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– Multumesc f.f.mult d-le comandant
Expeditor Viorel Caliman
Destinatar domsa.marcel@forter.ro
Sunt gl.bg.ret. Călimam Viorel,
Am onoarea a vă ruga să primiţi mulţumirile mele pentru că mi-aţi
oferit posibilitatea de a participa la Aniversarea a 95 ani de la
înfinţarea insituţiei pe care o conduceţi.
Nu găsesc expresiile cele mai potrivite pentru a evidenţia evoluţia
şi rezultatele excepţionale pe care le-aţi realizat. Sunt convins că
eforturile dvs. şi ale personalului instituţiei au fost şi sunt profund
şi realist coordonate.
M-au impresionat cele citite seară de seară în revistele "Inimi sub
drapel" nr. 24 şi nr. 25 (cel aniversar), precum şi în site-ul instituţiei
www.colmil-mv.ro. Este o diferenţă uriaşă între ce a fost cândva...
(amintiri, amintiri,...) şi priveliştea minunată din 07.11.2014.
Felicitări! Felicitări! Felicitari! Dvs. şi întregului personal al
Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".
Sărbători Fericite! Și Anul 2015 să fie la fel de performant!
Cu aleasă consideraţie,
Gl. bg. ret. Viorel CĂLIMAN
.......................................................................................................................................................
– 27 februarie 2012 –
Stimate Domnule Comandant,
Sunt absolvent al fostului Liceu Militar "Mihai Viteazu" din Tg. Mures, refugiat la Timisoara in anul
1940.
Examenul de admitere in liceu l-am sustinut in Iunie sau Julie 1940 in TG. MURES !
Am fost surprins cand prin luna Octombrie 1940 (cand liceele civile incepusera de mult anul
scolar) am fost instiintat sa ma prezint la TIMISOARA pentru a incepe cursurile Clasei I a Liceului
Militar "Mihai Viteazu" ! Deabia la Timisoara am aflat de Diktatul impus de Hitler Romaniei in
August 1940 !
Liceul era instalat in Timisoara in 3 cladiri (foste cazarmi) separate una de alta (dar la mica
distanta) in jurul pietei Marasti (mi se pare).
Liceul a beneficiat de instalarea asta ("de lux") in 3 cladiri numai pana in Septembrie 1944
cand trupele sovietice au rechizitionat doua cladiri, liceul fiind nevoit a se inghesui in intregime
intr-o singura cladire.
Invatamantul liceal (care se putea aborda dupa absolvirea a 4 clase primare) dura pe atunci 8
ani, deci se faceau si la liceul militar 8 clase de liceu ca la oricare liceu civil.
Eu incepand liceul in 1940, ar fi trebuit sa-l termin in 1948. L-am absolvit insa in 1947 din cauza ca
- luand exemplu de la alti elevi - am facut intr-un an doi ani scolari (clasa V si VI ) asa ca am
"sarit" din Clasa V in clasa VII, absolvind astfel liceul cu un an mai devreme adica in 1947 care a
fost si ultimul an de existenta (cu denumire schimbata - prin vitregia vremurilor - in "liceul
armatei") a Liceului Militar "Mihai Viteazu". Am trait asa dar intreaga perioada timisoreana a
acestui liceu
Repetand oarecum, mentionez ca fac parte din ultima promotie ( 1946 / 1947 ) a perioadei
timisorene a Liceului Militar "Mihai Viteazu".
*

*

*

Imediat dupa sustinerea examenului de bacalaureat ( prin Iunie sau Julie 1947 ) in TIMISOARA ni
s-au adus la cunostinta urmatoarele :
- ca Liceul Militar "Mihai Viteazu " se desfiinteaza chiar din acel moment (al terminarii
bacalaureatului);
- ca noi va trebui sa parasim imediat cladirea/cazarma liceului;
- ca echipamentul militar ce-l avem asupra noastra (uniformele de lucru si de parada,
rechizitele,etc) raman in proprietatea noastra ( drept "cadou", zice-se);
- ca diplomele de bacalaureat - din cauza imprejurarilor - nu ni se pot elibera imediat si va trebui
sa le luam personal (dupa un timp oarecare, nu mai stiu cat ) de la Curtea de Arges ( ni s-a
supus unde, dar nu mai stiu exact; mi se pare la o scoala (liceu?) de muzica militara(?) ] unde
urma sa fie expediata Archiva Liceului Militar "Mihai Viteazu".
Nu mai stiu exact la ce data m-am dus eu la Curtea de Arges de mi-am luat diploma de
bacalaureat.
Dupa o pauza (nedorita) de un an de zile, in 1948 am dat examen de admitere la Facultatea de
Medicina ( din cadrul "IMF", cum era noua denumire pe atunci ) din Bucuresti unde am reusit si
am absolvit-o in 1954 , pe diploma mea de absolvire fiind trecut titlul : Medic de Medicina
Generala. Si am intrat in.....campul muncii .......

*

*
*

Nostalgia de patria mea de obarsie m-a indemnat zilele trecute sa fac o calatorie fictiva ( in
Internet) prin Romania si m-am "oprit" si in orasul Alba Iulia. Pe lista ce mentiona ce exista in Alba
Iulia mi-a atras atentia un rand intitulat "Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazu". Nu cumva o fi oare
fostul meu Liceu Militar "Mihai Viteazu" ? m-am intrebat eu. Si, spre marea mea surpriza raspunsul
a fost afirmativ. Am "deschis" rubrica "Promotii" si am citit listele promotiilor "perioadei
Timisorene". Pe lista ultimei promotii - cea din 1946/1947 , la sectia stiintifica, la Nr. 20 mi-am
vazut scris numele meu: Stancu Gh. Nicolae!....placuta surpriza !....Am recitit lista fostilor mei
colegi de clasa (si de la sectia stiintifica si de la cea literara). Pe cativa din ei i-am avut in minte
totdeauna, pe altii ii uitasem si i-am "redescoperit"......Cati oare or mai fi in viata acum dupa 65
de Ani ?.......de la absolvirea liceului ?!?........
Fugit irreparabile tempus.........
*
*
*
Citind listele tuturor promotiilor perioadei Timisorene a Liceului Militar "Miahi Viteazu"
inclusiv rubrica Sefi de Promotie am constatat unele inexactitati care - dupa parerea mea - ar
trebui neaparat corectate deoarece pur si simplu nu corespund adevarului.
Daca sunteti de acord cu aceste corecturi spuneti-mi si vi le comunic.
Reasezarea in functiune a fostului Liceu Militar "Mihai Viteazul " "nascut" in Tg. Mures este o
remarcabila realizare a Statului Roman si merita a fi laudata.
Va urez sanatate si succes in importanta munca ce o depuneti in instruirea tinerelor generatii ale
Poporului Roman.
Cu stima
Dr. med. Nicolae Stancu
Benrather Schlissallee 32
40597 Duesseldorf

.......................................................................................................................................................
– 21 decembrie 2011 –
Sfârşit de semestru... Ne încearcă emoţia sărbătorilor de iarnă care ne bat nerăbdătoare la uşă. Parcă nu mai
reuşim să găsim cuvintele potrivite pentru a exprima cât mai limpede ceea ce trăim, fiecare dintre noi! Sunetul
magic al colindelor ne cuprinde sufletul şi ne simţim cu toţii fermecaţi de feeria culorilor şi strălucirea luminilor
dimprejurul nostru. Suntem bucuroşi gândindu-ne că zilele cele mai plăcute din an le vom petrece împreună cu
copiii noştri. Ca de fiecare dată, îi aşteptăm cu dragoste şi dor şi mare drag.
Chiar dacă ei - elevii dumneavoastră - sunt mai mereu acolo, am reuşit să mai desprindem filele din
calendarul unui an de viaţă, împreună. Vă suntem alături şi vă apreciem, deşi nu avem ocazia să o spunem prea
des.
Naşterea Domnului să vă aducă bucurie, sănătate, fericire, linişte şi împăcare!
S-aveţi sărbători frumoase, să petreceţi în armonie, împlinire şi iubire!
Vacanţă plăcută!
An nou bun!!!
LA MULŢI ANI!!!
Elena Ghelbere, Tg-Jiu
.......................................................................................................................................................
– 1 decembrie 2011 –
Cu ocazia Zilei Nationale a României, vă doresc tuturor cadrelor militare, profesorilor şi elevilor, un călduros
LA MULŢI ANI şi multă sănătate.
Vă mulţumesc pentru educaţia pe care le-o daţi copiilor noştri şi vă rog să nu uitaţi nicio clipă că şi ei sunt
nişte copii, care, datorită carierei pe care şi-au ales-o trebuie să se comporte, prea devreme, poate, ca nişte adulţi.
Cu respect,
Angela Pop
.......................................................................................................................................................
– 7 noiembrie 2011 –

.......................................................................................................................................................
– 29 octombrie 2011 –

.......................................................................................................................................................
– 19 septembrie 2011 –

.......................................................................................................................................................

– 12 septembrie 2011 –
Absolvenţii mulţumesc...

.......................................................................................................................................................

– 10 septembrie 2011 –
Cu speranţe, cu dorinţe, cu încredere, cu zâmbete, cu bucuria revederii, cu urări, cu un
strop de nostalgie, cu mândria de a fi părinţii unor copii care promit şi dovedesc seriozitate,
isteţime, inteligenţă... aşa începe fiecare an şcolar! Ne năpădesc amintiri, ne emoţionează
atmosfera creată, prestanţa, renumele, toate valorile strânse laolaltă şi participăm cu drag la
fiecare festivitate de deschidere de an şcolar, importanţa momentelor acelora însoţindu-ne
mult timp.
Le doresc elevilor rezultate bune şi foarte bune, iar profesorilor, implicit diriginţilor,
precum şi cadrelor militare implicate în activitatea lor de zi cu zi, să aibă răbdare cu ei,
cu copiii care nu mai sunt numai ai noştri. Şcoala militară să fie locul în care se simt aproape
ca acasă şi-n care se reîntorc cu drag!
Succes!
Elena Ghelbere, Tg-Jiu
.......................................................................................................................................................
– 11 iunie 2011 –
Stimate Domnule Comandant,
Vă transmit alăturat cateva gânduri cu ocazia sfârşitului de an şcolar, exprimându-mi
totodată regretul că nu pot participa la această Sărbătoare a Colegiului.
Cu alese sentimente de respect,
General mr. (r) Virgil Dobrin

Mă alătur celor care în aceste zile, la Alba Iulia, la acest sfârşit de an şcolar, aniversează
şi 92 de ani de existenţă a „Cuibului de şoimi de pe Mureş”. Generaţii întregi de elevi au păşit
de acolo în viaţă, purtând în minte şi suflete îndemnurile celor care le-au îndrumat paşii în
anii tinereţii – ofiţeri şi profesori – fie-le memoria binecuvântată.
Sunt contemporan cu şcoala şi m-am mândrit cu faptul de a-i fi fost un ucenic fidel,
până la aceşti ani târzii. Pe băncile şcolii am învăţat să respect Omul, să preţuiesc prietenia şi
că viaţa nu-ţi îngăduie jumătăţi de măsură, iar biruinţa trebuie smulsă pentru ca o bătălie să
ia sfârşit. Apoi, în zilele grele ale frontului, am învăţat de la ostaşii unităţii noastre că în lupta
de fiecare zi se zămislesc firi puternice, gata să se jertfească, că şi în acele lupte mici se fac
fapte mari, chiar eroice, pe care niciun renume nu le răsplăteşte. Ele dezvăluie taina sufletelor
tari, a căror reuşită cere perseverenţă, inimi deschise şi spirit motivat.
Sunt sigur că în acest spirit îi educaţi şi învăţaţi pe elevii de astăzi, care se formează
într-o perioadă fastă a şcolii, când şi-a creat o anume apreciere, şi dincolo de hotare, faimă
care trebuie păstrată, întărită, chiar dacă vremurile prin care trecem sunt grele, chiar
imprevizibile şi cer eforturi deosebite.
Cu aceste gânduri, vă adresez urări de putere de muncă, spirit inovator şi încredere în
forţele proprii, pe care să le transmiteţi şi colaboratorilor şi elevilor Dumneavoastră.
Cu alese sentimente de respect,
General mr. (r) Virgil Dobrin
.......................................................................................................................................................
– iunie 2011 –
Bunica unui pui de şoim… (citeşte scrisoarea)
.......................................................................................................................................................

– 10 iunie 2011 –
Un alt sfarsit, alte emotii... Un nou capitol din romanul pe care-l rasfoim datorita
copiilor nostri se incheie acum. O parte din amintirile lor sunt si ale noastre, dar adevaratele
sentimente pe care ei le traiesc acolo sunt doar ale lor. Fiecare zi petrecuta departe de casa,
fiecare zi in care se mai adauga o farama de dor, le deschide drumul spre maturitate. Copiii de
mai ieri, se transforma usor, usor, in oameni seriosi si responsabili.
Se pare ca trebuie sa acceptam ca timpul alearga si grabeste evenimentele din vietile
noastre. Stim doar ca ne iubim copiii, ca-i asteptam cu drag acasa, dornici sa ascultam
povestile lor, micile lor secrete de adolescenti, profitand de timpul pe care-l vom petrece
impreuna.
Tuturor, vacanta placuta!
Elena Ghelbere, Tg-Jiu

.......................................................................................................................................................
– 22 februarie 2011 –

Domnule comandant,
Vă scriu cu mare emoţie în aceste momente, după ce am aflat rezultatele
Olimpiadei de limba şi literatura română "George Călinescu". Rezultatul obţinut
şi calificarea la etapa naţională sunt efectele unei munci pe care am
desfăşurat-o in Colegiul Militar "Mihai Viteazul". De aceea, cred că se cuvine
să vă mulţumesc dumneavoastră şi instituţiei pentru tot suportul oferit.
Rezultatul nu este pe deplin al meu, ci vă aparţine, întrucât doar cu ajutorul
cadrelor din colegiu şi al doamnei profesoare Marincaş Marinela am reuşit să ating această
performanţă. Desigur, circumstanţele nefavorabile au făcut ca în dreptul numelui
meu să apară denumirea instituţiei la care mă aflu acum, şi pentru că nu se
poate face nimic în această privinţă, mă simt datoare să vă transmit măcar mulţumirile şi
recunoştinţa mea. Vă mulţumesc pentru tot!
Cu stimă,
Diana Bâlc, fostă elevă în clasa a IX-a A
.......................................................................................................................................................
– 21 ianuarie 2011 –
Bună ziua!

Apreciez foarte mult activitatea pe care o desfăşuraţi precum şi faptul că informaţiile
prezentate pe site-ul colegiului sunt actualizate periodic.
M-ar interesa să aflu, dacă este posibil, ca noi, părinţii, (fiul meu este elev al colegiului,
anul II) să putem descărca fotografiile şi filmuletele expuse pe site şi să putem citi
publicaţiile interesante elaborate de aceşti copii deosebiţi.
Este de precizat faptul că sunt anumite momente deosebit de importante la care ei
participă şi noi nu le putem fi aproape. Astfel, apreciez că imagini şi filmări care să ramână
amintire peste timp pentru fiecare dintre noi, ar avea mare valoare emoţională şi
sentimentală.

Mulţumesc.
Elena Ghelbere, Tg-Jiu
.......................................................................................................................................................
– 3 decembrie 2010 –

D-lui Colonel

MARCEL DOMŞA,
-COMANDANTUL COLEGIULUI MILITAR LICEAL ,,MIHAI VITEAZUL“ – ALBA IULIABucuria regăsirii grupului nostru de elevi şi cadre didactice în oraşul Unirii cu ocazia
serbării Zilei Naţionale a României, ne-a umplut sufletele ! Chiar dacă a plouat, a fost frig,
manifestările pregătite nu au avut amploarea ultimilor ani, elevii noştri au conştientizat cu
ochii şi mintea lor valorile unicat ale patrimoniului milenar - istoric şi cultural naţional pe care
ALBA IULIA le deţine, capitală de suflet a tuturor românilor de la 1 Decembrie 1918 încoace!
Vă rugăm să primiţi Domnule Comandant Colonel MARCEL DOMŞA, mulţumirile noastre
sincere pentru omenia dovedită faţã de noi, ĩn mod deosebit pentru organizarea ĩntâlnirii cu
eleva DIANA BÂLC, ĩn Sala Trofeelor !
Cele două poezii citite de autoare din primul ei volum de poezii şi proză scurtă:,,Frânturi
de oglindă“, emoţia primei cunoaşteri şi relaţionãri publice, cuvintele rostite ĩn prezenţa
grupului de elevi mai mici ori mai mari, a fostului profesor de matematică al colegiului dl.
NICOLAE MUNTEAN, ne-au impresionat pe toţi cei prezenţi, deopotrivă…
Să primiţi Domnule Comandant şi mesajul nostru privind organizarea unei excursii
tematice şi educative ĩn pãrţile Bihorului, la ORADEA şi poate la reşedinţa de hotar a
voievozilor maramureşeni DRAG şi BALIŢĂ, filia Mãnãstirii PERI din Maramureşul Istoric, cu
dăinuire de la anul 1391, adicã Mănăstirea de la VOIVOZI. Cartea transmisă Domniei Voastre
prin intermediul acestei talentate copile, este o invitaţie scrisă pentru cunoaşterea şi
aplecarea ĩn faţa valorilor certe ale istoriei noastre, păstrătoare pe teritoriul vechii Biharii de
creştinism şi românism.
În numele grupului de elevi şi cadre didactice din ORADEA participanţi la activităţile
proiectului nostru, Vă mulţumim pentru bunăvoinţă Domnule Colonel MARCEL DOMŞA, iar
sărbătoarea Zilei Naţionale a ROMÂNIEI omagiată şi de grupul nostru de elevi, să aducă
pentru Domnia Voastră noi împliniri în nobila şi frumoasa profesie militară, alături de toţi
elevii Colegiului Militar ,,MIHAI VITEAZUL“ de ieri şi de astăzi, în truda şi lupta lor spre mai
binele naţiei române ! Cu sănătate, cu noi împliniri în folosul armatei şi al naţiei române.
Am onoarea să vă salut Domnule Comandant şi ĩn calitate de fost absolvent al colegiului !
Cu respect,
Mr.(r) TIBERIU MORARU,
Preşedinte Asociaţia “Morăriţa”, Oradea

.......................................................................................................................................................
– 25 octombrie 2010 -

Bună ziua,
Pentru dumneavoastră şi pentru tot colectivul de cadre militare, dar şi pentru dascălii
deosebiţi care le stau alături copiilor noştri, gânduri bune, pe care cuvintele nu pot să le
încapă...
Aţi preluat o parte din responsabilităţile noastre de părinţi, călăuziţi paşi şi modelaţi
caractere, iar noi, părinţii, încercăm să arătăm, modest, consideraţia pe care v-o purtăm.
Cu stimă,

Varga Aura-Ariadna
.......................................................................................................................................................

– 20 septembrie 2010 -

"Domnule comandant

Îndrăznesc să vă scriu, în speranţa că veţi găsi ceva timp şi pentru a citi aceste
rânduri de mulţumire, din partea unei bunici, ştiind cât de preţios e timpul dumneavoastră.
Mai întâi trebuie să afirm că am şi eu un pui de om, elev al colegiului pe care-l
păstoriţi. Nu are importanţă cum se numeşte şi nici nu vreau să vă spun, pentru că nu pentru
a fi protejat vă scriu! Altceva vreau!
Din start vă spun că m-am numărat printre cei care au asistat la festivitatea de
deschidere a noului an şcolar, pe care dv. aţi avut divina inspiraţie să a faceţi în incinta
Cetăţii!
Sunt prea sărace cuvintele ca să redea sentimentele ce ne-au cuprins inimile când
plutoanele colegiului au pătruns şi s-au aliniat în interiorul zidurilor pline de istorie. Emoţie,
dragoste, mândrie, patriotism, admiraţie, poate sunt prea sărace epitete ale stării noastre
sufleteşti.
Când din sutele de piepturi tinere a izvorât „Imnul Neamului” şi „Imnul Colegiului” –
emoţia noastră a atins pragul cel mai înalt; patriotism, mândrie, bucurie, speranţă – e prea
puţin spus!... Sentimente pe care nu credeam că le vom mai avea prin sufletele noastre
zbuciumate de vremuri, dar a căror speranţă am întrezărit-o datorită „şoimilor"
dumneavoastră!
Am înţeles mai bine totul când am aflat că şi dumneavoastră aţi crescut şi v-aţi
început cariera în acest colegiu de mare prestigiu.
În familia noastră există o tradiţie militară: bunicul meu a căzut eroic în 1916, iar tatăl
meu a făcut războiul până la Cotul Donului cu grad de căpitan. Vă închipuiţi cât de mândră
sunt că un vlăstar al nostru a început acest drum al onoarei militare!
M-am minunat şi încă o dată vă felicit, pentru condiţiile extraordinare pe care le creaţi
pentru copiii noştri, vă felicit şi vă mulţumesc pentru grija care le-o purtaţi, pentru nivelul
ridicat de educaţie şi învăţare din colegiu. Tuturor cadrelor militare şi didactice le mulţumesc
pentru munca lor de înaltă ţinută morală şi profesională. Vă rog să mă credeţi că ştiu ce spun.
Am fost şi eu cadru didactic peste 40 de ani, când se făcea învăţământ de calitate!
Ce bine ar fi dacă ar exista cât de multe unităţi de învăţământ preuniversitar ca şi
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”.
Tinerii aceştia care învaţă la dv. nu vor uita, vă asigur, niciodată, anii petrecuţi în acest
colegiu şi se vor mândri toată viaţa cu calitatea de a fi fost elev aici!
În încheiere, cu regretul de a nu fi participat la Ziua Colegiului, vă urez multă sănătate
şi mulţi ani fericiţi, pentru a ţine mereu mai sus ştacheta pe care dv. aţi ridicat-o la acest nivel
meritoriu!
Vă mulţumesc din suflet că mi-aţi dat prilejul să trăiesc şi să văd, ceea ce nu mai
speram să mai existe în aceste vremuri!
Să credeţi că aţi adus multă fericire şi speranţă pentru toţi părinţii, bunicii, familiile
elevilor dumneavoastră.
Dumnezeu să vă aibă în pază cu toţi „copiii” dumneavoastră.
O bunică de „pui de şoim”

