
PROGRAMUL 

"TABEREI DE VARĂ PENTRU CERCETAŞI" 

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"  

SIBIU, 08-15 AUGUST 2004 

 

DUMINICĂ, 08.08.2004  

 Sosirea participanţilor la academie  

LUNI, 09.08.2004  

 Festivitatea de deschidere  

 Vizitarea Academiei Forţelor Terestre  

 Vizitarea Şcolii de Aplicaţii pentru Artilerie  

 Vizitarea Şcolii de Aplicaţii pentru Comunicaţii, Transmisiuni şi Inf.  

 Activităţi sportive (fotbal şi baschet pentru băieţi, volei pentru fete)  

 Vizitarea oraşului Sibiu  

MARŢI, 10.08.2004  

 Program de pregătire fizică  

 Prezentarea armamentului de infanterie şi a unor şedinţe de tragere efectuate de studenţii militari  

 Executarea de trageri cu armamentul cu aer comprimat  

 Vizitarea Muzeului  

 Program de discotecă  

MIERCURI, 11.08.2004  

 Program de pregătire fizică  

 Prezentarea ţinutei şi înzestrării luptătorului  

 Prezentarea unor elemente de tactică: cercetarea itinerariului de deplasare, a unui curs de apă, a unei clădiri, 

a unei păduri  

 Prezentarea unor elemente de asistenţă medicală şi acordarea primului ajutor  

 Vizitarea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA  

 Program de discotecă în oraş  

JOI, 12.08.2004  

 Program de pregătire fizică  

 Prezentarea unor elemente de topografie militară, procedee de orientare în teren  

 Supraveţuirea în condiţii de izolare (traiul în situaţii şi condiţii deosebite, instalarea unui cort)  

 Activităţi sportive militare: aruncarea grenadei, trecerea pistei cu obstacole, ştafeta militară  

 Traiul în condiţii de izolare (adăposturi şi tipuri de focuri)  

VINERI, 13.08.2004  

 Program de pregătire fizică  

 Traiul în condiţii de izolare (procurarea apei potabile şi a alimentelor de origine vegetală şi animală, 

trecerea unui curs de apă cu mijloace improvizate)  

 Vizitarea Muzeului de icoane pe sticlă din Sibiel  

 Picnic şi foc de tabără  



SÂMBĂTĂ, 14.08.2004  

 Desfăşurarea concursurilor sportiv-militare (fete şi băieţi): aruncarea grenadei, patrulă militară; trecerea 

pistei cu obstacole  

 Desfăşurarea concursurilor sportive ( fotbal şi baschet pentru băieţi, volei pentru fete)  

 Program de discotecă în oraş  

DUMINICĂ, 15.08.2004  

 Festivitatea de închidere a taberei  

 Plecarea participanţilor  

 


