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Impresii/aprecieri ale participanţilor la tabără 
 

 „Tabăra de vară pentru cercetaşi este cea mai frumoasă 
experienţă pe care am trăit-o. Am învăţat să supravieţuiesc în condiţii de izolare, am 
devenit mai disciplinată şi mi-am făcut noi prieteni, mai degrabă o familie… A fost o 
săptămână uimitoare, plină de aventură, de suspans, de râsete şi multă voioşie. Îmi va fi 
foarte greu să mă despart de toate astea…Îmi va fi dor ca în fiecare dimineaţă să fiu 
trezită pentru înviorare, să mi se amintească să îmi leg mereu şireturile, să stau dreaptă 
şi să menţin cadenţa. Nu pot să cred că s-a terminat…aş mai sta aici încă trei luni …este 
un loc minunat, plin cu oameni iubitori şi amuzanţi. Cred că a fost cea mai frumoasă 
tabără în care am fost până acum …Vreau să mulţumesc pentru toate momentele unice 
pe care le-am avut aici, pentru munca depusă de toată lumea, pentru a ne simţi bine. 
Nu voi uita niciodată această experienţă. Am învăţat cum „Să fiu cea mai bună! Să fiu la 
înălţime!” Mulţumesc din suflet!” 
         Anamaria MIHĂESCU 

Clasa a VII-a, Breaza, jud. Prahova 
 
 

 

* * * * *  
 
 

 „În numele şi din partea tânărului Laurenţiu Marian 
PIŞINARU, vă mulţumim din suflet pentru frumoasele zile de tabară petrecute de el 
împreună cu dumneavoastră la Predeal, pentru lecţia de viaţă care i-aţi implementat-o, 
facându-l acum să îşi dorească mai mult sa urmeze o carieră  militară.  
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Vă mulţumesc că din centrul nostru a putut participa la această tabară un copil, 
care, actual, povesteşte colegilor cât de frumos a fost şi câtîşi doreşte să devină cadru 
militar. 

Multă sănătate şi împliniri vă doresc asteptând şi cu alte ocazii să participe copiii 
din unitatea noastră  la acţiunile desfăşurate de dumneavoastră.” 
 

Cu stimă,  
       Inspector Roxana OANCEA  

Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate                       
Câmpulung, judeţul Argeş 
 
 

 
 

* * * * *  

 „Alături de oameni importanţi au fost şi 
momente importante şi demne de ţinut minte o viaţă întreagă. N-aş putea uita căldura 
cu care am fost primită încă de pe poarta batalionului şi nici copiii timizi cu care am 
făcut cunoştinţă. La început îmi părea a fi greu să stau o săptămână alături de voi, dar 
acum mi-aş fi dorit să nu se termine. Practic am fost ca o familie, ne vom iubi ca un 
întreg şi ne vom regăsi . Peste ani şi ani, vom povesti cu drag amintirile strânse în 
speranţa că şi alţi copii, la rândul lor, vor avea parte de o astfel de experienţă. Vă 
mulţumesc pentru sprijinul acordat, pentru prietenia şi iubirea împărtăşite. N-am 
cuvinte să spun cât de mândră sunt că am făcut parte din această tabără, însă un lucru e 
cert : vă iubesc şi n-am să vă uit niciodată!” 

 
      Teodora PAVEL 

Clasa a X-a, Bârlad, jud. Vaslui 
 
 

 

* * * * *  
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 „În cei 18 ani ai mei am învăţat că cel mai important 
lucru pentru a deveni cel mai bun este să pui suflet şi voinţă la maxim în tot ceea ce 
faci. Astfel am ajuns să cred că pot face lucruri extraordinare dacă mă dedic 100%. 
 M-am înscris la această tabără cu gândul de a-mi aprofunda cunoştinţele despre 
viaţa în armată şi de a trăi-o pentru o săptămână deoarece îmi doresc ca drumul meu să 
se îndrepte în această direcţie. 
 De cum am ajuns în „Tabăra de vară pentru cercetaşi” am întâlnit oameni 
minunaţi, oameni care au muncit mult să ajungă unde sunt şi oameni care îşi dau toată 
silinţa să formeze alte caractere care, mai departe, să le calce pe urme. Am avut parte 
de activităţi extraordinare care ne-au pus la încercare atât calităţile fizice, cât şi cele 
intelectuale. 
 Sper doar că Dumnezeu îmi va da putere de muncă şi noroc să ajung acolo unde 
îmi doresc să fiu, îi mulţumesc pentru această experienţă minunată pe care cu siguranţă 
nu o voi uita niciodată iar dacă aş mai avea alte oportunităţi, nu aş ezita nicio clipă şi le 
mulţumesc instructorilor pentru tot ajutorul acordat, pentru tot sprijinul, toată 
încrederea şi toate sfaturile date.” 
        Florentina RĂDULESCU 

Clasa a XI-a, Com. Vadu-Paşii, jud. Buzău 
 

 

* * * * *  
 
 
 

 „Tabăra de vară pentru cercetaşi a fost o experienţă 
uluitoare, o introducere în lumea milităriei. Consider că am asimilat o mulţime de 
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cunoştinţe folositoare, mi-am făcut prieteni şi am tras cu ochiul în lumea armatei. Sper 
că voi mai avea astfel de experienţe folositoare, să am şansa să particip la astfel de 
acţiuni. 
 Pe parcursul acestei săptămâni am avut şansa de a învăţa lucruri noi despre lumea 
înconjurătoare, am avut lecţii de supravieţuire care, în opinia mea, au fost foarte 
folositoare. De asemenea, am avut şansa de a împărţi această experienţă frumoasă cu 
nişte oameni care mi-au devenit prieteni, i-am cunoscut mai bine, am petrecut şi învăţat 
împreună lucruri noi. 
 De asemenea, am luat parte la acţiuni caritabile, cum ar fi curăţarea cimitirului 
eroilor de sâmbătă 11.7.2015, am avut ore de sport care au fost foarte importante şi 
sunt pentru dezvoltarea noastră. 
 Nu în ultimul rând, a fost aşa-zisul examen, care ne-a testat din cunoştinţele 
asimilate. 
 În concluzie, tabăra de vară a fost una din cele mai frumoase experienţe şi mi-a 
deschis ochii în viaţa milităriei. Dacă voi mai avea şansa de a participa la o astfel de 
tabără voi participa fără ezitări.” 
         Maria HÎRLEŞTEANU 

Clasa a IX-a, Bucureşti 
 

 
 

* * * * *  
 
 

  „Această tabără a fost o experienţă extraordinară din 
care am învăţat o grămadă de lucruri: să fac alpinism, noduri, focuri de tabără şi în 
special cum este viaţa unui adevărat militar. Deşi au fost o grămadă de provocări prin 
care a trebuit să trec, mie nu-mi vine să cred că este ultima zi în tabăra aceasta 
extraordinară de cercetaşi. O să-mi fie dor de toţi prietenii pe care i-am întâlnit şi 
mâncarea de calitate. Consider că am învăţat mult mai multe lecţii decât mă aşteptam. 
Chiar şi transportul a fost cu camioane de armată iar acestea te zgâlţâiau până 
înnebuneai. Era o dorinţă să mergi cu camioanele. Mi-a plăcut „catastrofal” de mult 
această tabără şi dacă aş mai putea m-aş întoarce în ea şi anul viitor.” 
         Alexandru MANOLE  

Clasa a VI-a, Bucureşti 
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  „Tabăra de vară pentru cercetaşi mi-a oferit şansa de a 
trăi o săptămână ceea ce militarii trăiesc în fiecare zi. De asemenea, toate activităţile 
din tabără mi s-au părut interesante. Am învăţat şi lucruri de care sunt sigură că mă voi 
folosi mai târziu.  
 Mi-aş dori să mai pot repeta o dată această experienţă şi să mă întâlnesc cu 
colegii mei de care o să îmi fie dor cu siguranţă!” 
           Antonia OANCEA 

Clasa a VII-a, Breaza, jud. Prahova 
 
 

 

* * * * *  
 
 

“Tabăra de vară pentru cercetaşi mi-a plăcut foarte 
mult – atât experienţele uşoare cât şi cele mai grele. Cel mai mult mi-a plăcut 
alpinismul şi cel mai puţin mersul în marş pe munte. Am avut cel mai bun instructor şi 
cel mai comic comandant de companie.  
 În concluzie, tabăra de vară pentru cercetaşi a fost un succes!” 
         Cosmin GAVRILESCU  

Clasa a VI-a, Bucureşti 
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  „Deşi la început nu prea îmi plăcea, într-un final am ajuns 
să nu mai vreau să plec de aici. O să îmi lipsească fiecare activitate din această tabără şi 
mă bucur mult că am avut ocazia să particip. 
 În urma acestei tabere am învăţat ce înseamnă munca în echipă şi multe alte 
lucruri folositoare. 
 Felicitări organizatorilor!” 
         Natalie STOICA 

Clasa a XI-a, Bucureşti 
 
 

 

* * * * *  
 
 

  „Este finalul zilei a 7-a. Privind în retrospectivă, 
tabăra de vară mi-a oferit clipe de neuitat. Absolut toate activităţile mi-au făcut 
deosebită plăcere, dar alpinismul a fost activitatea mea preferată. Am putut arunca o 
privire în viaţa unui vânător de munte. Am considerat cariera militară de mult timp, iar 
această tabără a consolidat alegerea mea. 
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 Cazarea a fost excelentă; mi-a depăşit aşteptările şi comandantul de pluton este 
un om deosebit. 
 Dacă mai am posibilitatea, mai vin în tabără.” 
          Ştefan KREITER  

Clasa a X-a, Covasna, jud. 
Covasna 
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  „În decursul taberei de vară pentru cercetaşi 
din acest an, eu, Liviu, şi colegul meu, Andrei, am învăţat foarte multe lucruri care ne 
pot fi folositoare pe viitor. De asemenea, nu mai avem nici măcar îndoieli în ceea ce 
priveşte cariera militară. Eu îmi doresc să fiu un pilot de vânătoare demn de Forţele 
Aeriene Române, iar colegul meu vrea să devină un tanchist de elită. Mulţumim 
instructorilor, organizatorilor, Batalionului 21 V.M. şi Ministerului Apărării Naţionale 
pentru această tabără minunată.” 
          Liviu ANGHEL 

Clasa a IX-a, Ploieşti, jud. Prahova 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 


