ŞCOALA FIILOR DE MILITARI
1881-1918
• După Războiul de IndependenŃă din anul 1877, România a afişat tot mai vizibil,
un aspect European modern. Regatul dunărean avea o importanŃă strategică aparte, prin
aşezarea sa între imperii, se bucura de o mare stabilitate politică şi era un stat receptiv la
nou. Şcoala face progrese. Noua dimensiune spirituaăl se face simŃită în toate domeniile
sociale şi culturale, într-o societate liberală, cu o mare deschidere şi circulaŃie.
• În anul 1881 este pusă piatra de temelie a viitorului
liceu militar, prin înfiinŃarea, la data de 1 septembrie, a
Şcolii Fiilor de Militari din Craiova – patron “SfinŃii
împăraŃi Constantin şi Elena” - instituŃie inaugurată în
anul 1885, prin prezenŃa la manifestările oficiale a
regelui Carol I.

•

La 20 august 1902 şcoala s-a transformat în
Gimnaziul Fiilor de Militari ,,D.A. Sturdza”, iar, la 1
aprilie 1914, instituŃia a primit denumirea Liceul Militar
,,D.A. Sturdza”.

• La 18 septembrie 1904, şcoala este vizitată de
Şeful Statului Major General, generalul Tătărescu (fost
comandant al şcolii), cu ocazia InspecŃiei Generale,
urmând ca la 20 noiembrie 1906 să fie repetată în
acelaşi scop.

•

În timpul primului război mondial, liceul a
fost evacuat la Iaşi, unde a împărŃit aceeaşi incintă cu
Liceul Militar ,,General George Macarovici”, iar
clădirea sa din Craiova a devenit spital de răniŃi.

• După anul 1918 liceul se reîntoarce la matca sa trainică.

LICEUL MILITAR ,,D.A. STURDZA”
1918-1948
•

Încadrat cu cadre didactice foarte bine pregătite, dintre care un număr
covârşitor studiaseră la mari universităŃi europene, instituŃia de învăŃământ se integra
învăŃământului naŃional interbelic, de bună calitate.
• Sub comanda colonelului Gheorghe Urziceanu, s-a
construit o clădire nouă, şi an de an, zestrea acestei
instituŃii şcolare proeminente a sporit considerabil.

• Considerat de Ilariu Dobridor, într-unul din numerele revistei ,,Flamuri” a liceului,
,,un laborator în care minereurile sufleteşti ale elevului, topite în flacăra învăŃăturii
şi educaŃiei, se prefac în metale de preŃ cu care-şi clădeşte valoarea ei istorică o
naŃiune”, liceul militar se putea mândri cu dascăli de prestigiu.
• Unul dintre cele mai emoŃionante momente din
istoria liceului, este cel petrecut în anul 1923, când
elevul fruntaş furier din clasa I-a AMILCAR
SĂNDULESCU a fost selecŃionat, din toată Ńara,
pentru a alege sicriul cu osemintele EROULUI
NECUNOSCUT, rămas în memoria colectivă a
neamului românesc, prin cuvintele rostite la oficierea
slujbei religioase: ,,ACESTA ESTE TATĂL MEU”.

• Liceul a preluat Monumentul funerar al lui Amilcar
Săndulescu, preluând şi SIMBOLUL DE EROISM
AL NEAMULUI
ROMÂNESC, pe care l-a
întruchipat FIUL EROULUI NECUNOSCUT.

•

Până în anul 1925, Liceul Militar ,,D. A. Sturdza” şi-a desfăşurat activitatea pe
baza directivelor şi prevederilor regulamentelor dinainte de război.
În anul 1925, a fost elaborat un nou regulament al liceelor militare, care a adus
îmbunătăŃiri regulamentelor anterioare şi a unificat normele de desfăşurare a
activităŃii acestora.

• Activitatea Liceului Militar ,,D. A. Sturdza” a continuat până în anul 1948 când a
fost desfiinŃat.

LICEUL MILITAR
,,TUDOR VLADIMIRESCU”
1978-1998
•

În anul 1978, liceul a fost reînfiinŃat si a primit
denumirea onorifică de ,,Tudor Vladimirescu”.
• A urmat o perioadă plină de realizări, devenind, cu
fiecare an, unul din cele mai prestigioase licee, atât
pe plan local, dar şi naŃional;

• Anul 1998 a adus cea mai neplăcută veste, atât pentru cadrele militare şi profesorii
liceului, dar şi pentru elevii săi, respectiv punerea în aplicare a ordinului
ministrului apărării nr. M 19 din 16.04.1998, prin care se ordona desfiinŃarea
Liceului Militar ,,Tudor Vladimirescu”.

COLEGIUL NAłIONAL MILTAR
,,TUDOR VLADIMIRESCU”
- 2016 –
•

După o perioadă de aşteptare de 18 ani, în
conformitate cu ordinul ministrului apărării nr. M.S. 53
din 21.04.2016, începând cu data de 15 aprilie 2016,
Batalionul instrucŃie comunicaŃii şi informatică ,,FraŃii
Buzeşti” se transformă în Colegiul NaŃional Militar
,,Tudor Vladimirescu”, act ce certifică reînfiinŃarea
prestigioasei instituŃii de învăŃământ din Craiova.

Se spune despre o moştenire că o meriŃi numai cu
condiŃia să o sporeşti.
Adică să o converteşti în tradiŃie.

