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Fiecare început de an școlar în cadrul 
învățământului militar din Bănie trezește emoții 
puternice atât în inimile cadrelor didactice, ale 
personalului militar, ale părinților, cât mai ales 
în inimile vladimireștilor, care de zeci de ani duc 
mai departe iubirea pentru patrie și învățătură, 
respectând jurământul sacru depus încă din 
primele zile de pandur.

Deschiderea anului școlar din septembrie 
2021 a avut o semnificație aparte în sufletele 
elevilor militari, căci cu prilejul acesteia am 
sărbătorit nu numai 5 ani de la reînființarea 
colegiului, ci și 140 de ani de la punerea primei 
pietre de temelie a învățământul liceal militar 
din Craiova. Astfel, la 1 septembrie 1881, se 
înființează în Cetatea Banilor Școala Fiilor de 
Militari. Ulterior, colegiul a suferit mai multe 
transformări cu desființări și reînființări până la 
forma actuală dobândită pe 15 aprilie 2016 sub 
numele de  Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”. 

Tot cu această ocazie, am celebrat 200 de 
ani de la revoluția lui Tudor Vladimirescu, al 
cărui nume îl poartă colegiul nostru. Aceste 
evenimente festive au fost marcate prin diverse 
activități, proiecte, precum și realizarea de 
materiale cultural-educative care să aducă 
aminte elevilor din cadrul acestei instituții și nu 
numai, multitudinea de motive pentru care să fii 
elev aici, în marea familie a acestui liceu, este o 
onoare și o mândrie. Sentimentele aflate la o 
intensitate maximă vibrează, în continuare, pe 
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13 septembrie 2021
La ceas aniversar. Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022
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a c e e a ș i  c a d e n ț ă  î n  m o m e n t u l  î n  c a r e 
oficialitățile, dar și colegii mai mari urează 
bobocilor, care abia au călcat porțile Colegiului 
Național Militar „Tudor Vladimirescu”, mult 
succes într-un drum plin de  perspective, dar și 
de bucuria victoriei, la capătul căruia cu toții 
vom fi parte din marea familie a Armatei 
României.

Cuvântul comandantului colegiului, 
domnul colonel Gheorghe Boboc, dar și al elevei 
plutonier adjutant, Diana Neguț, conferă 
distinsului auditoriu convingerea că Oltenia 
deține instituția de învățământ preuniversitar 
militar care reprezintă cheia realizării absolute 
din punct de vedere profesional și moral, căci 
acest liceu nu te formează numai ca militar, ci și 
ca viitoare componentă a unei societăți prospere 
și inovatoare.

În cadrul acestei zile festive, la ceas 
aniversar, în semn de aleasă apreciere, Șeful 
Statului Major al Apărării, general-locotenent 
Daniel Petrescu, a înmânat Comandantului 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  M i l i t a r  „ T u d o r 
Vladimirescu”, colonel Gheorghe Boboc, o 
replică a steagului Revoluției de la 1821. 
Totodată, pentru activitatea desfășurată, au fost 
oferite distincții foștilor comandanți ai 
colegiului.

În continuare, ceremonialul a beneficiat de 
serviciile religioase ale sfinților preoți, care prin 
cântec și rugăciune binecuvântează pe toți cei 
prezenți, cu ocazia acestei zile de sărbătoare.

Momentul cel mai emoționant a sosit, în cele din urmă:  elevii celor patru ani de studiu au defilat 
prin fața stimaților invitați și profesori pentru a onora doar o fărâmă a efortului și dedicării lor 
susținute. Totodată, au fost oferite distincții celor care au onorat invitația.

Deși părinții nu au putut să simtă, în direct, bucuria aniversării unui astfel de eveniment solemn 
datorită condițiilor epidemiologice, fericirea acestui nou început de an școlar le-a fost transmisă 
virtual, într-o manieră mai puțin obișnuită, dar care i-a transpus pe cei dragi cu inima și gândul acolo, 
în centrul desfășurării activităților festive.

În fiecare an, pragul liceului nostru este călcat de oameni demni de provocările ce-i așteaptă la 
tot pasul, dar și de suflete nobile care trăiesc după deviza: „Toți pentru unul și unul pentru toți!”, 
celebră în lumea militarilor prin semnificația ei profundă.

Andreea Gavrilă, clasa a XI-a E
Elisa Duță, clasa a XI-a D
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Cu ocazia niversării a 140 de ani de 
învățământ militar la Craiova, pe 22 
octombrie 2021, la sediul Colegiului 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” 
Craiova, în prezența locțiitorului șefului 
Statului Major al  Apărării,  general-
locotenent Dumitru Scarlat și a locțiitorului 
c o m a n d a n t u l u i  C o m a n d a m e n t u l u i 
Comunicațiilor și Informaticii, colonel 
Cristian Serescu, a avut loc ceremonia de 
decorare a drapelului de luptă al colegiului 
cu Ordinului Național „Pentru merit” în grad 
de Cavaler, cu însemn de pace, pentru 
militari.

Decorarea Drapelului de luptă al Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” Craiova - Ordinul Național 

„Pentru merit” în grad de Cavaler, cu însemn de pace

4

Teodora Ciobanunu, clasa a IX-a C

Ziua Armatei României
25 Octombrie 

Elevi ai Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” au participat, la 
Cercul Militar din Craiova, la simpozionul 
dedicat Zilei Armatei României și au vizitat o 
expoziție de efecte și ținute militare. 

În cadrul simpozionului, elevii fruntaș 
Ana-Ruxandra Georgescu și Emanuel-
Constantin Drăghici din clasa a X- a B au 
susținut referatele „Cimitirul Eroilor din 
Sineasca -  Panteon al  recunoștinței 
neamului” și 25 „Octombrie - Ziua Armatei 
României”, prin care au evidențiat actele de 
eroism ale celor care s-au jertfit pentru 
realizarea unor idealuri precum indepen-
dența națională, realizarea statului național 
unitar român sau eliberarea teritoriilor 
românești de sub ocupație străină.

Ruxandra Georgescu, clasa a X-a B
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ERASMUS+ KA1
ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE ACTIVĂ PRIN INTERMEDIUL UNEI ABORDĂRI INTEGRATE 

nr. 2019-1-RO01-KA101-061945
LEARNING AND TEACHING ACTIVELY THROUGH AN INTEGRATED APPROACH

- AKTIV -

Datorită acestor formări, cadrele didactice beneficiare au dobândit noi cunoștințe teoretice și 
practice, noi metode de predare-învățare care aplicate la clasă, vor ajuta elevii să-și formeze și să-și 
dezvolte competențe. În urma stagiilor și a activităților desfășurate, beneficiarii direcți ai proiectului 
au multiplicat informațiile culese împărtășind experiența dobândită cu celelalte cadre didactice din 
școală și din alte unități școlare din țară, dar și cu elevii colegiului implicându-i în activitățile 
proiectului.

Pe parcursul derulării proiectului au fost realizate diferite activități de diseminare de către 
cadrele didactice participante la cursurile de formare cu scopul de a crește gradul de conștientizare a 
beneficiilor perfecționării în era digitalizării și de a integra în procesul didactic noi competențe 
digitale și noi metode de predare-învățare.

6

Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova este beneficiarul 
proiectului Erasmus+ KA1: „Învățare și predare activă prin intermediul unei 
abordări integrate - AKTIV”, nr. 2019-1-RO01-KA101-061945, implementat în 
perioada 01.10.2019 - 31.03.2022. Proiectul a contribuit la dezvoltarea instituțională prin 
activități care au redat un proces educativ modern și stimulativ pentru elevul de astăzi. 

Obiectivele urmărite ın̂ cadrul proiectului au vizat mai multe aspecte: 
· Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice în vederea folosirii instrumentelor 

TIC în cadrul disciplinelor predate;
· Dezvoltarea competențelor metodologice care să asigure integrarea noilor tehnologii în cadrul 

orelor de curs, precum și o abordare integrată, transcurriculară a predării-învățării-evaluării;
· Diversificarea metodelor de predare centrată pe elev și pe necesitățile unui învățământ 

modern, prin corelarea părții teoretice cu partea practică pentru creșterea calității actului didactic.
Astfel 8 cadre didactice ale colegiului au participat la diferite cursuri de formare ın̂ mai multe țări 

europene.
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ROBOCADET
Digitales! Promovarea excelenței în Inteligența Artificială. 

Impactul asupra copiilor din mediul rural.

Andrei Vlad, clasa a IX-a D
8

În urma activităților desfășurate ın̂ care au fost implicate atât cadre didactice cât și elevi ai 
colegiului au fost obținute mai multe rezultate: 

●utilizarea noilor tehnologii în cadrul diferitelor discipline predate;
●deprinderea de tehnici și abilități practice cum ar fi: crearea unui video, editarea de imagini, 

gestionarea resurselor digitale etc.
●utilizarea unor metode moderne de predare;
● diversificarea resurselor și a metodelor de predare/învățare;
●eficientizarea actului didactic;
●implicarea elevilor în procesul educativ și în activitățile extrașcolare;
●transferarea competențelor și a cunoștințelor dobândite către beneficiarii indirecți;
●dezvoltarea de parteneriate;
●schimbarea atitudinii față de actul didactic și creșterea calității demersului didactic.
Beneficiile pe care acest proiect le are asupra publicului larg și comunității sunt vizibile prin 

diversele forme de promovare a proiectului: 
●exemple de bune practici, o parte din activitățile proiectului au fost încărcate pe site-ul 

proiectului sau/și pe platforma e-twinning (exemple de activități, fotografii, produsele elevilor etc.);
●prezentarea proiectului ın̂ cadrul cercurilor pedagogice pe discipline;
●facilitarea schimbului de idei și experiențe, prin workshop-uri, prezentări, masă rotundă;
●creșterea gradului de promovare a activităților derulate de școală și implicarea mai activă a 

partenerilor externi, prin realizarea de parteneriate;
●promovarea parteneriatelor între instituții și a schimbului de bune practici;
●realizarea unei legături mai strânse între școală și comunitate.

Pentru a afla mai multe informații despre rezultatele și activitățile proiectului Erasmus+ KA1: 
„Învățare și predare activă prin intermediul unei abordări integrate - AKTIV”, nr. 2019-1-RO01-
KA101-061945, puteți vizita pagina de facebook:

https://www.facebook.com/pg/aktivcnmtv/posts/.

elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe 
Vasilichi” din Cetate, ai Școlii Gimnaziale nr. 1 
din Moțăței și cei ai Școlii Gimnaziale „Ștefan 
Ispas” din Maglavit realizările lor.

De asemenea, elevii militari au prezentat 
oferta educațională a Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” și au răspuns întrebărilor 
pe care le-au primit în legătură cu viața de licean 
militar.

Digitales! Promovarea excelenței în 
Inteligența Artificială. Impactul asupra 
copiilor din mediul rural și-a propus să 
desfășoare activități de conștientizare a  
importanței implicării întregii societăți în 
dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, 
în special a rolului pe care îl are inteligența 
artificială în toate domeniile esențiale care 
afectează viața, interacțiunile, studiul și munca, 
indiferent de mediul de proveniență ori de cel în 
care își desfășoară activitatea: educație, 
medicină, protecția mediului, industrie, 
economie, transporturi, comunicații ori 
siguranță națională.

Evenimentul organizat de Salvați Copiii s-a 
desfășurat la Școala Gimnazială „Ștefan Ispas” 
din Maglavit.

Alături de colegii lor, membri ai cluburilor 
de robotică din cadrul INCESA, Colegiului 
Național „Elena Cuza” Craiova și Liceului 
„Traian Vuia” Craiova, reprezentanții Clubului 
de Robotică al vladimireștilor le-au prezentat 
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Izvor de inspirație pentru literatura cultă, 
folclorul a constituit întotdeauna sursă de 
analiză și reflectare pentru fiecare generație. 
„Unitate în diversitate prin folclor, 
obiceiuri, tradiții” este un proiect al colegiilor 
militare din România și are drept scop 
promovarea folclorului. „Parada portului 
popular”, „Evenimente de peste an – obiceiuri și 
tradiții creștine”, „Șezătoarea – formă de 
exprimare a modului de viață”, „Evenimente 
cruciale din viața omului- nașterea, nunta, 
înmormântarea”, „E sărbătoare și e joc”, 
„Meșteri, meșteșuguri, ocupații și îndeletniciri 
tradiționale”, „De prin lume adunate, și iarăși la 
lume date”, au fost activitățile acestui proiect 
inițiat de Colegiul Național Militar „Ștefan cel 
Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Activitățile 
au presupus ateliere de lucru, schimb de bune 
practici, prezentarea unor meșteșuguri locale, 
organizarea de jocuri populare și de șezători, în 
cadrul  fiecărui  colegiu mil i tar .  Locuri 
binecuvântate în care istoria se împletește cu 
tradiția, zonele geografice diferite din care vin 
elevii în colegiile militare păstrează profunde 
ecouri din vremurile trecute. 

Povești în graiul oltenesc
O activitate realizată în cadrul proiectului a 

fost șezătoarea literară „Povești în graiul 
oltenesc”. Mulți elevi ai colegiului nostru fac 
parte din familii ce păstrează tradițiile populare, 
astfel, ne-am documentat și am realizat că noi, 
tânăra generație, trebuie să ducem mai departe 
moștenirea primită de la bunicii și părinții 
noștri. 

B o a l c ă  O v i d i u ,  B u l z  F l o r i n a , 
Iordache Cristina, Milcu Maria, Nănuț 
Emil, Robert Paraschiv, Bizău Alexandru, 
Olteanu Alexandru, Barbu Miruna și 
Duplea Gabriela au fost actorii care ne-au 
încântat cu povești spuse în graiul oltenesc. Am 
a m e n a j a t  o  c a m e r ă  o l t e n e a s c ă  u n d e 
vladimireștii au participat la tors, cusut, croșetat 
sau au depănușat porumbul. Masa rotundă și 
joasă, scăunelele cu trei picioare, târnele cu 
porumb, rogojina de la Căluiul de Olt, covoarele 
lucrate în nuanțe de roșu sângeriu, ștergarele 
albe cu șiruri de floricele, oalele de Oboga au 
reprezentat decorul spațiului oltenesc. Am 
reînviat o vatră oltenească, conservată prin 
amintirile noastre ce s-a acomodat armonios în 
noul context. 

Fiind o șezătoare literară, am valorificat o 
parte din zestrea noastră culturală prin poemele 
lui Marin Sorescu „La lilieci”, „Rânduieli”, 
„Prânzul”, „Masa”, „Craiova văzută din car”, 
„Bâr, bâr”, „Cine mai trece pe drum?”, „Lumea 
albă”, interpretate de actorii vladimirești. 
Robert Paraschiv ne-a spus cum i s-a părut 
Craiova văzută din car, atunci când a sosit la 
Craiova, la Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”. Ovidiu Boalcă a reînviat 
frumusețea satul lui natal, Topoloveni, un spațiu 
mitic, o lume pierdută, poate uitată, dar atât de 
autentică și frumoasă! Bizău Alexandru a 
povestit cum descoperirea mieilor abia fătați e 
primul semn de primăvară în satul lui. Cristina 
Iordache a remarcat faptul că nicăieri nu 
mănâncă oltenii o varză cu carne mai gustoasă 
ca-n cimitir, de ziua morților, când se face 
pomană și toate femeile se întrec în ale mâncării. 
Florina Bulz ne-a explicat cum pregătea 
bunica de la Oboga bucatele de post: „În post, 
scoteau o varză mare, acră, din putină, într-un 
castron de pământ, cum se făcea pe vremuri, o 
tăiau felii, felii. Puneau ardei pisat deasupra și 
turnau zeamă de varză. Mămăliga aburea colo, 
parcă te chema, o tăiau fierbinte cu ața”. Emil 
Nănuț ne-a expus concepția țăranului oltean 
vizavi de femeie care nu poate astăzi decât să ne 
amuze. Dar acesta este România profundă, nu 
numai la olteni ci... în toate zonele țării. Lumea 
satului oltenesc avea „rânduielie” sale: „La noi 
muierea pupa mâna bărbatului până mai 
adineaori. Și din dumneata  nu-l scotea 
niciodată. Îi făcea trei, patru copii, dar nu-
ndrăznea să-i zică tu. Cele mai mândre, care se 
ambiționau, nu-i ziceau nicicum.” Olteanu 
Alexandru ne-a spus cum cucerește el fetele la 
Plenița. Cu toate astea, Maria Milcu, în pielea 
personajului Țața Veta, ne-a demonstrat cum 

femeia la olteni este de cele mai multe ori la 
comandă, introducând în casa omului disciplina 
sau, mai rău, instrucția. Miruna Barbu a 
prezentat cum ieșirea în lume este la poartă, 
duminica, unde curg veștile ca pe câmpul de 
luptă. Duplea Gabriela și Barbu Miruna au 
socotit cine mai trece pe drum: „Al lui Flețu, ai 
lui Fleașcă, a lui Gârlă, a lui Tiugă, Ionete-al lui 
Făsui, al lui Deșca, Roncioaica, Coadă a lui 
Ceapă, Sandu lui Ciurel, Tăgărâlă, ai lui 
Mitrofan, ai lui Modârlan, al băiatului Măriei lui 
Didu, Trașcă, ai lui Corniță ”.

Vladimireștii s-au adunat pentru a se 
refugia de lumea haotică în care trăim azi, într-
una așezată, rânduită, a oltenilor. Poveștile 
noastre sunt adevărate și înfățișează spectacolul 
vieții oltenești: locurile noastre frumoase, 
obiceiurile străvechi, rânduielile și semnele 
timpului, cheful și petrecerea!

Ștefan Dinu, clasa a X-a E
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Cu prilejul zilei de 9 mai, zi cu triplă 
semnificație istorică, elevii Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova au fost 
implicați în activități care au marcat Ziua 
Independenței României, a sfârșitului celui de-
al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.

În perioada 08 - 09 mai elevii vladimirești 
au participat, la Calafat,  la activitățile 
Proiectului „Amintiți-vă de război, apreciați-vă 
libertatea!”: ateliere de informare a tinerilor 
despre evenimentele istorice din Vidin și Calafat 
în perioada 1877 - 1878, crearea unei tabere 
militare cu elemente specifice din perioada de 
război, evenimente stradale în cadrul cărora 
atmosfera istorică a fost creată cu uniforme de 
epocă, defilare cu torțe, reconstituirea unor 
secvențe de luptă specifice acelei perioade, 
realizate sub coordonarea lui Claudiu Vulpan, 
paradă militară și ceremonia de depunere de 
coroane de flori la Monumentul Războiul de 
Independență din Calafat.

Alături de elevii vladimirești au participat 
la activitățile proiectului elevi din liceele 
calafetene, membrii Asociației „Tradiții 
Ostășești” și membrii Asociației „Bdintsi” din 
Vidin și Sofia. Proiectul este cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul de Dezvoltare 
Regională în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria.

Elevii Colegiului Național Militar „Tudor 
Vladimirescu” Craiova s-au bucurat de aceste 
adevărate lecții de istorie care au ca scop să 
popularizeze în rândul lor cele trei evenimente 
istorice, să le trezească interesul pentru studiu și 
pasiunea pentru cunoașterea istoriei.

Amintiți-vă de război, apreciați-vă libertatea!

Ruxandra Georgescu, clasa a X-a B

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2022

Ruxandra Georgescu, clasa a X-a B
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Ei au vizitat cea mai mare expoziție de 
tehnică militară din estul Europei, eveniment ce 
are loc la fiecare doi ani și a ajuns la ediția a VIII-
a. Aceasta s-a desfășurat pe platforma Romaero 
Băneasa. La această ediție au participat peste 
390 de companii din industria mondială de 
apărare, aeronautică și securitate, din 33 de țări, 
care au prezentat, pe durata celor trei zile, cele 
mai noi produse și servicii din portofoliu.

Pentru elevii vladimirești a fost o adevărată 
aventură.



13

Cu prilejul zilei de 9 mai, zi cu triplă 
semnificație istorică, elevii Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova au fost 
implicați în activități care au marcat Ziua 
Independenței României, a sfârșitului celui de-
al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.

În perioada 08 - 09 mai elevii vladimirești 
au participat, la Calafat,  la activitățile 
Proiectului „Amintiți-vă de război, apreciați-vă 
libertatea!”: ateliere de informare a tinerilor 
despre evenimentele istorice din Vidin și Calafat 
în perioada 1877 - 1878, crearea unei tabere 
militare cu elemente specifice din perioada de 
război, evenimente stradale în cadrul cărora 
atmosfera istorică a fost creată cu uniforme de 
epocă, defilare cu torțe, reconstituirea unor 
secvențe de luptă specifice acelei perioade, 
realizate sub coordonarea lui Claudiu Vulpan, 
paradă militară și ceremonia de depunere de 
coroane de flori la Monumentul Războiul de 
Independență din Calafat.

Alături de elevii vladimirești au participat 
la activitățile proiectului elevi din liceele 
calafetene, membrii Asociației „Tradiții 
Ostășești” și membrii Asociației „Bdintsi” din 
Vidin și Sofia. Proiectul este cofinanțat de 
Uniunea Europeană prin Fondul de Dezvoltare 
Regională în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria.

Elevii Colegiului Național Militar „Tudor 
Vladimirescu” Craiova s-au bucurat de aceste 
adevărate lecții de istorie care au ca scop să 
popularizeze în rândul lor cele trei evenimente 
istorice, să le trezească interesul pentru studiu și 
pasiunea pentru cunoașterea istoriei.

Amintiți-vă de război, apreciați-vă libertatea!

Ruxandra Georgescu, clasa a X-a B

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2022

Ruxandra Georgescu, clasa a X-a B

12

Ei au vizitat cea mai mare expoziție de 
tehnică militară din estul Europei, eveniment ce 
are loc la fiecare doi ani și a ajuns la ediția a VIII-
a. Aceasta s-a desfășurat pe platforma Romaero 
Băneasa. La această ediție au participat peste 
390 de companii din industria mondială de 
apărare, aeronautică și securitate, din 33 de țări, 
care au prezentat, pe durata celor trei zile, cele 
mai noi produse și servicii din portofoliu.

Pentru elevii vladimirești a fost o adevărată 
aventură.



1514

Andra Moraru, clasa a XI-a A

În cadrul activităților de consiliere și 
orientare socio-profesională a elevilor Colegiului 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” a avut loc, 
pe 21 octombrie 2021, întâlnirea pandurilor din 
clasele a XII -a cu reprezentanții Batalionului 26 
Infanterie Neagoe Basarab Craiova care au 
organizat, cu prilejul Zilei Armatei României, o 
expoziție statică de tehnică și echipamente 
militare și de mânuire a armamentului de către 
plutonul Drill Team. 

Elevii s-au arătat încântați de varietatea 
posibilităților de studiu și ale activității 
profesionale și și-au manifestat interesul prin 
întrebările pe care le-au adresat.

Pe 11 ianuarie 2022, elevii vladimirești s-au 
întâlnit cu căpitan comandor conferențiar 
universitar doctor inginer Sergiu Lupu și căpitan 
comandor Alexandru Cotarcea, moment 
deosebit de important în alegerea viitoarei 
cariere pentru panduri. 

O a s p e ț i i  l e - a u  p r e z e n t a t  e l e v i l o r 
vladimirești oferta educațională, condițiile de 
admitere, modulele, facultățile și specializările 
pentru care viitorii studenți pot opta, care sunt 
misiunile, obiectivele și facilitățile pe care le are 
Academia Navală  „Mircea  ce l  Bătrân” 
Constanța. 

Pe 4 februarie 2022, elevii claselor a XII-a 
d i n  C o l e g i u l  N a ț i o n a l  M i l i t a r  „ T u d o r 
Vladimirescu”, Craiova au participat la o 
activitate de consiliere socio-profesională și de 
promovare a ofertei educaționale a Academiei 
Forțelor Terestre din Sibiu, prezentate de 
colonel Lucian Ispas, locotenent-colonel Marian 
Coman și 3 absolvenți vladimirești, studenții 
Valentina – Mariana Lupu, Ștefan Colăcel și 
Eduard – George Pițur.

La discuții a fost invitat să participe și 
l o c ț i i t o r u l  c o m a n d a n t u l u i  B r i g ă z i i 
Multinaționale Sud Est, colonel Claudiu Tamaș.

Pandurii au fost interesați de cele 
prezentate, au interacționat cu oaspeții, punând 
întrebări despre admitere, condițiile de 
învățământ, cazarea și programul studenților de 
la Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

La finalul prezentării, o parte dintre elevii 
claselor a XII-a, care nu aveau încă formată o 
opțiune pentru viitorul carierei lor, au declarat 
că acum vor putea lua o hotărâre, cunoscând tot 
ceea ce doreau să știe despre viața de student în 
Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

Întâlnirea cu reprezentanți ai Statului Major 
al Forțelor Aeriene, a avut loc pe 6 aprilie 2022. Au 
fost prezenți în mijlocul vladimireștilor       

claselor a XII–a locotenent-comandor Gianina 
Mălăelea, căpitan Claudia Pop, căpitan Iuliana 
Ungureanu și sergent major Cătălina Avram de la 
Comandamentul Statului Major al Forțelor, 
sublocotenent Bianca – Nicoleta Bran și 
sublocotenent Tudor Carp din cadrul Bazei 90 
Transport Aerian, sublocotenent Ioana Covrig de 
la Regimentul 74 PATRIOT, sublocotenent 
Andreea Preduș de la Compania 110 Radiolocație, 
iar Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” 
Brașov a fost reprezentată de căpitan Pavel Maria, 
student sergent Miruna Slotea, student caporal 
Alina – Rebecca Duinea, student fruntaș Bianca – 
Andreea Ene, toate trei absolvente ale Colegiului 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, 
student sergent Bianca Ianovici, student caporal 
Bianca Iorga și student caporal Andra Holban. 
Oaspeții le-au prezentat elevilor oferta 
educațională, condițiile de admitere, modulele, 
facultățile și specializările pentru care viitorii 
studenți pot opta, care sunt misiunile, 
obiectivele și facilitățile pe care le au Academia 
Forțelor Aeriene „Henri Coandă” de la Brașov și 
Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a 
Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Boboc-Brașov. 

Pe 11 aprilie 2022, elevii vladimirești ai 
claselor a XI-a au dat startul excursiei de 
consiliere și orientare socio-profesională, în 
instituții de învățământ universitar și postliceal 
din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Ei au 
primit informații cu privire la oferta educațională 
și au avut ocazia să interacționeze cu studenții 
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
din Sibiu și ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri 
Coandă” din Brașov. Elevii au vizitat, de 
asemenea, Școala Militară de Maiștri Militari și 
Subofițeri a FT „Basarab I”, Pitești, Unitatea 
Militară de Artilerie Antiaeriană din Sibiu și 
Școala de Aplicație a Comandamentului 
Comunicațiilor și Informaticii. Elevii au fost 
extrem de încântați de aceste vizite, de discuțiile 
purtate cu colegii lor mai mari și cu cadrele 
militare pe care le-au întâlnit.
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OLIMPIADA SPORTULUI MILITAR LICEAL

Competițiile de tradiție între colegiile 
naționale militare din țară își reiau 

cursul după doi ani de pauză

În perioada 19 – 23 mai, elevii colegiilor 
mil i tare  din România au part ic ipat  la  
Olimpiada sportului militar liceal, 
desfășurată la Colegiul Național Militar 
,,Dimitrie Cantemir” Breaza.

La probele pe echipe, vladimireștii au 
obținut următoarele rezultate:

Locul I – handbal: Cosmin Hintea, 
Octavian Ivan, David Rotaru, Silviu Bobașu, 
Alexandru Bîrțan, Nichita Mirea, Noni Grigore, 
Ovidiu Boalcă, Ștefan Nedelcu, Mădălin Toader, 
Bogdan Boia, Andrei Păun, Ionuț Toncea și 
Mihail Surdu.

Locul al II-lea – tenis de masă: Cosmin 
Casangiu și Ambra Fuiorea.

Locul al IV-lea – atletism, baschet, volei 
masculine și feminin, tir și triathlon.

La probele individuale, rezultatele au fost:
Locul I – 100 m feminin: Andreea 

Gheorghe;
Locul I – 400 m feminin: Adelin Caval;
Locul al II-lea – 800 m feminin: Bianca 

Fuiorea;
Locul al II-lea – 100 m masculin: 

Alexandru Sima;
Locul al II-lea  – tenis  de masă 

individual masculin: Cosmin Casangiu;
Locul al III-lea – ștafeta 4x100 m 

masculin: Alin Câțulescu, Florin Cosacu, Ovidiu 
Brăgaru și Alexandru Sima;

Locul al III-lea – ștafeta 4x400 m 
masculin: Ianis Cojocaru, Antonio Boboc, Florin 
Cosacu și Adelin Caval.

Dincolo de rezultate și premii, câștigul cel 
mare îl reprezintă trăirile intense, amintirile de 
neuitat și prieteniile legate. 

După doi ani grei, în care totul a fost dat 
peste cap din cauza pandemiei, liceul militar a 
început să revină la normalitate. La începutul 
semestrului doi a fost anunțată organizarea 
c e l u i  m a i  f r u m o s  e v e n i m e n t  s p o r t i v , 
Spartachiada. O competiție unde participă doar 
cele cinci licee militare din România: Craiova, 
Breaza, Constanța, Alba Iulia și Câmpulung.

Anul acesta Breaza fusese aleasă gazdă. 
Fiecare liceu avea un lot bine stabilit de elevi, 
împărțit pe fiecare sport: handbal, baschet, 
volei, atletism si tenis de masă. Pot spune cu 
mândrie că fac parte din lotul echipei de 
handbal, fiind chiar unul dintre cei cinci boboci.

Începând cu prima zi, plecarea, atmosfera 
se schimbase total, toată lumea era cu ochii și 
gândul la noi. Urcați în autocar, am început să 
ne cunoaștem mai bine, eram elevi de toate 
vârstele, de la clasa a noua la clasa a 
douăsprezecea.

Ajunși acolo, am fost conduși către 
camere și ni s-a prezentat curtea liceului și 
sălile unde se vor juca meciurile. Seara, am fost 
anunțați că vom avea primul meci din 
competiție, cu Câmpulung, echipa cu cele mai 
multe rezultate și considerată cea mai bună.

Am intrat pe teren cu emoțiile până-n gât, 
era cel mai important meci. Galeria era în 
extaz, Imnul Craiovei răsuna în toată sala în 
timpul încălzirii noastre. La începutul meciului 
am fost surprins să aflu că voi fi titular, asta 
sporindu-mi emoțiile deja copleșitoare.

Meciul a început cu intensitate maximă. 
Golurile se dădeau pe bandă, unul noi, apoi 
repede veneau ei cu un contraatac. După prima 
jumătate, scorul era în avantajul nostru, dar 
doar cu două goluri. Se aude fluierul și începe a 
doua jumătate, galeria ne ambiționase, voiam 
sa câștigăm cu orice preț. Experiența noastră a 
contat, ajunși să jucăm tot meciul cu implicare 
maximă și alergând până la epuizare. 

Începusem să ne distanțăm, ne simțeam 
deja câștigători, asta ajutându-ne să-i 
demoralizăm pe adversari .  Pasele lor 
încetineau, ritmul jocului era total diferit față 
de prima repriză, apărarea deja începea să 
aibă probleme, le doborâserăm zidul care ne 
împiedica să înscriem.

Fluierul final se aude, diferența era destul 
de mare, dar si oboseala noastră se observa din 
tribună. Acesta a fost doar începutul, dar am 
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dovedit că vom fi o problemă pentru celelalte 
licee și va fi bătălie pentru primul loc.

Când nu jucam, eram componente 
importante în galerie, inventam cântece legate 
de numele liceului, de numele orașului sau chiar 
de numele jucătorilor. Eram implicați si ne 
susțineam echipa cu orice preț. Chiar dacă nu am 
excelat la toate sporturile, știam că toți dădeau ce 
aveau ei mai bun și încercau să ne facă mândri.

Meciurile noastre începuseră să fie din ce 
în ce mai frumoase, formaserăm o conexiune 
puternică și mai ales o echipă în care toată 
lumea avea un rol important.

Ajunseserăm să ne facem prieteni de la 
celelalte licee, galeria noastră susținând si alte 
echipe, am dat dovadă de fairplay, de altruism. 
Eram respectați de toată lumea, numele de 
Vladimirești era asociat cu seriozitatea si 
devotamentul nostru, demonstrând cine 
suntem cu adevărat.

Ultimele meciuri au fost duminică, 
penultima zi a Spartachiadei, eram siguri pe 
noi că le vom câștiga pe amândouă. Primul a 
fost ușor, câștigând cu avans de peste zece 
goluri. Finala am avut-o cu Constanța, știam ca 
victoria o să fie a noastră, dar totuși nu ne-am 
schimbat mentalitatea, jucând la fel de bine ca 
înainte. Meciul s-a terminat mai repede ca de 
obicei, emoțiile ne-au umplut inimile când toată 
tribuna a sărit în teren pentru a ne felicita.

Eram centrul atenției, peste tot se auzea 
de noi, echipa care va lua titlul de campioni 
minimum patru ani la rând. 

În ultima zi a fost festivitatea de premiere, 
toate loturile împreună cu antrenorii și șefii de 
lot erau așezate pe platou, îmbrăcați în 
uniformă. Apoi, pe rând, eram scoși în fața 
formației, salutam și urcam pe podium unde ne 
ora oferită o diplomă, o medalie și pentru noi, 
echipa de handbal, o cupa argintie. După 
defilarea noastră am făcut poze de grup, poze 
cu cupa și medalia, dar mai ales cu colegii noștri 
de anul patru, fiind ultima lor Spartachiada.

Pe tot parcursul drumului am cântat și  
ne-am bucurat de rezultate, dar ne-am întristat 
că totul a trecut așa de repede. Ajunși acasă, am 
fost întâmpinați de ceilalți colegi, aplaudați, 
lăudați, îmbrățișați.

Ca toate lucrurile frumoase, s-a încheiat 
repede. Au rămas doar amintirile celei mai 
frumoase perioade din clasa a noua, poate 
chiar din cei patru ani de liceu militar. O 
experiență de neuitat!

Viața unui elev al unei școli militare 
presupune o călătorie spre descoperirea unor 
noi provocări și experiențe ce deschid drumul 
spre lume, dar și spre cunoașterea interioară. 
Loialitatea, curajul, disciplina reprezintă calități 
esențiale ce se dezvoltă pe parcursul celor patru 
ani de învățământ militar. 

Un elev militar are un program încărcat, dar 
bine organizat. Apelul de seară este un moment 
din programul zilnic al elevilor dintr-un colegiu 
militar și se execută numeric de către elevii 
gradați. După ce se termină apelul elevilor, 
gradații raportează elevului plutonier-adjutant 
efectivul prezent și absent. Apoi, elevii trec la 
activitățile din programul de seară. 

Dar, în viața fiecărui elev de liceu militar, 
există un ultim apel de seară. Este un moment 
emoționant pentru absolvenți, dar este și un 
simbol. Alături de părinți, aceștia își iau rămas-
bun de la cei patru ani de liceu, de la colegi, cadre 
didactice și cadre militare. 

Cu siguranță nu voi uita această imagine, 
cu tot efectivul colegiului adunat în careu pentru 
ultima dată... Ultimul apel de seară al promoției 
„Încoronarea de la Alba Iulia 100” a fost un 
moment emoționant, plin de trăiri intense, 
urmărit de noi, colegii mai mici, cu sufletul la 
gură. Când ziua era în amurg, cele cinci plutoane 
au intrat în scenă, pe un fundal sonor 
emoționant. Fiecare elev avea o torță aprinsă în 
mână și, ca într-o procesiune, s-au așezat în 
formă de soare cu multe raze, simbol al 
speranței. Eram vrăjit de cum se strigă numele 
fiecărui elev, urmat de un puternic și mândru 
„Absolvent!”.

Mi-am dat seama că s-a terminat o etapă 
importantă din viața lor, că trebuie să ne luăm 
rămas-bun și să preluăm ștafeta muncii lor, să le 
călcăm pe urme și să încercăm să învățăm și noi 
din experiența lor. Văzând cum s-au îmbrățișat 
la final, și cum și-au aruncat beretele în sus, am 
început cu toții să plângem. A fost un moment 
plin de emoție, pe care ni-l vom aminti mereu, 
dar care simbolizează și un nou început.

Ștefan Dinu, clasa a X-a E

Cu o seară de dinaintea de ultimul apel de 
seară, am asistat la repetițiile elevilor de clasa a 
XII-a și, încă din acel moment, mi-am dat seama 
că emoțiile mă vor copleși în ziua ce va urma. Și 
ziua ultimului apel a sosit...

În centrul atenției erau absolvenții 
promoției „Încoronarea de la Alba Iulia 100”, 
adică colegii noștri de anul IV, care parcă ieri ne 
ajutau să ne facem patul și ne încurajau de 
fiecare dată când plângeam că vrem acasă, la 
părinți. Fiecare dintre ei avea câte un lampion 
aprins în mână, astfel că, pentru câteva minute 
am avut impresia că nu mă aflu pe terenul școlii, 


