
 

 

Stern Alexandru, Caraş-Severin: 
 „Când am răspuns la întrebarea 35 din cadrul preselecţiei pentru 
tabără, am afirmat că doresc să particip la această tabără pentru a 
vedea, pe propria piele, ce înseamnă viaţa în armată şi pentru a-mi 
îmsuşi mai multe calităţi necesare cercetaşului. În acest moment pot 
spune cu deplină sinceritate că această tabără mi-a oferit exact ceea 
ce mă aşteptam să îmi ofere. Am învăţat lucruri folositoare, am aflat 
multe despre armată.” 
 

 
Sîrbu Anca Elena, Teleorman:  
„Mottoul acestei tabere <<Fii cel mai bun, fii la înălţime!>> mi se 
pare că îmbină şi rezumă corect toate activităţile desfăşurate în 
această tabără. Pot spune că nu regret nici o clipă faptul că am 
fost aici. Este o şansă unică în viaţă de a vedea ce înseamnă 
disciplina şi munca în echipă.” 

 

 

 
 
Gociu Marina, Constanţa: 
 „Primele zile au fost inedite şi un pic şocante, dar acum cred că am 
început să înţeleg necesitatea disciplinei. La sfărşitul taberei pot 
spune că plec cu multe lucruri noi învăţate, mult mai disciplinată şi 
cu mai mulţi prieteni.” 
 

 
 
Noaghea Cătălin, Bucureşti: 
 „Nu cred că au existat în adevăratul sens al cuvântului părţi 
negative. Aş putea spune că vremea nu a ţinut cu noi, însă aceasta 
nu îmi poate schimba părerea: opt zile au fost prea puţine.” 

 

 

 
Traşcă Sorina, Teleorman: 
 „Sunt bucuroasă şi mulţumită de mine deoarece am reuşit să fac 
lucrurile pe care mi le-am propus, cum ar fi: să sar peste zidul acela 
mare din pista cu obstacole, am mai exersat un pic înotul şi am 
reuşit să fac pluta. Sper ca în anii următori să se mai organizeze 
această tabără pentru ca şi alţii, dornici de cunoaştere, să poată trăi 
această experienţă unică în viaţa unui copil.” 

 
 
Bores Paul, Suceava: 
 „Organizarea mi se pare excelentă, nu se pierde deloc timp iar 
activităţile sunt armonios îmbinate. Faptul că aţi fost severi cu noi 
nu mă deranjează ci mă ajută mai mult să înţeleg atmosfera din 
armată. Vă promit că nu voi uita niciodată aceste zile.” 

 


