Domnule ministru al apărării naţionale, Adrian ŢUŢUIANU
Doamnă ministru al afacerilor interne, Carmen DAN
Domnule general, şef al Statului Major General,
Domnule secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente,
Domnule director al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Doamnelor și domnilor generali,
Stimaţi ataşaţi militari şi reprezentanţi ai universităților partenere,
Distinşi colegi și profesori,
Stimaţi părinţi şi invitaţi,
Dragi absolvenţi,

Am onoarea să vă salut și vă mulţumesc pentru
că sunteţi alături de noi!
Ca de fiecare dată, ceremonialul de înaintare la primul grad de ofiţer sau
profesional a unei noi promoții a Academiei Tehnice Militare, mai exact cea de-a
61 promoție de ofițeri-ingineri a instituției noastre, reprezintă pentru comunitatea
noastră academică un moment de bucurie şi deopotrivă, de mândrie.
Pentru absolvenţii promoţiei de ingineri militari „MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI,
OITUZ – 100”, trecerea la un nou statut – cel de ofiţer-inginer, reprezintă
momentul în care aceștia acced cu satisfacție într-una dintre cele mai frumoase
profesii militare, profesie care îmbină într-o manieră sinergică tainele ştiinţelor
inginereşti cu cele ale artei militare.
Dragi absolvenţi,
În acest moment de bilanț, dar şi al desăvârşirii efortului intelectual depus de
dumneavoastră în cei patru ani petrecuți în această instituție de tradiție a
Ministerului Apărării Naționale, efort depus în slujba țării, în slujba visului
profesional şi al dorinţei continue de perfecţionare, am convingerea că toți cei care
aţi avut şansa să faceţi parte din această promoţie de elită a Academiei Tehnice
Militare veţi reuşi să consolidaţi şi să oferiţi noi valenţe domeniilor și
specializărilor în care cu trudă și abnegație v-ați pregătit.
Procesul actual de modernizare rapidă a echipamentelor și sistemelor militare
și nu numai, a impus și impune și în continuare atât Armatei României cât și
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celorlalte componente ale Sistemului naţional de securitate necesitatea pregătirii
unor noi generații de absolvenți cu un nivel ridicat de calificare și profesionalism.
Stimați absolvenți, prin educația pe care aţi dobândit-o atât în ţară cât şi în
universităţi și institute de cercetare de prestigiu din Europa, aveţi cu certitudine
toate atuurile să reprezentaţi cu succes o nouă etapă în pregătirea inginerilor
militari!
În acelaşi timp, sunt pe deplin convins că Academia Tehnică Militară, această
instituţie de tradiție a învățământului politehnic militar, şi-a îndeplinit cu succes
misiunea asumată în urmă cu patru ani, și anume aceea de a oferi beneficiarilor
noștri o nouă generație de specialiști militari de elită în domeniul tehnicoingineresc. Și timpul o va demonstra!
La deschiderea acestui an universitar, an universitar dedicat dezvoltării şi
consolidării relaţiilor de colaborare cu toate structurile majore din cadrul
Ministerului Apărării Naționale și respectiv, cu toți beneficiarii instituției din
cadrul sistemului național de securitate am crezut cu tărie în sprijinul şi încrederea
acordată de aceste instituţii Academiei Tehnice Militare. Astăzi, în acest moment
emoționant când o nouă promoție de ingineri-militari părăsește băncile acestei
instituții, pot afirma cu tărie că am avut, avem şi vom avea în continuare parte de
susţinerea şi încrederea acestora!
Doresc să mulţumesc pe această cale domnului ministru al apărării naţionale
şi doamnei ministru al afacerilor interne pentru sprijinul constant acordat instituției
noastre! Prezenţa dumneavoastră la acest ceremonial militar reprezintă în același
timp un privilegiu onorant pentru comunitatea noastră academică, dar și o
recunoaștere a istoriei neântrerupte de aproape 70 de ani și a calității actului
educațional desfășurat în Academia Tehnică Militară. Totodată, doresc să
mulţumesc conducerii Serviciului Român de Informaţii, Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor și Serviciului de Protecţie şi Pază pentru încrederea acordată
instituției noastre prin încredințarea pregătirii celei mai importante resurse a
acestora, și anume resursa umană.
Firesc, nivelul de pregătire ridicat al acestei noi promoții de ofițeri-ingineri a
Academiei Tehnice Militare nu ar fi fost tangibil fără efortul necontenit al întregii
noastre comunități academice, și în special al corpului profesoral de elită al acestei
instituții. Strădania acestuia din urmă generează, an de an, noi standarde de calitate
în pregătirea profesională a absolvenților noștri și contribuie la consolidarea
prestigiului acestei universități. De aceea, stimați colegi doresc să-mi exprim
întreaga mea admirație pentru abnegația și devotamentul dumneavoastră și totodată,
să vă mulțumesc!
Incontestabil, pentru părinţii şi rudele absolvenţilor acestei promoții este un
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moment de reală satisfacție și mândrie, un moment împletit cu emoţia firească de ai vedea la finalul unui drum deloc uşor, uneori anevoios.
Stimaţi părinţi şi invitaţi ai absolvenţilor,
În scurgerea implacabilă a timpului, parcă pe nerăsuflate, au trecut patru ani
din toamna anului 2013, când aceşti tineri rosteau cu o solemnitate aparte, tot aici,
pe platoul acestei instituții, jurământul militar. Acum vă priviţi cu emoţie copiii,
fraţii și prietenii, acești tineri minunați care pășesc astăzi cu încredere pe drumul
unei cariere militare de succes, dar și al desăvârșirii acestora ca ofițeri specialiști în
domeniul științelor inginerești.
Vă mulţumesc pentru sprijinul necondiționat acordat absolvenţilor noștri şi,
implicit, Academiei Tehnice Militare!
În încheiere, doresc să le urez absolvenților promoției „MĂRĂŞTI,
MĂRĂŞEŞTI, OITUZ – 100” a Academiei Tehnice Militare să păstreze cu respect
valorile dobândite în această şcoală de tradiție a Armatei României, să îşi
îmbogăţească în permanenţă cunoştinţele acumulate şi să demonstreze că expresia
devenită celebră în urma bătăliei de la Mărăşeşti Pe aici nu se trece! poate constitui
un excelent reper în a dovedi hotărâre şi perseverenţă în tot ceea ce vor întreprinde
în viitoarea lor carieră de ofiţeri-ingineri. Și inevitabil, ca de atâtea ori, vă îndemn
să nu uitați niciodată și să respectați cu sfințenie tâlcul cuvintelor încapsulate cu
atâta maiestrie în motto-ul acestei instituții: Per aspera ad astra!

Vă mulţumesc tuturor și vă asigur încă odată
de întreaga noastră prețuire!
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