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Nu mă aşteptam să avem un 

program aşa încărcat.  

 

Am avut multe de făcut şi de 

învăţat.  

Organizatorii merită toată lauda.  

 

A fost EXTRAORDINAR!  

  

OCTAVIAN BARBU  

Bucureşti  

 

 

Minunata săptămâna petrecută la 

Sibiu a fost de neuitat.  

 

Niciodată nu m-am gândit că aş 

putea ajunge într-un asemena loc 

şi să învăţ atât de multe lucruri 

care mi-ar putea oricând salva 

viaţa.  

 

Totul a fost ireproşabil.  

  

CLAUDIA FARCAŞ  

Reghin  

 

 

Toate activităţile au foarte 

interesante. O experienţă extrem 

de plăcută. 

 

Cu siguranţă voi rămâne cu multe 

amintiri.  

Am aflat ce însemnă SPIRITUL 

DE ECHIPĂ + DISCIPLINA + 

AMBIŢIA  

  

ALEXANDRU IONEL  

Bacău  

 



 

Organizatorii taberei s-au străduit 

să fie totul perfect pentru noi.  

Am acumulat multe cunoştinţe 

noi despre armată şi viaţă, gata să 

le punem în aplicare atunci când 

va fi nevoie.  

Programul diversificat ne-a 

bucurat inimile şi ne-a deschis noi 

orizonturi.  

O tabără de neuitat!  

  

MARIA MEREUŢĂ  

Siret - Suceva  

 

 

Datorită eforturilor făcute de 

organizatori tabăra a fost 

extraordinară.  

Am avut parte de experienţe 

deosebite şi am învăţat multe 

lucruri noi.  

  

NICOLAE BASARAB  

Galaţi  

 

Tabăra a fost de NOTA 10 !  

Nici acum nu pot să cred că într-

un timp atât de scurt am putut 

avea parte de cea mai frumosă 

experienţă trăită până acum.  

V-o datorăm dumneavoastră.  

  

LUMINIŢA IVAN  

Braşov  

 



 

Se spune că celui care îi este frică 

de lup să nu intre în pădure.  

În tabără am învăţat că poţi să intri 

în pădure chiar şi numai pentru a 

cerceta comportamentul lupului.  

Armata României este în NATO şi 

acest fapt s-a simţit în nivelul 

occidental de organizare a 

activităţilor.  

  

SABIN DRAGOMAN  

Bucureşti  

 

 

Tabăra a reprezentat o experienţă 

inedită deoarece cred că puţini 

sunt aceia care au ocazia să o 

trăiască.  

Activităţile desfăşurate au fost 

plăcute, interesante şi foarte utile.  

  

SANDRA PĂDURARU  

Bucureşti  

 

 

Au fost şapte zile în care am 

învăţat multe lucruri folositoare; să 

folosim armele, realizând puterea 

acestora, şi să supraveţuim în cele 

mai grele condiţii.  

  

FLORIN BENŢIA  

Constanţa  

 

 

Tabăra ne-a oferit o şansă reală de 

a ne alege cariera militară. Am 

învăţat multe lucruri noi şi 

folositoare.  

Cu siguranţă a fost cea mai 

frumoasă experienţă din viaţa mea.  

  

MIHAELA CÂMPEAN  

Reghin  



 

Am învăţat foarte repede cum să 

lucrăm în echipă şi a fost foarte 

bine.  

Tabăra a fost o experienţă unică 

pentru mine şi sper ca viitoarea 

ediţie să fie la fel ca aceasta –  

PERFECTĂ.  

  

CĂLIN CETERAŞ 

Reghin  

 

 

Mi-a plăcut foarte mult în tabără. 

Mi-am făcut prieteni noi şi am 

învăţat multe lucruri folositoare.  

Pentru mine această activitate a 

reprezentat o reală provocare.  

  

ADRIANA CIUPE  

Cluj-Napoca  

 

 

Programul ordonat şi activităţile 

desfăşurate i-au determinat unii 

colegi să declare că ar mai dori să 

revină şi la ediţiile viitoare.  

M-au impresionat foarte mult 

activităţile de pregătire desfăşurate 

în poligon.  

  

ALEX GHEORGHINCA  

Bucureşti  

 

 

Tabăra reprezintă o iniţiativă foarte 

bună şi cred că activităţile 

desfăşurate ne-au făcut să fim mai 

ambiţioşi şi mai prietenoşi.  

 

Am avut instructori foarte buni care 

ne-au învăţat într-o săptămână ce 

nu învăţam, poate, o viaţă întreagă.  

 

Am trăit o experienţă pe care nu o 



voi uita niciodată.  

CRISTINA MOŞNEAGA  

Bucureşti  

 

 

Tabăra a reprezentat o ocazie unică 

de a pătrunde în lumea disciplinei 

militare şi de a învăţa multe lucurui 

noi.  

Cu siguranţă că spiritul de echipă 

cultivat de organizatori va face ca 

prieteniile legate aici să devină 

durabile.  

  

MIHAI RACU 

Făgăraş  

 

 

O experienţă deosebită pentru 

mine.  

Am învăţat să respect regulile şi un 

program bine stabilit.  

Cu siguranţă voi rămâne cu multe 

amintiri frumoase.  

  

LAURA NIŢĂ  

Bucureşti  

 

A fost "BETON"!  

  

ROBERT SCHRENCK  

Bacău  

 



 

Activităţile desfăşurate în tabără m-

au făcut să mă gândesc serios la o 

viitoare carieră militară.  

 

Am rămas impresionată de modul în 

care a fost organizată tabăra dar şi 

conştientă de eforturile depuse de 

organizatori ca totul să fie 

PERFECT.  

  

DANIELA SCARLAT  

Bucureşti  

 

 

Cu toate că nu sunt interesat de o 

viitoare carieră militară am 

convingerea că activităţile 

desfăşurate în tabără (în special 

tehnicile de autoapărare) mă vor 

ajuta pe viitor.  

Vă mulţumesc pentru tot!  

   

LUCIAN TONCEAN  

Reghin  

 

 

O experienţă unică ce a îndeplinit cu 

brio toate cerinţele. Sper ca şi în 

viitor să mă bucur de o astfel de 

tabără devenind astfel "cel mai 

bun", 

fiind "la înălţime"!  

Vă mulţumesc din suflet!  

  

DANA SCHRENCK  

Bacău  

 



 

Am fost "super adevărat", 

dar cam ... scurt timpul.  

  

MARIUS CHEHAIA  

Constanţa  

 

 

Totul a fost foarte bine organizat.  

Am apreciat foarte mult rolul şi 

calităţile comandanţilor noştrii.  

  

NARCISA IANCU  

Bacău  

 


