
Nr. 34 (30 august - 5 septembrie 2006)     Observatorul 13www.presamil.ro

GENERA}IA URMQTOARE

Cam aceasta este p`rerea elevilor cerceta[i,
care au participat între 19 [i 27 august la tab`ra
organizat` de Direc]ia Rela]ii Publice a
Ministerului Ap`r`rii, în colaborare cu Statul
Major al For]elor Aeriene [i în parteneriat cu
Autoritatea Na]ional` pentru Tineret, Casa
NATO [i Asocia]ia Euroatlantic`  „Manfred
Wörner”.

Cerceta[i de var`

aproape în fiecare sear`, cei 43 de cerceta[i au
fost nevoi]i, ca urmare a alegerii f`cute în urm`
cu multe luni, când a început competi]ia
na]ional` pentru participarea în aceast` tab`r`,
s`-[i modifice stilul de via]` vreme de o
s`pt`mân`, s` se îmbrace în uniform` militar`,
s` fac` înviorare, exerci]ii fizice, un început de
instruc]ie de front [i s` respecte deciziile luate
de comanda]ii de pluton, c`pitanul Robert
Tomescu [i sublocotenentul Mariana Banciu.
{i au reu[it cu succes!

Cu precizarea conform c`reia câ]i oameni
at#tea p`reri, am ales, totu[i, pentru a da o
imagine cât mai real` despre cum s-a v`zut
aceast` tab`r` din interior, p`rerea uneia dintre
cele 16 fete participante, referitoare la punctele
bune [i rele ale taberei, care, în chestiunile ei
esen]iale nu difer` de ceea ce au sim]it to]i
participan]ii. Respect`m grafia aleas` de autoare!

«A patra zi la Academia For]elor Aeriene din
Bra[ov. O zi...grea...mai bine zis extenuant`, dar
plin` de satisfac]ii în egal` m`sur`, ca [i celelate
zile petrecute aici. Recunosc c` nu m` a[teptam
la un asemenea profesionalism, la o asemenea
coordonare din partea celor de aici. În prima zi,

Briefingurile îi obosesc pentru c` sunt plictisitoare, dar locurile [i lucrurile pe
care le-au v`zut sunt pasionante. Le plac activit`]ile în grup, s` lege prietenii, dar
sportul, mai ales “programul matinal impus” – înviorarea – este o adev`rat`
corvoad`. Restric]ia vizitelor între etajul fetelor [i cel al b`ie]ilor este una exagerat`,
dar “echidistan]a [i impar]ialitatea cadrelor”, precum [i indulgen]a de care acestea
au dat dovad` constituie un aspect al lucrurilor pe care-l apreciaz` în aceast`
tab`r`. Nu le place c` se d` stingerea devreme [i nici trezirea în zorii zilei nu o
agreeaz`. Via]a militarilor merit` tot respectul, dar parc` nici avantajele vie]ii de
civil nu sunt de ici, de colo.

din Bucure[ti (cei mai mul]i), Constan]a,
T`rgovi[te, Ia[i etc. Deci cam din toat` ]ara. Mai
inhiba]i sau mai dezinvol]i, mai cunosc`tori în
domeniu sau nu, oricum, oameni de treab`. Cu
ei am urcat vârful Tâmpa, am vizitat Batalionul
21 Vân`tori de Munte sau fabrica de avioane
IAR – Ghimbav, asta dup` ce am fost împ`r]i]i
în dou` plutoane, Plutonul Unu “condus”

Am fost al`turi de ei ceva mai mult de
dou`zeci [i patru de ore [i entuziasmul,
dezinvoltura, voluptatea, sinceritatea [i
naivitatea cu care tr`iesc “via]a de militar” au
reu[it s`-mi impun` respectul pentru ace[ti
tineri, care au ales ca, vreme de o s`pt`mân`,
s` nu mi[te în front [i s` se comporte ca ni[te
adev`ra]i recru]i.

Tab`ra de var`, având ca scop promovarea
imaginii Armatei în rândul tinerilor, dezvoltarea
[i valorificarea calit`]ilor lor fizice, a spiritului
de competi]ie [i a celui de echip`, [i-a atins,
cred eu, scopurile, sau m`car unele dintre ele,
pentru c` cei 43 de elevi participan]i au reu[it
s` se integreze în ceea ce ar putea fi o replic`,
adaptat` vârstei lor [i condi]iilor sociale
actuale, a vie]ii unui recrut din Ministerul
Ap`r`rii. De[i în s`pt`mâna pe care au
petrecut-o în Academia For]elor Aeriene Henri
Coand` au avut condi]ii de via]` mai bune decât
cele existente în prezent în Armat` [i, în plus
de asta, au avut posibilitatea s` ias` din cazarm`

de...domnul Tomescu (recunosc c` nu re]in
gradele) [i Plutonul Doi “condus” de domni[oara
Banciu (care, apropo, are o condi]ie fizic` demn`
de invidiat). Ne-am împrietenit repede cei 43 de
cerceta[i, poate mici diferen]e ici-colo (e logic, la
cât de mul]i suntem).

Ceea ce nu-mi place mie este c` trebuie s` m`
trezesc de diminea]`, la 7.00 (nu e chiar a[a de
diminea]`, dar când m` gândesc c` sunt...
oficial...în vacan]`...) ba trebuie s` facem [i o
“înviorare” de diminea]`, care scoate la propriu

ne-am instalat în camere, care din nou dep`[eau
a[tept`rile mele. Condi]ii mai mult decât
excelente. Am f`cut cuno[tin]` cu ceilal]i
cerceta[i. Pu[ti cam de aceea[i vârst` cu mine,

sufle]elul din noi. Acu’ dorm [i peste 10 minute
fac întinderi, genuflexiuni, flot`ri [i alerg`ri s`-mi
ajung` un an (pân’ la anu’ când mai vin). {i
uniforma. Of, draga uniform` pentru care
trebuie s` m` trezesc cu o juma’ de or` înainte
s-o îmbrac (din cauza curelei), [i mai ales
bocancii cu care am mers de la camer` pân` la
pavilionul restaurant [i am f`cut febr` muscular`

la picioare. Aaa, [i c` trebuie s` intr`m în camere
la 10 jum`tate (f`r` EXCEP}IE). {i c` mâncarea
e prea mult`. Glumeam... mai bine mult` decât
pu]in`. În rest, toate bune [i frumoase, felicit`ri
organizatorilor. Eu, cel pu]in, am aflat [i
experimentat o gr`mad` de lucruri noi pe care, în
mod normal, nu a[ fi avut ocazia s` le fac... [i înc`
nu s-a terminat. A[tept cu ner`bdare urm`toarele
zile».(Ana-Maria Dr`ghia)

 Bogdan OPROIU

„...trebuie s` men]ionez c` am avut parte
de adev`rate exerci]ii militar-aplicative,

care ne-au dublat ritmul cardiac.” -
Cosmin Laurian

„În leg`tur` cu echipamentul, bocancii îmi
sunt foarte mari [i m` dor picioarele

îngrozitor, cureaua st`tea larg [i pantalonii
ca pe gard, dar cred c` sunt dr`gu]` [i a[a”.

- Emilia Dr`ghia.

„Consider aceast` experien]` pl`cut` [i foarte interesant`, deoarece m` integreaz` în
lumea armatei [i îmi prezint` unele aspecte care odat` îmi erau indiferente, dar acum mi-au

deschis curiozitatea.” – Adrian Chi]u.

„Cred c` ar fi trebuit s` se pun` mai mult
accentul pe exerci]iile fizice [i pe
preg`tirea specific` militarilor.” –

Mateescu George Alexandru.

„Cunoscând îndeam`nunt cele mai
profunde [i râvnite secrete ale avia]iei,

m-am hot`r#t s` particip la tab`ra de var`
pentru cerceta[i care s-a ]inut la Academia

For]elor Aeriene.” – Tanana Andrei.

„Un mare plus pentru întâlnirea cu cadrele
militare. Acestea r`spunzând sincer la

întreb`rile noastre.” –  Dinu Florin.


