina Serbanescu 1962 *                  

Constantin  Stan 1980                   

Elena Stan 1978                 * * 

Ion Stanciu 1968       * * * * * * * * * * * * 

Nicolae Toma 1963  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Stefan  Ungureanu 1968       * * * * * * * * * * * * 

Gheorghe Visinescu 1963  * *                

Victor  Vulcu 1978                 * * 

Eleonora  Vulcu 1980                   

Fizica                     

Lucia Boca 1962 * *                 

Mihaita Ciobanca 1992                   

Ilinaca Crisnic 1968       * *           

Florin-Mihai Drăgan 1968       * * * *         

Viorica Dumitru 1964   * * * * * * * * * * * *     

Radu Gadidov 1982                   

Gheorghe Lixandru 1984                   

Georgiana Mândrilă 1994                   

Dorin  Nita 1963  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Profesor  Sosit 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

  in 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Angela Nour 1967       * * * * * * * * * * * * 

Cornel Petcu 1979                  * 

Remus Petrareanu 1962 * * * * * * *            

Rodica Tanase 1972           * * * * * * * * 

Ioan Rosetti 1970         * * * * * * * * * * 

Eugen Salomia 1987                   

Ion Simaciu 1974             * * * * *  

Cristina Stefanof 1981                   

Oprea  Tirila 1969        * * * * * * * * * * * 

Tiberiu Tudor 1962 * *                 

Chimie                     

Valeria Andrei 1983                   

Otilia Costisor 1969        * * * *        

Sabina Florica 1962 * * * * * * * * * * * * * *     

Alexandra Irimioiu 1974             * * * * * * 

Gabriela Nicolau 1967      *             

Richea Nicoleta 1982                   

Alexandrina Petrareanu 1962 * * * * * *             

Ecaterina Rosetti 1974             * * * * * * 

Viorica Toma 1965    * * * * * * * * * * * * * * * 

Livia Tufa  1969        * * * * * * * * * * * 

Biologie                     

Gheorghe  Ilina 1968       * * * * * * * * *    

Stefan Marinescu 1963  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Elvira Marinescu 1987                   

Hristache Onosa 1968       * * * * * * * * * * * * 

Ion Stoica 1973                   

Informatică  1987                   

Cătălina Chitu                    

Lorena Ezaru 1997                   

Diana Oancea 1999                   

Ciprian Pavel 1993                   

Dorel Sandu 1993                   

Daniela Tudor 1997                   

Educaţie Fizică                     

Ionut Anisoiu 1999                   

Grigore  Borzas 1982                   

Viorel Catuna 1969       * * * * * * * * * * * * 

Mugur  Popescu 1968      * * * * * * * * * * * * * 

Gianin Stanciu 1999                   

Constantin  Ungureanu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Petre Vasile 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Desen                      

Puiu  Aitel 1968       *            

Veniamin Caminschi 1977                * * * 

Gheorghe  Constantinescu 1972           *        

Augustin Costinescu 1969        * * *         

Traian Oancea 1962 *                  

Psihologie-Pedagogie                    

Tiberiu Buzdugan 1990                   

Maria Costinescu 1969        * * * *        
Liliana Enescu 1983                   

Stefan Toma 1968       * * * * * * * * * * * * 

Tehnologie                     
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Profesor  Sosit 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

  in 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Gheorghe Ispas 1977               * * *  

Muzică                     

Dumitrache Butoi 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gheorghe Paun 1962 *                  

Filozofie/Sociologie                    

Stefan Anton 1962 *                  

Silvia Bodo 1963  * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Jan Fraţilă 1963  * * * * *             

Sorin Petrescu 1977                *   

Teodora  Popescu 1977                * * * 

Florea Preda 1968       * * * * * * * * * * * * 

Angela Radu 1983                   

Constantin  Rădulescu 1962 *                  

Nicolae Steliana 1982                   

Discipline 
Tehnice 

                    

Ion Alexe 1987                   

Constantin  Anania 1985                   

Petrisor Balcu 1989                   

Octavian Boitan 1982                   

Ionel Butnariu 1982                   

Aristico Ion Durulea 1985                   

Neculai Mihailescu 1987                   

Laurentiu Stelea 1987                   

Religie                     

Ştefan Simion 1999                   

Stefan Nanu 1998                   

Alexandru Schiopu 1998                   
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Profesor  Sosit  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

  in 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Limba română                       

Sofia Costas 1962                     

Jana Dumitrescu 1962                     

Claudia  Giumanca 1968                     

Liviu  Giumanca 1968                     

Elena Giurginca 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Constantin  Giuriginca 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dan-Valeriu Jebeleanu 1962 * * * * * *               

Mihai Lăpusneanu 1998                   * * 

Vasile  Ropotică 1975 * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Constanta  Simionescu 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Maria  Stanciu 1975 * * * *                 

Bianca Stanciu 1998                   * * 

Tudora Vîlsanoiu 1969                     

Limba Franceză                       

Ramona Abu-Abeelah 1998                   * * 

Areta  Bicu 1968                     

Marguta  Dumitrescu 1973 * * * * * *               

Floca Maria 1970 *                    

Valeria Nedelcu 1968                     

Adela Pirvanescu 1968                     

Ligia Popescu 1966                     

Mihaela Simon 1968                     

Cristina Soare 1987        * * * * * * * * * * * * * 

Eufrosina Soare 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Maria - Alex. Toboltoc 1969                     

Alexandra Varvarichi 1969                     

Limba engleză                       

Doina Badea 1991            * * * * * * *   

Lorand Benedek 1962                     

G. Botez 1969                     

Alina-Mihaela Constantin 1988                   * * 

Elena Dumitrescu 1970                     

Emma  Friedssmann 1967 * * *                  

Adriana Frîncu 1977 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Anton Hîrtovan 1973                     

Maria Marinescu 1968                     

Tibor Meszaros 1962                     

Dumitru Ratcu 1972                     

Evelina-Bianca Roman 1999                    * 

Loredana Spătaru 1999                    * 

Ileana Stefanescu 1975                     

Alexandrina Tutica 1963                     

Liviana - M. Viulet 1972                     

Limba Rusă                       

Alexandru Babou 1962                     

Ion Berca 1968                     

Maria Dumitrescu 1973 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Victor  Hăhăianu 1962                     

Stela Hăhăianu 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Maria Jebeleanu 1962 * * * * * *               

Aurelia Paun 1974                     
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Profesor  Sosit  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

  in 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Gabriela Suditu 1973                     

Istorie                       

Eugen Dumitrescu 1962                     

Elena Hau 1968 * *                   

Valerica Iriciuc 1977 * * * *                 

Constantin  Manoliu 1963 * * * * * * * *             

Ioan Mântulescu 1998                   * * 

Stefan Mihailescu 1962                     

Emanoil  Popescu 1963                     

Aurel Soare 1983    * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Elena Ungureanu 1977                     

Geografie                       

Constantin  Gheorghiade 1966                     

Mihai-Iulian Soiu 1969      *     * * * * * * * * * * 

Constantin  Spânu 1962 * * * * * * * * * * * *         

Stanca Spânu 1962 * * * *                 

Limba germană                       

Lora-Dagmar Constantinescu 1982  * * * *                

Cristina Stoica 1986      * *              

Matematica                       

Vasile  Băghină 1962 * * * * * * * * * * * *         

Trante Brukner 1962                     

Dumitru Chita 1968                     

Ciprian Cozma 1962                     

Alexandru Ditei 1984     *      * * * * * * * * * * 

Stan  Dumitru 1962                     

Iacob Hadarcă 1962 * * * * * * * * * * * * *        

Mihaela Iordache 1979                     

Felicia  Marin 1963                     

Gheorghe Marin 1963                     

Maria Pintea 1969 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gheorghe Pintea 1969 * * * * * * * *             

Olimpia  Popescu 1963                     

Constantin  Sbircea 1964 * * * * * * * * * * * * * * * * *    

Wilhelmina Serbanescu 1962                     

Constantin  Stan 1980 * * * * *                

Elena Stan 1978                     

Ion Stanciu 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nicolae Toma 1963 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Stefan  Ungureanu 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gheorghe Visinescu 1963                     

Victor  Vulcu 1978 * * * * * *     * * * * * * * * * * 

Eleonora  Vulcu 1980 * * *                  

Fizica                       

Lucia Boca 1962                     

Mihaita Ciobanca 1992             * * * * * *   

Ilinaca Crisnic 1968                     

Florin-Mihai Drăgan 1968                     

Viorica Dumitru 1964                     

Radu Gadidov 1982   * *                 

Gheorghe Lixandru 1984     *                

Georgiana Mândrilă 1994               * * * * * * 

Dorin  Nita 1963 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Angela Nour 1967 * * * * * * * * * * * * * * * * *    
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Profesor  Sosit  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

  in 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Cornel Petcu 1979                     

Remus Petrareanu 1962                     

Rodica Tanase 1972 * * *               *   

Ioan Rosetti 1970 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Eugen Salomia 1987        *             

Ion Simaciu 1974                     

Cristina Stefanof 1981  * * * *                

Oprea  Tirila 1969 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tiberiu Tudor 1962                     

Chimie                       

Valeria Andrei 1983    * * *               

Otilia Costisor 1969                     

Sabina Florica 1962                     

Alexandra Irimioiu 1974 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gabriela Nicolau 1967                     

Richea Nicoleta 1982   * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Alexandrina Petrareanu 1962                     

Ecaterina Rosetti 1974 * * * * *                

Viorica Toma 1965 * * * * * * * * * * * * * * * *     

Livia Tufa  1969 * *                   

Biologie                       

Gheorghe  Ilina 1968                     

Stefan Marinescu 1963 * * * * * * * * *            

Elvira Marinescu 1987        * * *           

Hristache Onosa 1968 * * * * * *               

Ion Stoica 1973        * * * * * * * * * * * * * 

Informatică  1987                     

Cătălina Chitu                 * *    

Lorena Ezaru 1997                  * * * 

Diana Oancea 1999                    * 

Ciprian Pavel 1993              *       

Dorel Sandu 1993              * * * *    

Daniela Tudor 1997                  * * * 

Educaţie Fizică                       

Ionut Anisoiu 1999                    * 

Grigore  Borzas 1982   * *                 

Viorel Catuna 1969 * * * * * * * * * * * * * *       

Mugur  Popescu 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gianin Stanciu 1999                    * 

Constantin  Ungureanu 1962 * * * * * * * *             

Petre Vasile 1962 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Desen                        

Puiu  Aitel 1968                     

Veniamin Caminschi 1977 * * * * * * * * * * * * * *       

Gheorghe  Constantinescu 1972                     

Augustin Costinescu 1969                     

Traian Oancea 1962                     

Psihologie-Pedagogie                      

Tiberiu Buzdugan 1990           * * * * * * * * *  

Maria Costinescu 1969                     

Liliana Enescu 1983    *                 

Stefan Toma 1968 * * *                  

Tehnologie                       

Gheorghe Ispas 1977                     
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Profesor  Sosit  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

  in 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Muzică                       

Dumitrache Butoi 1962 * * * * *                

Gheorghe Paun 1962                     

Filozofie/Sociologie                      

Stefan Anton 1962                     

Silvia Bodo 1963 * *                   

Jan Fraţilă 1963                     

Sorin Petrescu 1977                     

Teodora  Popescu 1977                     

Florea Preda 1968 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Angela Radu 1983    * *                

Constantin  Rădulescu 1962                     

Nicolae Steliana 1982   * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Discipline 
Tehnice 

                      

Ion Alexe 1987        *             

Constantin  Anania 1985      *               

Petrisor Balcu 1989          *           

Octavian Boitan 1982   * * * * * * *            

Ionel Butnariu 1982   *                  

Aristico Ion Durulea 1985      * *              

Neculai Mihailescu 1987        *             

Laurentiu Stelea 1987        * *            

Religie                       

Ştefan Simion 1999                    * 

Stefan Nanu 1998                   *  

Alexandru Schiopu 1998                   *  

 


