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Armata României

Momentul  de  maximă încărcătură 
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rostit, într-un glas, legământul şi au jurat 
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1881 este anul în care, Carol I, principele 
german care conducea Principatele Române, a fost 
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și de la M.A.I., S.T.S., primarului Craiovei, 
consilierilor locali, unora  dintre șefii serviciilor 
din cadrul Primăriei Craiova, conducătorilor 
instituțiilor publice, de cultură și învățământ 
universitar și preuniversitar, dar și factorilor de 

decizie din echipa de comandă a S.M.G. din acel 
moment, precum și din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale - pentru dedicarea și sprijinul 
acordat în vederea atingerii obiectivului stabilit – 
reînființarea Colegiului Național Militar „Tudor 
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La mulţi ani
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COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU”
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nucleu de oameni anume. Că marile proiecte 
presupun lucrul în echipă, presupun continu-itate, 
presupun finanțare multianuală, monito-rizare 
atentă pe toate etapele de implementare și un 
contact permanent cu realitatea, multă răbdare, 
perseverență, spirit de sacrificiu și dedicare.

Că aici, în cadrul Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu”, se formează deja și se vor 
forma caractere puternice, tineri care mâine vor 
conduce destinele ARMATEI ROMÂNIEI! Că 
acestă instituție are argumente  solide de a deveni, 
în cel mai scurt timp, ȘCOALA EUROPEANĂ!

Că parteneriatul cadre militare și civili 
împreună cu personalul didactic și cu elevii (și 
părinții) cred  că este și  va fi cheia succesului 
permanent al demersurilor educaționale care se 
vor desfășura în Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”.

Că elevii sunt, așa cum am fost și noi când 
eram în băncile liceului militar, în permanentă 
căutare de modele, de axe și direcții de dezvoltare, 
care să le confere aripi de zbor și un viitor 
proiectat, dorit, frumos!

Modelele, cu siguranță, cei mai mulți și le vor 
alege  din rândul personalului colegiului cu care 
interacționează: cel din echipa de comandă, 
profesori, personal didactic auxiliar, personal 
militar și civil. De aici decurg obligațiile morale, 
nescrise în niciun regulament, pentru cei enumerați 
și nu numai, de a se comporta în permanență la 
nivelul unor exigențe  ridicate, de a acționa 
profesionist, de avea o ținută și o atitudine care să fie 
caracterizate de standarde  ridicate.

La final aș  dori să mentionez aserțiunea unui 
coleg comandant cu mare experiență militară 
internațională, care cunoaște colegiul din anul 
2017 și care, vizitând instituția  anul acesta, după 
vizionarea din șantier, a declarat: Colegiul 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” va fi, când 
noile construcții se vor finaliza, un model de 
colegiu nu la nivelul Armatei României, ci la 
nivelul alianței nord-atlantice!

La asta am visat! Asta am dorit, atunci când 
am discutat detaliile și concepția de proiect cu 
tinerii arhitecți ai Ministerului Apărării Naționale 
la misiunea de  recunoaștere în locație pentru 
demararea laboriosului proces de proiectare - să 
avem un colegiu militar pentru mileniul III!

Pentru provocările ce sigur vor urma,  doresc 
să vă asigur pe toți de prețuirea mea, de deschide-
rea de a  vă fi oricând disponibil cu o idee, un sfat, o 
opinie…

Peste toate cele trecute și trăite rămâne 
satisfacția datoriei îndeplinite, bucuria că și prin 
contribuția mea, o institiuție de învățământ de 
mare prestigiu a fost readusă la viață!

Satisfacția de a repune CRAIOVA pe harta 
instituțiilor de învățământ militar preuniversitar 
din ROMÂNIA! Satisfacția de a contribui la 
crearea de noi locuri de muncă atât în învățământ, 
cât și în mediul militar aici, acasă în garnizoana 
Craiova!

Mândria de a reprezenta și prin acest demers 
Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii!  
Prin validarea hotărârii  decidenților militari de a 
s u b o r d o n a  c o l e g i u l  C o m a n d a m e n t u l u i 
Comunicațiilor și Informaticii, am avut oportuni-
tatea și onoarea, atât eu, cât și toți camarazii mei, 
de a contribui la promovarea domeniului 
comunicații și informatică, unul dintre domeniile 
de referință ale tăriei  Armatei României!

ONOAREA, oferită de șansa, destin, dar, 
cred eu, și de rezultatele muncii desfășurate de-a 
lungul carierei  mele militare și de realizările 
profesionale, de a evolua de la statutul de candidat, 
chiar în actuala  cazarmă  a colegiului, la cel de elev 
al Liceului Militar „Tudor Vladimirescu” - în 
cazarma din strada Brestei (locația actuală a 
Facultății de Educație Fizică și Sport) și, spre 
finalul carierei militare, la cel, extrem de onorant, 
de comandant al Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” la reînființare. MARE 
ONOARE!

AM ONOAREA SĂ TE SALUT COLEGIU AL 
MILENIULUI III!

La mulți ani Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu”  la 140 de ani de existență!

La mulți  ani tuturor profesorilor și 
absolvenților de-a lungul timpului!

La mulți și sănătoși ani tuturor celor care au 
activat în această instituție de prestigiu de-a lungul 
anilor!

Pioasă recunoștință celor din  marea familie 
a  pandurilor care, după ce și-au indeplinit 
menirea aici, pe pământ, s-au mutat la ceruri!

Am onoarea să vă salut pe toți cei din marea 
familie a „pandurilor” și să vă doresc  ani mulți cu 
sănătate!

Să ne revedem sănătoși  la aniversarea a 150 
de ani!

          
P.S. Aniversarea a 140 de ani de existență  și 

a 5 ani de la reînființare se întâmplă, fericit, nu 
numai în anul TUDOR VLADIMIRESCU, dar și în 
anul în care  prima promoție de tineri formați la 
Craiova, în mileniul al treilea, este înălțată în 
gradul de sublocotenent-primul grad de ofițer al 
Armatei României! Ce bucurie!
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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, „cetate” a fiilor de 
panduri, pierdută în frământările transfor-
mărilor societății românești, își regăsește 
dorința de renaștere și, în anul 2016, „calfe și 
zidari” așază cărămidă cu cărămidă, reclădind 
ziduri pentru o nouă „casă de învățătură”.

 Am pătruns atunci în curtea cetății, 
marcat de emoția firească a inerentului 
necunoscut, întâlnind oameni și locuri noi.

 Dar ce locuri...!!!
 Parcă predestinate, ridicate la sfârșit de 

secol XIX, atunci când Școala fiilor de militari se 
înființa în Craiova. Accentele de modernitate 
aduse clădirilor au fost combinate cu rusticul de 
altădată, creându-se un mediu plăcut, liniștit și 
familial.

 Dar ce oameni...!!!
 Un furnicar de suflete mari, pline de 

modestie, copleșite uneori de rolul atribuit, ce a 
creat din fiecare „piatră mată” un ,,giuvaer”. 
Giuvaerele, acești „tineri panduri” cu vipușcă 
roșie, școliți pentru a fi bază a unei societăți cu 
așteptări ridicate, motivație dată de statutul, 
rezultatele și prestigiul instituției.

 Dar ce spirit...!!!

Colonel (r)  Ovidiu PLOPAN, 
comandantul colegiului 

în perioada 2017-2019

La mulţi ani

 Mândria de a fi parte din marea familie a 
vladimireștilor răzbate în timp. Micul jurământ, 
într-o credință, școală și învățătură, a creat 
puntea de trecere spre idealuri înalte. Dincolo de 
trasare de responsabilități și atingerea de 
obiective, rămân „marile fapte”, cele ce au 
plămădit oameni.

 Trăiesc cu mândria de a fi cunoscut, aici, 
în cetatea pandurilor, acești „OAMENI MARI”.

 Vă felicit pentru reușita de a păstra 
„lumina vie” pe cărarea bătătorită în timp de 
generații după generații!
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La 1 septembrie sărbătorim 140 de ani de la  
punerea pietrei de temelie, începând cu data de 
01.09.1881, a Școlii fiilor de militari de la 
Craiova, înființată în baza Înaltului decret nr. 
1858 din 18.07.1881. 

140 de ani de când învățământul militar 
craiovean a început să-și pună amprenta în 
formarea și educarea tinerilor care  aleg calea 
armelor.

O istorie zbuciumată, plină de evenimente, 
dar care a contribuit la consolidarea acestei 
instituții.  Înființarea după Războiul de 
Independență din 1877, inaugurarea în prezența 
regelui Carol I, în anul 1885, transformarea în 
anul 1902 în Gimnaziul fiilor de militari, iar în 
anul 1914 în Gimnaziul Militar „D.A. Sturza” 
transformat în Liceul Militar „D.A. Sturza” în 
anul 1916, mutarea la Iași în timpul Primului 
Război Mondial, desființarea în anul 1948 
pentru a fi reînființat în anul 1978 sub denu-
mirea de Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” 
desființat în anul 1998 și reînființarea din anul 
2016 sub denumirea de Colegiul Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” sunt doar câteva 
repere istorice din trecutul și prezentul 
instituției noastre.

Deși acest an, 2016, a reprezentat plecarea 
mea din cazarma Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu”, despărțirea vremelnică 
nu a fost decât pentru a organiza spațiile pentru 
desfășurarea activității instituției militare de 
învățământ, începând cu anul 2018, într-o altă 
cazarmă, cea situată pe Bulevardul Nicolae 
Romanescu, spații absolut necesare ținând cont 
de creșterea continuă a efectivelor de elevi 
înmatriculați în învățământul militar craiovean.  

Propunerea pe care am primit-o în 
primăvara anului 2018 de a fi locțiitorul 
comandantului colegiului, am considerat-o una 
dintre cele mai mari provocări ale carierei mele,  
o provocare plină de responsabilitate și am avut 
convingerea că mă va împlini profesional. 
Perioada a fost una intensă, cu activitate 
didactică desfășurată în două sedii poziționate la 

distanță de câtiva kilometri, cu preocupări 
continue alături de comandantul colegiului, 
colonel Ovidiu Plopan, și directorul adjunct, 
profesor Zamfirică Petrescu, pentru dezvoltarea 
bazei logistice didactice și continuarea 
procesului de dotare a colegiului cu materiale 
specifice procesului didactic, dar și cu tehnică și 
echipamente, conform statului de organizare; 
alături de intructorii militari și cadrele didactice, 
cu obiective clare de ,,așezare” a procesului de 
învățământ pe coordonatele  efortului , 
perseverenței, exigenței, disciplinei și perfor-
manței și nu în ultimul rând, sprijin eficient în 
derularea noului proiectul ambițios care se va 
concretiza într-un nou  local al colegiului. 

Un an mai târziu, din 2019, onoarea de a fi 
la comanda colegiului s-a concretizat în și mai 
multe responsabilități, iar anii 2020 și 2021 au 
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reprezentat, de fapt,  creșterea responsa-
bilităților profesionale în contextul pandemiei 
de SARS – Cov-2, perioadă în care preocuparea 
continuă a fost atât pentru sănătatea și siguranța 
elevilor, fiind în legătură permanentă cu părinții 
acestora, care au fost consultați în vederea 
deciziilor luate, cât și de calitatea actului 
pedagogic.

Provocarea cea mare pentru învățământul 
militar craiovean a venit în anul 2018, când a fost 
demarat proiectul „Lucrări de infrastructură 
necesare funcționării Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” în cazarma din 
strada Vasile Alecsandri, nr. 91.  Lucrările la 
acest proiect, care pentru mine este deosebit de 
important și reprezintă împlinirea pe plan 
profesional,  sunt în plină desfășurare, iar în 
momentul în care activitățile didactice se vor 
putea desfășura în acest nou sediu, elevii vor 
avea la dispoziție, în pavilionul multifunctional, 
săli de clasă, laboratoare, săli multimedia și 
multifuncționale,  cabinete școlare, bibliotecă, 
săli de lectură.  Pavilionul cazare, imobil compus 
din 4  tronsoane, cuprinde spații de cazare 
prevăzute cu băi și balcoane proprii și proiectate 
pentru cazarea a câte doi elevi și spații pentru 
utilități comune –  săli de lectură și un club.

Noua contrucție va avea și o aulă cu 
suprafața de 730 mp pentru desfășurarea 
activităților artistice și culturale. 

Blocul alimentar cuprinde, pe lângă cele 2 
săli de mese cu capacitatea de 480 de locuri, 
spații administrative și cu utilitățile necesare 
desfășurării activității specifice

Sala de sport, construcție cu 2 nivele, va 
permite desfășurarea activităților sportive ale 
elevilor pe o suprafață de 1.400 mp, iar în sala de 
forță și pe baza sportivă exterioară pandurii își 
vor putea îmbunătăți performanțele fizice pe 
terenurile de fotbal, baschet și volei și porticul 
pentru pregătirea fizică. 

Pentru orele de pregătire militară, elevii 
vladimirești vor avea la dispoziție și un poligon 
de tragere cu armament ușor. 

În noul campus școlar de la Colegiul 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, 
asistența medicală va fi asigurată într-o 
infirmerie modernă, care cuprinde cabinete 
medicale, cabinete de consultații, săli pentru 
tratamente, cabinet de medicină dentară și 
izolatoare. 

Finalizarea acestui proiect ambițios de 
investiție pentru realizarea de facilități educa-
ționale, de cazare și hrănire moderne, specifice 

mileniului III, concretizate în noul campus 
școlar militar din Cetatea Banilor, va contribui, 
cu siguranță, la oportunități diversificate de 
educație și instruire de excepție a tinerilor din 
zona Olteniei și din alte zone ale țării și 
asigurarea unei solide pregătiri științifice a 
elevilor pentru ca aceștia să urmeze o carieră 
militară de succes, în concordanță cu nevoile 
Armatei României  și a structurilor  NATO.

De la reînființare, personalul colegiului și 
elevii au desfășurat activități pentru cinstirea 
înaintașilor și creșterea prestigiului instituției: 
au fost obținute numeroase premii la concur-
surile școlare, eleva Palaghia Maria a obținut 
medalia de argint al Olimpiada de Științe a 
Uniuni Europene-EUSO 2018, elevul plutonier 
Barbu Cornel și eleva plutonier Vlad Cezara au 
fost admiși la Academia Forțelor Navale 
Anapolis-SUA, cele trei promoții de absolvenți 
au avut promovabilitate de 100% la examenul 
național de bacalaureat.

La ceas aniversar, mulțumesc 
tuturor  pentru modul  în  care  vă 
desfășurați activitatea și vă doresc multă 
sănătate, putere de muncă și succese 
deosebite dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră!

La mulţi ani Colonel Leonide CUNE, 
comandantul colegiului 

în perioada 2019-2020
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Aniversarea a 200 de ani de la revoluția 
condusă de Tudor Vladimirescu îmi oferă 
deosebita onoare de a transmite tuturor 
vladimireștilor cele mai frumoase gânduri și 
îndemnul de a fi continuatorii bravi ai pandu-
rilor olteni. 

Misiunea Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” rămâne aceea de a clădi 
caractere puternice odată cu formarea, 
dezvoltarea și diversificarea competențelor 
cheie adecvate profilului militar și specializării 
matematică-informatică.

Pentru mine, ca fiu al meleagurilor gorjene, 
este o onoare deosebită să mă aflu la comanda 
uneia dintre cele mai prestigioase instituții de 
învățământ în aceste vremuri încărcate de 
repere istorice de o însemnătate deosebită atât 
pe plan local, cât și național și vă asigur că voi 
depune toate eforturile pentru a menține 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” 
în topul celor mai prestigioase instituții de 
învățământ liceal.

Totodată, sărbătorirea la 01.09.2021 a 140 
de ani de la punerea primei pietre de temelie a 
„Școlii fiilor de militari” a cărei tradiție cu 
onoare o păstrăm, mă obligă să transmit 
întreaga mea considerație și un călduros salut 
tuturor cadrelor militare, cadrelor didactice, 
persona-lului civil și elevilor Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova care 
au fost sau sunt parte a instituției noastre. 

PER ASPERA
 AD AS

TRA

PER ASPERA
 AD AS

TRA

PER ASPERA
 AD AS

TRA
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Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la 
înființarea Școlii fiilor de militari, dar și 5 ani de 
la reînființarea Colegiului Național Militar 
„Tudor Vladimirescu”.

Îmi amintesc cu emoție anii de început ai 
carierei mele didactice și mai ales de cei în care 
am fost profesor al Liceului Militar „Tudor 
Vladimirescu”. Au fost anii despre care pot 
spune că mi-au marcat debutul carierei 
profesionale și nu numai, m-au ajutat să-mi 
impun și apoi să-mi asum anumite standarde; 
am învățat cât de importantă este ordinea, 
autodisciplina, înțelegerea profundă a acestui 
tip de școală și a elevilor militari. Au fost ani în 
care am făcut performanță cu elevi ai liceului și 
asta a însemnat enorm pentru mine ca profesor, 
pentru că am învățat cât de frumoase sunt 
momentele în care simți că ai făcut ce și cum 
trebuia, că ești apreciat, astfel încât să-ți 
conturezi personalitatea sub toate aspectele.

După mulți ani, în 2016, am avut șansa, dar 
și privilegiul de a contribui la efortul de 
reînființare și redefinire a colegiului; în numai 5 
ani am devenit vizibili în rândul colegiilor 
naționale militare si civile, prin performanțele 
de excepție obținute datorită calității corpului 
profesoral, dar și a elevilor noștri care aspiră la o 
carieră militară.

MESAJUL DIRECTORULUI ADJUNCT
AL COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR 

,,TUDOR VLADIMIRESCU”,
Prof. Zamfirică PETRESCU

Colonel Gheorghe BOBOC, 
comandantul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu”

La mulţi ani

În scurt  timp de la reînființare am fost 
acceptați în Alianța Colegiilor Centenare, ceea 
ce a materializat efortul de a reveni acolo unde 
ne era locul.

Colegiul  nostru va beneficia ș i  de 
construcții noi, moderne, precum și de o bază 
materială de excepție, care vor completa firesc 
demersul nostru pentru o educație de calitate.

La mulți ani, 
C.N.M. „Tudor Vladimirescu”! 
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Daliana Maria MOLDOVAN,
șef de promoție 2018

Se spune că „nimic nu durează o veșnicie”, 
iar acest lucru l-am simțit cel mai intens în clipa 
în care am realizat că pășesc pentru ultima oară 
pe platoul bătătorit de pașii elevilor, de vise și de 
speranțe, pentru a participa la „ultimul apel”. 

Nu îmi venea să cred că urmează să strigăm 
toți într-un glas că suntem absolvenți. Parcă ieri 
pășiserăm timizi pe porțile liceului, iar acum 
fiecare urma să își aleagă propriul drum. Gândul 
că voi părăsi locul care mi-a fost  a două casă și că 
va trebui să mă desprind de persoanele dragi 
pentru a trece la o nouă etapă din viață îmi 
inunda ochii de lacrimi și sufletul de emoție. De 
ce? Pentru că liceul militar, pentru mine, a fost 
nici mai mult, nici mai puțin, decât un loc de 
poveste. Afirm cu tărie acest lucru, deoarece 
liceul militar este locul care și-a pus cel mai mult 
amprenta asupra mea. Am legat prietenii pe 
viață, am trăit momente minunate și am crescut, 
în adevăratul sens al cuvântului. Îmi amintesc cu 
drag de fiecare emoție pe care o trăiam înaintea 
unui test la matematică sau a unei inspecții „ca la 
carte” făcute de comandantul de companie. Îmi 
amintesc cu drag de fiecare seară de film, de  
competițiile sportive și de orele de română, la 
care abia așteptam să mă pierd printre cuvinte și 
figuri de stil. Îmi amintesc cu drag de fiecare 
experiență și, mai ales, de inocența și de copilăria 
care pluteau mereu în aer, pierzându-se printre 
râsete pline de voioșie și pași făcuți în cadență. 

Aici am întâlnit adevărate modele de viață, 
pe care le voi purta o veșnicie în suflet. Cred că 
liceul este cea mai minunată perioadă, iar sfatul 
cel mai prețios pe care pot să vi-l spun, este să nu 
va grăbiți să creșteți și să va bucurați de fiecare 
moment, așa cum este el. Bucurați-vă și profitați 
de fiecare oportunitate, deoarece timpul trece 
prea repede și este mult prea prețios pentru a-l 
pierde! Sunt recunoscătoare pentru că am 
absolvit o instituție de prestigiu, care a 
contribuit enorm la formarea și pregătirea mea 
și, nu în ultimul rând, sunt mândră că am făcut 
parte din minunata familie a pandurilor! Acum, 
la ceas aniversar, ce pot spune mai mult decât 
„La mulți ani, loc de poveste! La mulți ani, dragă 
liceu militar!” Mulțumesc că ai fost cea mai 
frumoasă experiență, mulțumesc că ești cea mai 
specială amintire!

Albertina Crina BEJAN,
șef de promoție 2019 

Liceul militar însemnă primii pași timizi pe 
care i-am făcut spre o viață de neînvins, 
înseamnă dezvoltare, performanță, depășirea 
propriilor limite, responsabilitate, devotament 
și, pe lângă toate acestea, este locul unde îți 
găsești a doua familie. Este familia unde te 
dezvolți atât din punct de vedere profesional, cât 
și personal. Au existat doua situații diferite, 
momentele petrecute cu colegii, în care mă 
relaxam, mă deconectam de orice problemă și 
momentele de responsabilitate în care trebuia să 
aplic ceea ce învățam zilnic despre coordonarea 
și conducerea subordonaților. Învățam să 
diferențiez cele două momente, comporta-
mentul, felul meu de a comunica și de a mă 
exprima influențând ceea ce doream să 
transmit. Obiectivitatea, respectul, impunerea, 
maturitatea sunt printre puținele calități pe care 
le-am învățat pe parcursul anilor de liceu .

Experiența liceului militar este de 
neînlocuit, deoarece este locul în care am 
crescut, am înflorit prin cele mai neprevăzute 
lucruri pe care le-am făcut, mi-am depășit 
limitele devenind o persoană activă care încerca 
orice lucru care îi atrăgea atenția, am reușit să 
mă descopăr și să realizez câte lucruri frumoase 
te pot face fericit, am învățat să împart și să 
conviețuiesc cu atâtea persoane. Datorită acestei 
experiențe, am devenit o persoana deschisă, 
comunicativă care reușește fără ezitare să-și 
împlinească visurile. Unul din visurile mele a 
fost să devin șef de promoție.

Când am avut un obiectiv de îndeplinit, am 
dat totul pentru a reuși să-l ating și asta îmi 
doresc ca fiecare elev să facă. Dragilor, nu ezitați 
să faceți ceea ce vă place, să luptați pentru 
fericirea și mândria voastră, să învățați de la cei 
din jurul vostru, de la profesorii și cadrele care vă 
sunt alături, care sunt adevăratele modele și să 
atingeți cea mai de sus treaptă a succesului! Nici 
nu realizați cât de mult își pun amprenta asupra 
viitorului vostru și vă îndrumă pe un drum 
frumos!

Toate trăirile pe care le-am avut pe parcur-
sul anilor de liceu au fost unice și de neuitat, mi-aș 
dori de multe ori să dau timpul înapoi și să le 
retrăiesc. 

Dragi profesori, cadre militare, personal 
civil și scumpi colegi, vă doresc o aniversare 
plină de zâmbete, o zi de neuitat în care să 
apreciați fiecare moment și multă sănătate care 
vine la pachet cu mult dor!
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Daliana Maria MOLDOVAN,
șef de promoție 2018

Se spune că „nimic nu durează o veșnicie”, 
iar acest lucru l-am simțit cel mai intens în clipa 
în care am realizat că pășesc pentru ultima oară 
pe platoul bătătorit de pașii elevilor, de vise și de 
speranțe, pentru a participa la „ultimul apel”. 

Nu îmi venea să cred că urmează să strigăm 
toți într-un glas că suntem absolvenți. Parcă ieri 
pășiserăm timizi pe porțile liceului, iar acum 
fiecare urma să își aleagă propriul drum. Gândul 
că voi părăsi locul care mi-a fost  a două casă și că 
va trebui să mă desprind de persoanele dragi 
pentru a trece la o nouă etapă din viață îmi 
inunda ochii de lacrimi și sufletul de emoție. De 
ce? Pentru că liceul militar, pentru mine, a fost 
nici mai mult, nici mai puțin, decât un loc de 
poveste. Afirm cu tărie acest lucru, deoarece 
liceul militar este locul care și-a pus cel mai mult 
amprenta asupra mea. Am legat prietenii pe 
viață, am trăit momente minunate și am crescut, 
în adevăratul sens al cuvântului. Îmi amintesc cu 
drag de fiecare emoție pe care o trăiam înaintea 
unui test la matematică sau a unei inspecții „ca la 
carte” făcute de comandantul de companie. Îmi 
amintesc cu drag de fiecare seară de film, de  
competițiile sportive și de orele de română, la 
care abia așteptam să mă pierd printre cuvinte și 
figuri de stil. Îmi amintesc cu drag de fiecare 
experiență și, mai ales, de inocența și de copilăria 
care pluteau mereu în aer, pierzându-se printre 
râsete pline de voioșie și pași făcuți în cadență. 

Aici am întâlnit adevărate modele de viață, 
pe care le voi purta o veșnicie în suflet. Cred că 
liceul este cea mai minunată perioadă, iar sfatul 
cel mai prețios pe care pot să vi-l spun, este să nu 
va grăbiți să creșteți și să va bucurați de fiecare 
moment, așa cum este el. Bucurați-vă și profitați 
de fiecare oportunitate, deoarece timpul trece 
prea repede și este mult prea prețios pentru a-l 
pierde! Sunt recunoscătoare pentru că am 
absolvit o instituție de prestigiu, care a 
contribuit enorm la formarea și pregătirea mea 
și, nu în ultimul rând, sunt mândră că am făcut 
parte din minunata familie a pandurilor! Acum, 
la ceas aniversar, ce pot spune mai mult decât 
„La mulți ani, loc de poveste! La mulți ani, dragă 
liceu militar!” Mulțumesc că ai fost cea mai 
frumoasă experiență, mulțumesc că ești cea mai 
specială amintire!

Albertina Crina BEJAN,
șef de promoție 2019 

Liceul militar însemnă primii pași timizi pe 
care i-am făcut spre o viață de neînvins, 
înseamnă dezvoltare, performanță, depășirea 
propriilor limite, responsabilitate, devotament 
și, pe lângă toate acestea, este locul unde îți 
găsești a doua familie. Este familia unde te 
dezvolți atât din punct de vedere profesional, cât 
și personal. Au existat doua situații diferite, 
momentele petrecute cu colegii, în care mă 
relaxam, mă deconectam de orice problemă și 
momentele de responsabilitate în care trebuia să 
aplic ceea ce învățam zilnic despre coordonarea 
și conducerea subordonaților. Învățam să 
diferențiez cele două momente, comporta-
mentul, felul meu de a comunica și de a mă 
exprima influențând ceea ce doream să 
transmit. Obiectivitatea, respectul, impunerea, 
maturitatea sunt printre puținele calități pe care 
le-am învățat pe parcursul anilor de liceu .

Experiența liceului militar este de 
neînlocuit, deoarece este locul în care am 
crescut, am înflorit prin cele mai neprevăzute 
lucruri pe care le-am făcut, mi-am depășit 
limitele devenind o persoană activă care încerca 
orice lucru care îi atrăgea atenția, am reușit să 
mă descopăr și să realizez câte lucruri frumoase 
te pot face fericit, am învățat să împart și să 
conviețuiesc cu atâtea persoane. Datorită acestei 
experiențe, am devenit o persoana deschisă, 
comunicativă care reușește fără ezitare să-și 
împlinească visurile. Unul din visurile mele a 
fost să devin șef de promoție.

Când am avut un obiectiv de îndeplinit, am 
dat totul pentru a reuși să-l ating și asta îmi 
doresc ca fiecare elev să facă. Dragilor, nu ezitați 
să faceți ceea ce vă place, să luptați pentru 
fericirea și mândria voastră, să învățați de la cei 
din jurul vostru, de la profesorii și cadrele care vă 
sunt alături, care sunt adevăratele modele și să 
atingeți cea mai de sus treaptă a succesului! Nici 
nu realizați cât de mult își pun amprenta asupra 
viitorului vostru și vă îndrumă pe un drum 
frumos!

Toate trăirile pe care le-am avut pe parcur-
sul anilor de liceu au fost unice și de neuitat, mi-aș 
dori de multe ori să dau timpul înapoi și să le 
retrăiesc. 

Dragi profesori, cadre militare, personal 
civil și scumpi colegi, vă doresc o aniversare 
plină de zâmbete, o zi de neuitat în care să 
apreciați fiecare moment și multă sănătate care 
vine la pachet cu mult dor!
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Cu ocazia aniversării Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” doresc să adresez 
o caldă urare de „La mulți ani!” și multă putere 
de muncă în continuare tuturor cadrelor 
didactice și militare, iar rezultatele colegiului 
trebuie să fie cel puțin la fel de bune ca până 
acum.

Doresc să îmi aștern aici măcar o parte din 
amprenta pe care acest liceu militar și-a lăsat-o 
asupra mea și rolul pe care l-a avut de-a lungul 
timpului în dezvoltarea personală. Încă din clasa 
a IX-a îmi propusesem să mă schimb, să devin 
mai bun și îmi imaginam, pe atunci doar ca ideal, 
chiar figura mea din prezent, fiindcă am reușit să 
ating tot ce mi-am propus. Inițial speram doar să 
am parte de învățământul de calitate superioară 
care mi-era promis odată cu uniforma de elev de 
liceu militar, dar ajuns în acea ipostază mi-am 
dat seama că se poate mult mai mult de atât. 
Primul an a fost relativ de acomodare, dar 
începând cu clasa a X-a am prins curaj de a mă 
implica în activități extracurriculare, concursuri 
și olimpiade, iar toate acele experiențe s-au 
adunat și au contribuit la pregătirea mea 
ulterioară. Faptul că încă din clasa a XI-a mi-a 
fost oferită drept recompensă o funcție de 
comanda a contribuit enorm la dezvoltarea mea 
personală. Practic din acel moment am început 
să învăț ce înseamnă responsabilitatea în 
adevăratul sens al cuvântului și cum să gestionez 
situații delicate asemenea unui cadru militar 
activ. Astfel, simțeam că mă pregătesc pentru 
viața de militar care mă aștepta peste câțiva ani. 
Am învățat să echilibrez învățatul cu munca de 
elev gradat și mai ales am învățat cum să-mi 
gestionez timpul la maxim astfel încât perfor-
manțele mele școlare sa rămână maxime, dar să 
am un randament bun și în plan militar. La finele 
liceului am simțit probabil cel mai bine și 

profund cât de mult a însemnat totul pentru 
mine. Colegii, cadrele militare, profesorii… 
devenisem conștient de despărțirea inevitabilă 
de ei și începusem să simt că relațiile pe care le-
am stabilit cu toții in decursul celor 4 ani îmi vor 
lipsi când voi pleca la academie.

Absolvirea liceului a adus cu sine și 
încununarea tuturor eforturilor depuse in cei 4 
ani. Am simțit că visul meu a devenit realitate și 
că sunt împlinit, dar acum, din perspectiva de 
student, pot spune ca îmi lipsește liceul și că duc 
dorul zilelor petrecute cu foștii mei colegi. De 
aceea vreau să vă spun tuturor actualilor elevi să 
vă bucurați cât puteți de timpul petrecut 
împreună, de pregătirea pe care profesorii vi-o 
oferă, fiindcă nu puteți aprecia cu adevărat un 
lucru până nu va este luat, iar eu aș vrea să vă rog 
să faceți din acești ani amintiri frumoase și 
memorabile. În plus, munciți cât de mult puteți 
să ajungeți cât mai sus, fiindcă orice vă 
propuneți este realizabil, doar de voi depinde cât 
de repede se poate îndeplini un vis.

În final, aș vrea să transmit tuturor succes 
în atingerea fiecărui obiectiv și să aveți încredere 
că, oricum vă simțiți acum, bine sau rău, finalul 
va fi mereu unul bun, iar dacă acum nu e bine, 
înseamnă că nu e finalul.

Bianca ANTOFIE, 
absolvent 2019

Se spune că perioada liceului este una 
dintre cele mai frumoase din viața unui om. Eu 
spun că ”frumos” e prea mic, prea simplu, prea 
departe de adevăr, pentru ceea ce înseamnă cu 
adevărat. A trecut ceva timp de când n-am mai 
trecut dincolo de poarta albastră, ori pe sub ” 
Poarta Sărutului”, dar amintirile au rămas la fel 
de vii. Amintirea primelor și a ultimelor zile 
petrecute ca elevi militari, a primelor și a 
ultimelor îmbrățișări, a unor oameni care ne-au 
fost alături și ne-au ajutat să ne construim aripi, 
ca mai apoi să ne luăm zborul. Ce e menit privirii 
se poate schimba, dar ce e menit sufletului 
dăinuie. Spiritul vladimiresc e, așadar, infinit. O 
parte din sufletul celor cărora le vine timpul să 
zboare rămâne aici, se contopește cu elanul 
tânărului ce doar visează să-și construiască 
aripi, iar procesul se repetă la nesfârșit, 
generație după generație. 

Liceul militar are un rol mult mai profund 
decât acela de a fi locul unde elevilor li se oferă 
informații. Noi l-am simțit mai mult de atât. 
Pentru noi a fost a doua casă, locul unde ne-am 
găsit o a doua familie și unde, mai devreme sau 
mai târziu, ne-am regăsit pe noi înșine. Aici s-au 
legat prietenii trainice, s-a învățat carte, s-a 
predat abc-ul armatei, s-a iubit, s-a și plâns, s-a 
îmbrățișat și s-a iertat. Camaraderia e poate cel 
mai nobil atribut din portretul unui militar și 
nicăieri nu se învață mai bine decât într-o familie 
mare, cu membri atât de diferiți. Cum l-am 
simțit noi, cu siguranță îl simt și cei ce au rămas 
în urma noastră. 

De ar fi să vă dau un sfat, acela ar fi să trăiți 
pe cât de intens se poate, să vă deschideți sufletul 
și mintea și să lăsați tot ce e bun să intre! Oricât 
de greu ar părea uneori, gândiți-vă că nu sunteți 
singuri! Întotdeauna mi-a plăcut să zic că pentru 
fiecare lacrimă vărsată în liceul nostru, 
întotdeauna se găsește o mână care să o șteargă 
și apoi să cuprindă într-o îmbrățișare. Fiți 
încrezători și cutezători, urmați-vă pasiunile și 
construiți amintiri frumoase, pe care să le 
rememorați, ca și noi, cu zâmbetul larg! Aveți în 
față un drum lung, nu ușor, dar minunat. 
Bucurați-vă de toate peisajele, de toate 
încercările! Veți absolvi și veți crede că ați ajuns 
la destinație, acum că aveți aripi, dar veți afla și 
voi că aripile sunt prea mici. Iar atunci veți porni 
pe un alt drum, complet diferit pe cel pe care l-ați 
parcurs în uniforma bleumarin. Dar ce e viața, 
dacă nu un șir nesfârșit de drumuri?

Mi-e dor de colegii ce mi-au devenit frați, 
de profesorii și de cadrele militare ce mi-au 

devenit călăuze sau chiar părinți, de ”bobocii” 
cărora le-am fost alături în primul lor an de 
simțit în cadență și cărora și astăzi mă adresez 
folosind ”copiii mei”. Mi-e dor de tot și sunt 
recunoscătoare pentru tot. Vă mulțumesc, 
domnilor profesori, pentru răbdare, pentru 
empatie, pentru susținere! Pentru că ați avut 
încredere în noi și pentru că ați avut grijă, 
asemenea unor părinți, de noi și de educația 
noastră, pentru că ne-ați ajutat să facem un pas 
important spre a deveni ”oameni mari”! 
Colegilor mei, mai mici sau mai mari, le sunt 
recunoscătoare pentru că s-au deschis în fața 
mea, pentru că m-au lăsat să le fiu aproape, 
pentru că mi-au devenit familie. Chiar dacă 
astăzi nu ne vorbim la fel de des, sentimentul 
apartenenței aceleiași familii ne leagă, iar atunci 
când ne intersectăm, ceva frumos și încărcat de 
melancolie se aprinde în noi.

E ceva special la a fi elev al Colegiului 
Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, o 
mândrie ce, la mulți dintre noi, absolvenții de 
ieri, se manifestă prin faptul că pe uniforma 
noastră purtăm, pe lângă emblema academiei, și 
emblema colegiului militar unde ne-am format 
ca tineri adulți, ca militari, ca oameni. 

Aniversarea înființării colegiului este și 
aniversarea noastră, a tuturor celor care l-au 
simțit ca pe o a doua casă. Fie ca spiritul 
vladimiresc să dăinuie mulți ani de acum în 
sufletele ce se vor deschide să-l primească! Vivat!
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Cu ocazia aniversării Colegiului Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” doresc să adresez 
o caldă urare de „La mulți ani!” și multă putere 
de muncă în continuare tuturor cadrelor 
didactice și militare, iar rezultatele colegiului 
trebuie să fie cel puțin la fel de bune ca până 
acum.

Doresc să îmi aștern aici măcar o parte din 
amprenta pe care acest liceu militar și-a lăsat-o 
asupra mea și rolul pe care l-a avut de-a lungul 
timpului în dezvoltarea personală. Încă din clasa 
a IX-a îmi propusesem să mă schimb, să devin 
mai bun și îmi imaginam, pe atunci doar ca ideal, 
chiar figura mea din prezent, fiindcă am reușit să 
ating tot ce mi-am propus. Inițial speram doar să 
am parte de învățământul de calitate superioară 
care mi-era promis odată cu uniforma de elev de 
liceu militar, dar ajuns în acea ipostază mi-am 
dat seama că se poate mult mai mult de atât. 
Primul an a fost relativ de acomodare, dar 
începând cu clasa a X-a am prins curaj de a mă 
implica în activități extracurriculare, concursuri 
și olimpiade, iar toate acele experiențe s-au 
adunat și au contribuit la pregătirea mea 
ulterioară. Faptul că încă din clasa a XI-a mi-a 
fost oferită drept recompensă o funcție de 
comanda a contribuit enorm la dezvoltarea mea 
personală. Practic din acel moment am început 
să învăț ce înseamnă responsabilitatea în 
adevăratul sens al cuvântului și cum să gestionez 
situații delicate asemenea unui cadru militar 
activ. Astfel, simțeam că mă pregătesc pentru 
viața de militar care mă aștepta peste câțiva ani. 
Am învățat să echilibrez învățatul cu munca de 
elev gradat și mai ales am învățat cum să-mi 
gestionez timpul la maxim astfel încât perfor-
manțele mele școlare sa rămână maxime, dar să 
am un randament bun și în plan militar. La finele 
liceului am simțit probabil cel mai bine și 

profund cât de mult a însemnat totul pentru 
mine. Colegii, cadrele militare, profesorii… 
devenisem conștient de despărțirea inevitabilă 
de ei și începusem să simt că relațiile pe care le-
am stabilit cu toții in decursul celor 4 ani îmi vor 
lipsi când voi pleca la academie.

Absolvirea liceului a adus cu sine și 
încununarea tuturor eforturilor depuse in cei 4 
ani. Am simțit că visul meu a devenit realitate și 
că sunt împlinit, dar acum, din perspectiva de 
student, pot spune ca îmi lipsește liceul și că duc 
dorul zilelor petrecute cu foștii mei colegi. De 
aceea vreau să vă spun tuturor actualilor elevi să 
vă bucurați cât puteți de timpul petrecut 
împreună, de pregătirea pe care profesorii vi-o 
oferă, fiindcă nu puteți aprecia cu adevărat un 
lucru până nu va este luat, iar eu aș vrea să vă rog 
să faceți din acești ani amintiri frumoase și 
memorabile. În plus, munciți cât de mult puteți 
să ajungeți cât mai sus, fiindcă orice vă 
propuneți este realizabil, doar de voi depinde cât 
de repede se poate îndeplini un vis.

În final, aș vrea să transmit tuturor succes 
în atingerea fiecărui obiectiv și să aveți încredere 
că, oricum vă simțiți acum, bine sau rău, finalul 
va fi mereu unul bun, iar dacă acum nu e bine, 
înseamnă că nu e finalul.

Bianca ANTOFIE, 
absolvent 2019

Se spune că perioada liceului este una 
dintre cele mai frumoase din viața unui om. Eu 
spun că ”frumos” e prea mic, prea simplu, prea 
departe de adevăr, pentru ceea ce înseamnă cu 
adevărat. A trecut ceva timp de când n-am mai 
trecut dincolo de poarta albastră, ori pe sub ” 
Poarta Sărutului”, dar amintirile au rămas la fel 
de vii. Amintirea primelor și a ultimelor zile 
petrecute ca elevi militari, a primelor și a 
ultimelor îmbrățișări, a unor oameni care ne-au 
fost alături și ne-au ajutat să ne construim aripi, 
ca mai apoi să ne luăm zborul. Ce e menit privirii 
se poate schimba, dar ce e menit sufletului 
dăinuie. Spiritul vladimiresc e, așadar, infinit. O 
parte din sufletul celor cărora le vine timpul să 
zboare rămâne aici, se contopește cu elanul 
tânărului ce doar visează să-și construiască 
aripi, iar procesul se repetă la nesfârșit, 
generație după generație. 

Liceul militar are un rol mult mai profund 
decât acela de a fi locul unde elevilor li se oferă 
informații. Noi l-am simțit mai mult de atât. 
Pentru noi a fost a doua casă, locul unde ne-am 
găsit o a doua familie și unde, mai devreme sau 
mai târziu, ne-am regăsit pe noi înșine. Aici s-au 
legat prietenii trainice, s-a învățat carte, s-a 
predat abc-ul armatei, s-a iubit, s-a și plâns, s-a 
îmbrățișat și s-a iertat. Camaraderia e poate cel 
mai nobil atribut din portretul unui militar și 
nicăieri nu se învață mai bine decât într-o familie 
mare, cu membri atât de diferiți. Cum l-am 
simțit noi, cu siguranță îl simt și cei ce au rămas 
în urma noastră. 

De ar fi să vă dau un sfat, acela ar fi să trăiți 
pe cât de intens se poate, să vă deschideți sufletul 
și mintea și să lăsați tot ce e bun să intre! Oricât 
de greu ar părea uneori, gândiți-vă că nu sunteți 
singuri! Întotdeauna mi-a plăcut să zic că pentru 
fiecare lacrimă vărsată în liceul nostru, 
întotdeauna se găsește o mână care să o șteargă 
și apoi să cuprindă într-o îmbrățișare. Fiți 
încrezători și cutezători, urmați-vă pasiunile și 
construiți amintiri frumoase, pe care să le 
rememorați, ca și noi, cu zâmbetul larg! Aveți în 
față un drum lung, nu ușor, dar minunat. 
Bucurați-vă de toate peisajele, de toate 
încercările! Veți absolvi și veți crede că ați ajuns 
la destinație, acum că aveți aripi, dar veți afla și 
voi că aripile sunt prea mici. Iar atunci veți porni 
pe un alt drum, complet diferit pe cel pe care l-ați 
parcurs în uniforma bleumarin. Dar ce e viața, 
dacă nu un șir nesfârșit de drumuri?

Mi-e dor de colegii ce mi-au devenit frați, 
de profesorii și de cadrele militare ce mi-au 

devenit călăuze sau chiar părinți, de ”bobocii” 
cărora le-am fost alături în primul lor an de 
simțit în cadență și cărora și astăzi mă adresez 
folosind ”copiii mei”. Mi-e dor de tot și sunt 
recunoscătoare pentru tot. Vă mulțumesc, 
domnilor profesori, pentru răbdare, pentru 
empatie, pentru susținere! Pentru că ați avut 
încredere în noi și pentru că ați avut grijă, 
asemenea unor părinți, de noi și de educația 
noastră, pentru că ne-ați ajutat să facem un pas 
important spre a deveni ”oameni mari”! 
Colegilor mei, mai mici sau mai mari, le sunt 
recunoscătoare pentru că s-au deschis în fața 
mea, pentru că m-au lăsat să le fiu aproape, 
pentru că mi-au devenit familie. Chiar dacă 
astăzi nu ne vorbim la fel de des, sentimentul 
apartenenței aceleiași familii ne leagă, iar atunci 
când ne intersectăm, ceva frumos și încărcat de 
melancolie se aprinde în noi.

E ceva special la a fi elev al Colegiului 
Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, o 
mândrie ce, la mulți dintre noi, absolvenții de 
ieri, se manifestă prin faptul că pe uniforma 
noastră purtăm, pe lângă emblema academiei, și 
emblema colegiului militar unde ne-am format 
ca tineri adulți, ca militari, ca oameni. 

Aniversarea înființării colegiului este și 
aniversarea noastră, a tuturor celor care l-au 
simțit ca pe o a doua casă. Fie ca spiritul 
vladimiresc să dăinuie mulți ani de acum în 
sufletele ce se vor deschide să-l primească! Vivat!

26

 Andrei PASCU,
șef de promoție 2020
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BILANŢ
5 ani școlari extrem de rodnici. Eforturile tuturor au fost încununate de rezultate deosebite 
obținute la numeroase concursuri și olimpiade școlare și extrașcolare, dar și la examenul 

național de bacalaureat sau la examenele de admitere în învățământul superior militar. 

2016-2017
La etapele județene ale olimpiadelor școlare 

s-au obținut trei premii I (Olimpiada de Religie, 
Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață, 
Olimpiada Corală), trei premii II (Olimpiada de 
Religie), două premii III (Olimpiada de Religie și 
Olimpiada de Biologie), opt mențiuni (Olimpiada 
de Lectură, de Limba franceză, de Istorie, de 
Geografie), precum și un premiu special la 
Olimpiada de Geografie. Corul colegiului a obținut 
premiul al III-lea la etapa zonală a Olimpiadei 
Corale.

Eleva Bianca Antofie (clasa a X-a B) s-a 
calificat la etapa națională a  Olimpiadei de Lectură 
ca Abilitate de Viață. La etapa națională a 
Olimpiadei de Religie, eleva Larisa Diaconu (clasa a 
X-a A) a obținut premiul special ”Sf. Andrei”. Eleva 
Maria Palaghia (clasa a IX-a C) a obținut mențiune 
la etapa națională a Olimpiadei de Biologie și 
calificarea în lotul lărgit al României pentru 
Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO).

La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
etapa județeană, elevii colegiului au obținut două 
premii I la badminton și trei mențiuni la volei, 
baschet și tenis de masă. Rezultate remarcabile au 
fost obținute de eleva Cezara Vlad (clasa a X-a A) la 
arte marțiale: locul I la Campionatul Național de 
Karate- Kata tradițional, echipă, locul al III-lea la 
Campionatul European de Karate tradițional și la 
C a m p i o n a t u l  E u r o p e a n  d e  K a r a t e - K a t a 
tradițional, individual, locul al III-lea la Cupa 
Băniei de Karate-Kata, individual. Concursurile 
științifice și culturale au adus elevilor colegiului 
treisprezece premii I și șase calificări la etapele 
naționale, șase premii II, unsprezece premii III, 
șaptesprezece mențiuni și două premii speciale, 
iar la etapele naționale elevii au obținut un premiu 
I la concursul ”Istoria și tradițiile rromilor” și un 
premiu special la Sesiunea de referate și 
comunicări istorice. La Olimpiada de vară a 
sportului militar s-au obținut un premiu II și un 
premiu III la tenis de masă. 

2017-2018
Anul școlar 2017-2018 a adus rezultate 

remarcabile la olimpiadele și concursurile școlare. 
Au fost obținute zeci de premii și mențiuni la 

etapele județene ale olimpiadelor școlare: 
Olimpiada de Religie, Olimpiada de Lectură ca 
Abilitate de Viață, Olimpiada de Istorie, Olimpiada 
de Geografie, Olimpiada de TIC, Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar, Olimpiada de 
Meșteșuguri Artistice Tradiționale.

Elevii colegiului s-au calificat la etapele 
naționale ale olimpiadelor la disciplinele 
geografie, religie, unde elevul Robert Stanciu a 
obținut premiul II, la Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar- pentatlon, unde elevii Narcis 
Diaconu și Alexandru Riza au obținut mențiune și 
l a  O l i m p i a d a  d e  M e ș t e ș u g u r i  A r t i s t i c e 
Tradiționale.

Elevul Mihnea Stănculescu s-a calificat la 
etapa naționlă a Campionatului Național Cadeți-
Lupte. La Campionatul Național de Karate WSF, 
etapa națională, eleva Cezara Vlad a obținut 
premiul I, iar elevii Eduard Firănescu și Răzvan 
Roșiu au obținut premiul II, respectiv premiul III. 
Cei trei elevi au obținut, de asemenea, premiul I la 
Cupa Masibo-karate (Kumite pe echipe). La 
aceeași competiție, eleva Cezara Vlad a obținut 
premiul III la Kata individual. Ea a avut rezultate 
remarcabile și  la  etapa internațională a 
Campionatului  Mondial  de Karate WSF, 
desfășurat la Istanbul, unde a obținut premiile I, 
II, III la Kata echipe, Kumite echipe, Kumite shobu 
sanbon, Kumite wsf, Kumite shobu ippon. 

La Campionatul militar de orientare, cros, 
șah și minifotbal, elevii vladimirești au obținut un 
premiu II la orientare și un premiu III la șah.

Un rezultat remarcabil a obținut eleva Maria 
Palaghia la Olimpiada de Științe a Uniunii 
Europene (EUSO), desfășurată la Ljubljana: 
medalia de argint.

 Numeroase premii și mențiuni s-au 
obținut, de asemenea, la concursurile științifice și 
culturale, atât la etapele județene, cât și la cele 
naționale.

 2018-2019
La etapele județene ale olimpiadelor școlare 

s-au obținut opt premii I (Olimpiada de Religie, 
Olimpiada de Meșteșuguri Artistice Tradiționale, 
Olimpiada de Istorie), şase premii II (O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață, 

Olimpiada de Religie, Olimpiada de Geografie, 
Olimpiada de Discipline socio-umane), nouă 
premii III (O.L.L.R.: Secțiunea B – Lectura ca 
abilitate de viață, Olimpiada de Religie, Olimpiada 
națională de argumentare, dezbatere și gândire 
creativă „Tinerii dezbat”, Olimpiada de limba 
engleză, Olimpiada de Geografie) douăzeci şi una 
de  menț iuni  (Ol impiada  de  Tehnologia 
Informației și a Comunicațiilor, O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață, 
Olimpiada de Religie, Olimpiada de Geografie, 
Olimpiada de Istorie). 

De asemenea, etapa națională a olimpiadelor 
școlare a adus elevilor colegiului numeroase 
premii. La  Olimpiada Națională de Meșteșuguri 
Artistice Tradiționale, elevele Duinea Alina 
Rebeca (XI A) și Pihotovschi Adela (XII A) au 
obținut două premii III. Mențiuni au fost obținute 
de către Pîrvoi Dana (XII A) – Olimpiada 
Națională de Limba și Literatura română- Lectura 
ca abilitate de viață- și Stanciu Robert (X A) – 
Olimpiada Națională de Religie. Olimpiada 
Națională de Geografie a adus două premii 
speciale, prin elevii Mocanu Octavian (IX E) și 
Vîrtopeanu George Cristian (IX C). Etapa 
națională a Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar a încununat eforturile sportivilor noștri cu 
premiul al III-lea pentru echipa masculină de 
pentatlon. Tot la pentatlon, proba individuală, 
Riza Alexandru a obținut locul al II-lea, iar Cocor 
Adrian, locul al III-lea. La cros masculin, Riza 
Alexandru s-a clasat pe locul al IV-lea.

Campionatul militar de orientare, cros, șah și 
minifotbal a fost o nouă provocare pentru colegii 
noștri, Riza Alexandru clasându-se pe locul al II-
lea la cros, iar echipa de fotbal obținând locul al III-
lea. La Olimpiadei de vară a sportului militar 
liceal, sportivii vladimirești au obținut numeroase 
premii: cinci premii I (la probele de 200, 400 și 
800 de metri, la proba de aruncare a greutății, la 
tenis de masă masculin), tri premii II (proba de 
100 de metri, proba de ștafetă 4x400 m, echipa de 
tenis), trei premii III (proba de săritură în 
lungime, proba de ștafetă 4x100, echipa de 
handbal masculin).

La Campionatul Mondial de Karate WSF, 
elevul Răzvan Roșiu, din clasa a X – a D, a obținut 
trei premii III. Tot un premiu III a obținut și 
Alexandru Gabriel Bercea din clasa a IX-a A. La 
Campionatul National de Karate WSF, Răzvan 
Roșiu a reușit să obțină un premiu I, două pemii II 
și un premiu III, iar eleva Alexandru Gabriel 
Bercea s-a clasat pe locul al II-lea la kumite WKF și 
pe locul al III-lea la kumite shobu. Cupa Masibo 
Open Karate Baru i-a adus lui Răzvan Roșiu trei 
premii III la U21 kumite, juniori kumite  și echipe 
kumite.

2019-2020
Anul școlar 2019-2020 a venit cu noi 

provocări. Pandemia a impus desfășurarea on-line 
a activităților, începând din luna martie, însă elevii 
vladirești s-au remarcat și în acest an prin 
rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele 
școlare desfășurate până atunci.

Astfel, echipa Robocadet şi camaradul lor, 
robotul You, au obţinut Premiul Motivate Award - 
Locul al III-lea şi s-au calificat la etapa naţională a 
Competiţei Naţionale de Robotică First Tech 
Challenge, care urma să se desfășoare în luna 
martie la Cluj-Napoca, însă pandemia a împiedicat 
acest lucru.

La etapele județene ale olimpiadelor școlare 
s-au obținut patru premii I și, implicit, patru 
calificări la etapele naționale care, din păcate, nu  
s-au mai putut organiza: Olimpiada de Istorie-
elevul Augustin Andrei Jugănaru (IX B), O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață – eleva 
Mihaela Drăgoi (XII A), Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar-echipa de handbal masculin și 
eleva Ambra Fuiorea (X A), la șah. La acestea se 
adaugă trei premii III, șase premii III, opt 
mențiuni la O.L.L.R.: Secțiunea B – Lectura ca 
abilitate de viață, Olimpiada de Limba Franceză, 
Olimpiada de Fizică, Olimpiada de Istorie, 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar.

2020-2021
Deși restricțiile impuse de pandemie au 

marcat și acest an școlar, elevii vladimirești au 
obținut rezultate remarcabile la numeroase 
concursuri școlare desfășurate mai ales on-line. 16 
premii I, 8 premii II, 13 premii III și numeroase 
mențiuni au încununat eforturile elevilor la 
concursuri științifice și culturale.

La toate acestea se adaugă rezultatele 
extraordinare ale absolvenților la examenul 
național de bacalaureat și la examenele de 
admitere în învățământul superior militar. Fiecare 
promoție de absolvenți s-a mândrit cu rezultate 
foarte bune la examenul de bacalaureat, pe care l-
au promovat toți elevii.

În ceea ce privește admiterea în invățămân-
tul superior, se remarcă rezultatele absolvenților 
Cornel Barbu (promoția 2018) și Cezara Vlad 
(promoția 2019), admiși la Academia Navală din 
Annapolis – SUA.

Raluca Maria Nițu,
Denisa Ioana Pătrănoiu,

Alexandra Cristina Burcea,
clasa a IX-a B
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BILANŢ
5 ani școlari extrem de rodnici. Eforturile tuturor au fost încununate de rezultate deosebite 
obținute la numeroase concursuri și olimpiade școlare și extrașcolare, dar și la examenul 

național de bacalaureat sau la examenele de admitere în învățământul superior militar. 

2016-2017
La etapele județene ale olimpiadelor școlare 

s-au obținut trei premii I (Olimpiada de Religie, 
Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață, 
Olimpiada Corală), trei premii II (Olimpiada de 
Religie), două premii III (Olimpiada de Religie și 
Olimpiada de Biologie), opt mențiuni (Olimpiada 
de Lectură, de Limba franceză, de Istorie, de 
Geografie), precum și un premiu special la 
Olimpiada de Geografie. Corul colegiului a obținut 
premiul al III-lea la etapa zonală a Olimpiadei 
Corale.

Eleva Bianca Antofie (clasa a X-a B) s-a 
calificat la etapa națională a  Olimpiadei de Lectură 
ca Abilitate de Viață. La etapa națională a 
Olimpiadei de Religie, eleva Larisa Diaconu (clasa a 
X-a A) a obținut premiul special ”Sf. Andrei”. Eleva 
Maria Palaghia (clasa a IX-a C) a obținut mențiune 
la etapa națională a Olimpiadei de Biologie și 
calificarea în lotul lărgit al României pentru 
Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO).

La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
etapa județeană, elevii colegiului au obținut două 
premii I la badminton și trei mențiuni la volei, 
baschet și tenis de masă. Rezultate remarcabile au 
fost obținute de eleva Cezara Vlad (clasa a X-a A) la 
arte marțiale: locul I la Campionatul Național de 
Karate- Kata tradițional, echipă, locul al III-lea la 
Campionatul European de Karate tradițional și la 
C a m p i o n a t u l  E u r o p e a n  d e  K a r a t e - K a t a 
tradițional, individual, locul al III-lea la Cupa 
Băniei de Karate-Kata, individual. Concursurile 
științifice și culturale au adus elevilor colegiului 
treisprezece premii I și șase calificări la etapele 
naționale, șase premii II, unsprezece premii III, 
șaptesprezece mențiuni și două premii speciale, 
iar la etapele naționale elevii au obținut un premiu 
I la concursul ”Istoria și tradițiile rromilor” și un 
premiu special la Sesiunea de referate și 
comunicări istorice. La Olimpiada de vară a 
sportului militar s-au obținut un premiu II și un 
premiu III la tenis de masă. 

2017-2018
Anul școlar 2017-2018 a adus rezultate 

remarcabile la olimpiadele și concursurile școlare. 
Au fost obținute zeci de premii și mențiuni la 

etapele județene ale olimpiadelor școlare: 
Olimpiada de Religie, Olimpiada de Lectură ca 
Abilitate de Viață, Olimpiada de Istorie, Olimpiada 
de Geografie, Olimpiada de TIC, Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar, Olimpiada de 
Meșteșuguri Artistice Tradiționale.

Elevii colegiului s-au calificat la etapele 
naționale ale olimpiadelor la disciplinele 
geografie, religie, unde elevul Robert Stanciu a 
obținut premiul II, la Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar- pentatlon, unde elevii Narcis 
Diaconu și Alexandru Riza au obținut mențiune și 
l a  O l i m p i a d a  d e  M e ș t e ș u g u r i  A r t i s t i c e 
Tradiționale.

Elevul Mihnea Stănculescu s-a calificat la 
etapa naționlă a Campionatului Național Cadeți-
Lupte. La Campionatul Național de Karate WSF, 
etapa națională, eleva Cezara Vlad a obținut 
premiul I, iar elevii Eduard Firănescu și Răzvan 
Roșiu au obținut premiul II, respectiv premiul III. 
Cei trei elevi au obținut, de asemenea, premiul I la 
Cupa Masibo-karate (Kumite pe echipe). La 
aceeași competiție, eleva Cezara Vlad a obținut 
premiul III la Kata individual. Ea a avut rezultate 
remarcabile și  la  etapa internațională a 
Campionatului  Mondial  de Karate WSF, 
desfășurat la Istanbul, unde a obținut premiile I, 
II, III la Kata echipe, Kumite echipe, Kumite shobu 
sanbon, Kumite wsf, Kumite shobu ippon. 

La Campionatul militar de orientare, cros, 
șah și minifotbal, elevii vladimirești au obținut un 
premiu II la orientare și un premiu III la șah.

Un rezultat remarcabil a obținut eleva Maria 
Palaghia la Olimpiada de Științe a Uniunii 
Europene (EUSO), desfășurată la Ljubljana: 
medalia de argint.

 Numeroase premii și mențiuni s-au 
obținut, de asemenea, la concursurile științifice și 
culturale, atât la etapele județene, cât și la cele 
naționale.

 2018-2019
La etapele județene ale olimpiadelor școlare 

s-au obținut opt premii I (Olimpiada de Religie, 
Olimpiada de Meșteșuguri Artistice Tradiționale, 
Olimpiada de Istorie), şase premii II (O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață, 

Olimpiada de Religie, Olimpiada de Geografie, 
Olimpiada de Discipline socio-umane), nouă 
premii III (O.L.L.R.: Secțiunea B – Lectura ca 
abilitate de viață, Olimpiada de Religie, Olimpiada 
națională de argumentare, dezbatere și gândire 
creativă „Tinerii dezbat”, Olimpiada de limba 
engleză, Olimpiada de Geografie) douăzeci şi una 
de  menț iuni  (Ol impiada  de  Tehnologia 
Informației și a Comunicațiilor, O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață, 
Olimpiada de Religie, Olimpiada de Geografie, 
Olimpiada de Istorie). 

De asemenea, etapa națională a olimpiadelor 
școlare a adus elevilor colegiului numeroase 
premii. La  Olimpiada Națională de Meșteșuguri 
Artistice Tradiționale, elevele Duinea Alina 
Rebeca (XI A) și Pihotovschi Adela (XII A) au 
obținut două premii III. Mențiuni au fost obținute 
de către Pîrvoi Dana (XII A) – Olimpiada 
Națională de Limba și Literatura română- Lectura 
ca abilitate de viață- și Stanciu Robert (X A) – 
Olimpiada Națională de Religie. Olimpiada 
Națională de Geografie a adus două premii 
speciale, prin elevii Mocanu Octavian (IX E) și 
Vîrtopeanu George Cristian (IX C). Etapa 
națională a Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar a încununat eforturile sportivilor noștri cu 
premiul al III-lea pentru echipa masculină de 
pentatlon. Tot la pentatlon, proba individuală, 
Riza Alexandru a obținut locul al II-lea, iar Cocor 
Adrian, locul al III-lea. La cros masculin, Riza 
Alexandru s-a clasat pe locul al IV-lea.

Campionatul militar de orientare, cros, șah și 
minifotbal a fost o nouă provocare pentru colegii 
noștri, Riza Alexandru clasându-se pe locul al II-
lea la cros, iar echipa de fotbal obținând locul al III-
lea. La Olimpiadei de vară a sportului militar 
liceal, sportivii vladimirești au obținut numeroase 
premii: cinci premii I (la probele de 200, 400 și 
800 de metri, la proba de aruncare a greutății, la 
tenis de masă masculin), tri premii II (proba de 
100 de metri, proba de ștafetă 4x400 m, echipa de 
tenis), trei premii III (proba de săritură în 
lungime, proba de ștafetă 4x100, echipa de 
handbal masculin).

La Campionatul Mondial de Karate WSF, 
elevul Răzvan Roșiu, din clasa a X – a D, a obținut 
trei premii III. Tot un premiu III a obținut și 
Alexandru Gabriel Bercea din clasa a IX-a A. La 
Campionatul National de Karate WSF, Răzvan 
Roșiu a reușit să obțină un premiu I, două pemii II 
și un premiu III, iar eleva Alexandru Gabriel 
Bercea s-a clasat pe locul al II-lea la kumite WKF și 
pe locul al III-lea la kumite shobu. Cupa Masibo 
Open Karate Baru i-a adus lui Răzvan Roșiu trei 
premii III la U21 kumite, juniori kumite  și echipe 
kumite.

2019-2020
Anul școlar 2019-2020 a venit cu noi 

provocări. Pandemia a impus desfășurarea on-line 
a activităților, începând din luna martie, însă elevii 
vladirești s-au remarcat și în acest an prin 
rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele 
școlare desfășurate până atunci.

Astfel, echipa Robocadet şi camaradul lor, 
robotul You, au obţinut Premiul Motivate Award - 
Locul al III-lea şi s-au calificat la etapa naţională a 
Competiţei Naţionale de Robotică First Tech 
Challenge, care urma să se desfășoare în luna 
martie la Cluj-Napoca, însă pandemia a împiedicat 
acest lucru.

La etapele județene ale olimpiadelor școlare 
s-au obținut patru premii I și, implicit, patru 
calificări la etapele naționale care, din păcate, nu  
s-au mai putut organiza: Olimpiada de Istorie-
elevul Augustin Andrei Jugănaru (IX B), O.L.L.R.: 
Secțiunea B – Lectura ca abilitate de viață – eleva 
Mihaela Drăgoi (XII A), Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar-echipa de handbal masculin și 
eleva Ambra Fuiorea (X A), la șah. La acestea se 
adaugă trei premii III, șase premii III, opt 
mențiuni la O.L.L.R.: Secțiunea B – Lectura ca 
abilitate de viață, Olimpiada de Limba Franceză, 
Olimpiada de Fizică, Olimpiada de Istorie, 
Olimpiada Națională a Sportului Școlar.

2020-2021
Deși restricțiile impuse de pandemie au 

marcat și acest an școlar, elevii vladimirești au 
obținut rezultate remarcabile la numeroase 
concursuri școlare desfășurate mai ales on-line. 16 
premii I, 8 premii II, 13 premii III și numeroase 
mențiuni au încununat eforturile elevilor la 
concursuri științifice și culturale.

La toate acestea se adaugă rezultatele 
extraordinare ale absolvenților la examenul 
național de bacalaureat și la examenele de 
admitere în învățământul superior militar. Fiecare 
promoție de absolvenți s-a mândrit cu rezultate 
foarte bune la examenul de bacalaureat, pe care l-
au promovat toți elevii.

În ceea ce privește admiterea în invățămân-
tul superior, se remarcă rezultatele absolvenților 
Cornel Barbu (promoția 2018) și Cezara Vlad 
(promoția 2019), admiși la Academia Navală din 
Annapolis – SUA.

Raluca Maria Nițu,
Denisa Ioana Pătrănoiu,

Alexandra Cristina Burcea,
clasa a IX-a B
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