
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIER SPORTIV 
 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” 

Duminică, 20 mai, ora 8:00… Se dă startul  celei 
de-a 46-a ediţii a Olimpiadei de Vară a Sportului 

Militar Liceal în Colegiul Naţional Militar „Mihai 
Viteazul”. Festivitatea începe cu primirea 

călduroasă în marea familie a colegiilor militare a 
domnului colonel Daniel Banu, preşedinte al 

comitetului de organizare al Spartachiadei,  prin 
prezentarea raportului de către domnul locotenent-

colonel Ion Prundaru, şef al comisiei tehnico-
organizatorice, urmând trecerea în revistă a loturilor 

sportive, a efectivelor colegiului albaiulian,  
intonarea imnului naţional şi depunerea jurămintelor 

sportivilor şi arbitrilor. 

Competiţia, devenită o tradiţie, îi face loc pentru 
prima dată unui nou adversar pentru cele trei colegii 
militare, şi anume lotului Colegiului Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu din Craiova, venit cu 
forţe proaspete să demonstreze că sunt parte din 
familie şi sunt la fel de buni precum celelalte echipe 
cu ani de experienţă în spate. 

Cele 4 colegii sunt provocate la luptă, o luptă 
sportivă alimentată de căştigurile şi înfrângerile din 
ediţiile anterioare care contribuie pozitiv la dorinţa 
de a căştiga, competiţia desfăşurându-se într-o 
atmosferă plină de fair-play. 

Timp de patru zile vom urmări cu sufletul la gură 
întrecerile acestei competiţii, vom fi alături de 
colegi susţinându-i la bine şi la greu, pentru ca în 
final toţi să simtă că sunt învingători. 

Colectivul redacţiei le urează tuturor 
participanţilor succes şi fie ca cel mai bun să 
câştige! 

    El. plt. Cîmpean Maria 

 

Alba Iulia,  20 mai 2018 
Numărul 2 

 R E Z U L T A T E :  

Tenis de masă – fete 
BREAZA-ALBA                   4-0 
CRAIOVA-CÂMPULUNG   4-1 
ALBA- CÂMPULUNG         4-0 
BREAZA-CRAIOVA            4-2 
ALBA-CRAIOVA                 4-2 
BREAZA-CÂMPULUNG     4-1 
 
Tenis de masă – băieţi  
ALBA-BREAZA                   4-1 
CRAIOVA-CÂMPULUNG   4-0 
ALBA- CÂMPULUNG         4-0 
BREAZA-CRAIOVA            4-3 
ALBA-CRAIOVA                 4-1 
BREAZA-CÂMPULUNG     4-1 
 
 

Volei Feminin 
CÂMPULUNG-ALBA         3-2 
 
Volei Masculin 
ALBA-BREAZA                  3-2 
CRAIOVA-CÂMPULUNG  0-3 
 
Handbal 
ALBA- CRAIOVA              26-26 
CÂMPULUNG-BREAZA   39-19 
 
Baschet 
CRAIOVA –BREAZA      77-67 
 
 
 
 
 

U R Ă M  M U L T  S U C C E S  
C E L O R  C A R E  U R M E A Z Ă  

M Â I N E :  

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL  

Program a doua zi (luni, 21.05) 

9.00 -   Tenis de masă 

9.30 -   200 m plat 

9.45 -   Săritura în înălţime 

10.15 -   800 m plat-F 

10.30 -  800 m plat-M 

11.00 - Volei—F 

12.00 - 4 x 400 m plat 

15.00 -  Baschet 

16.00 -  Handbal, Volei—M 

  

 

 



 

 

 

 

Galeria, clocotind din dorinţa de a câştiga, ce               
animează întreaga mare de suflete prezente la probă. 
Concurenţii sunt susţinuţi cu mult înaintea începerii 
probei. Începând cu acest an, suntem bucuroşi să 
urmărim şi fetele cum îşi etalează pricepereaa la această 
probă. 

Clasamentul final băieţi este: 

I –El. sg.Balabasciuc Daniel -  C-Lung 
II–El. sg.Burcea Ovidiu - Breaza 
III – El. sg.maj.Dumitrescu Andrei - Alba  
IV–El. cap. Nikolic Denis - Craiova 
V – El. sg. Zavate Andrei – C-Lung 
VI – El. sg.Draghiciu Robert – Alba 
VII – El. frt. Diaconescu Marius – Craiova 
VIII – El. Mihăilescu Bogdan - Breaza 
 

Clasamentul final la fete este: 

  I –Frătean Luciana – Alba 
  II – Duracu Miruna – C-Lung 
  III –Guzganu Raluca – Breaza 
  IV – Stancu Madalina – Craiova 
  HC – Guriencu Bianca - Breaza 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrare, sincronizare şi cooperare, toate unite 
prin seriozitate în antrenamente, au dat roade la 
această probă. 

Clasament final băieţi: 

I - Breaza: el.sg. Petre Marius, el.plt. Niţă 
Octavian, el.sg. Burcea Ovidiu, el. Mihăilescu 
Bogdan. 
II - Câmpulung: el.frt. Stanciu Eduard, el.sg. 
Plesca  Riciard, el.sg. Zavate Andrei, el.sg. 
Balabaşciuc  Daniel. 
III - Alba: el.cap.Gînţa Andrei, el.sg.maj. 
Dumitrescu Andrei, el.sg. Drăghiciu Robert, 
el.cap. Gruescu Robert. 
IV - Craiova: el.  Mihăescu Robert, el.frt. 
Diaconescu Marius, el.cap. Nikolic Denis, 
el.Paraschivescu Ştefan. 
 
 
 

 

 

 

 

Proba 100m plat 
ATLETISM!!! 
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Proba 4X100m plat 
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Proba de 400m plat  

O probă cu adevărat solicitantă la care, 
participanţii tuturor colegiilor militare s-au 
descurcat cum au putut mai bine. 

Clasament: 

I – el.sg.maj.Statache Eduard – Breaza 
II – el.sg.Onica Ionuţ – Alba 
III –el.sg.Petre Marius – Breaza 
IV – el.cap.Gruescu Cosmin – Alba 
V – el.Riza Alexandru – Craiova 
VI –el.sg.Pleşca Riciard – C-Lung 
VII – el.sg.BursucAlexandru  - C-Lung 
VIII –el.Stoian Dragoş– Craiova 

 
Aruncarea greutăţii 

O probă fizică în care cei mai puternici 
elevi ai fiecărei instituţii de învăţământ 
participante şi-au etalat forţa. 

Clasamentul este următorul: 

I – el.sg. Samoilă Alexandru – Breaza 
II – el.sg.maj. Mag Sergiu – Alba 
III – el.cap. Motogna Robert – Alba 
IV –el.sg. Popa Adrian – C-Lung 
V – el.cap. Marin Andrei – Breaza 
VI – el.sg. Zavate Andrei – C-Lung 
VII – el. Rădoi Robert – Craiova 
VIII – el. Burlan Albert – Craiova 
 

         

 
 
 

Proba de săritură în lungime 
 
Cu inimile tresărind, am urmărit cum colegii 

noştrii îşi iau zborul către un loc cât mai 
îndepărtat de pragul de desprindere. Această 
probă a bucurat mult inimile albaiuliene. 

 
Clasamentul acestei probe este: 
 
Masculin: 
I –el.sg. Giubega Gabriel – Alba 
II – el.sg. Bădicel Cătălin – Alba 
III – el.sg. Bursuc Alexandru – C-Lung 
IV – el.cap. Dobrinaş Andrei – Breaza 
V –el.frt. Sandu Eduard – C-Lung 
VI – el. Diaconu Narcis – Craiova 
VII –el.cap. Gheorghe Eduard – Breaza 
 
Feminin: 
 
I – el.cap.Frătean Luciana – Alba 
II –el.Duracu Miruna – C-Lung 
III – el.frt.Grecu Bianca – Craiova 
IV – el.Găinuşă Miruna – Breaza 
V – el.     Guzganu Raluca – Breaza 
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Proba 1500m plat 

Probă de rezistenţă a olimpiadei de vară a 
sportului militar liceal. 

Clasament: 

 I -  el.cap. Iurea Mihai – C-Lung 
 II – el.frt. Cioloca Bogdan – Alba 
 III – el.sg. Ţigănilă Răzvan – Alba 
 IV – el. frt. Flocea Alexandru – C-Lung 
 V – el.cap. Paraschiv Andrei – Breaza 
 VI – el. Neagu Mihăiţă – Breaza 
 VII – el.     Baltac Ion – Craiova 
 VIII – el.    Micu Răzvan – Craiova 
 

Interviuri 
El. cap. Luciana Frătean(locul I- 100m, 

săritura în lungime) 
-Cum te simţi? 
”Sunt emoţionată, dar totodată bucuroasă că am 

reuşit să ating performanţa pe care mi-am droit-o.” 
-Cât de mult te-ai antrenat? 
”Antrenamentele au început odată cu terminarea 

cupei Mihai Viteazul din anul 2017 şi au terminat 
pana la începerea Spartachiadei.” 

-Ce planuri ai pentru viitor? 
”Să-mi îmbunătăţesc condiţia fizică şi ajung la noi 

performanţe.” 
 
 
 

El.sg. Samoilă Alexandru(locul I-greutate) 
-Cum te simţi să fii campion la greutate? 
”Sunt extrem de fericit, nu pot descrie în cuvinte 

acest sentiment. După lungi ore de antrenamente 
visul meu a devenit realitate.” 

-De cât timp te pregăteşti? 
”Am avut antrenamente şi pe clasele a IX-a şi a X-

a, dar în special pe a XI-a şi a XII-a. ” 
 
 

 
 
-Ce te-a determinat să îţi dedici atât timp 

acestui sport? 
”Ceea ce mă atrage la acest sport este faptul că 

necesită multă forţă, mult antrenament şi mai ales 
multă concentrare” 

 
 
 
El.sg. Balabasciuc Daniel(locul I- 400m  

  -Cum te simţi să fii campion la 400m plat în 
cadrul acestei competiţii? 
   ”Mă simt mândru, mândru de mine şi de cei care 
m-au sprijinit pentru obţinerea acestiu rezultat.” 
-Pot să-mi spui de cât timp practici acest sport şi 
cum te-ai pregătit? 
 ”Practic atletism din clasa a IX-a, din simpla dorinţă 
de a nu fi ca toţi ceilalţi. Am vrut să mă evidenţiez 
pe un anume plan sportiv, iar, în ciuda aşteptărilor 
mele, simt că m-am integrat frumos în lotul de 
atletism. Cred că m-am pregătit cât am putut de bine, 
desi era loc de mai mult.” 
-Cum ţi se pare competiţia, mai ales că acesta este 
ultimul tău an? 
”Mi se pare că este o competiţie strânsă, anul acesta 
având cele mai mari emoţii, intrucât vreau să-mi 
realizez aşteptările ca în fiacare an.” 
 
El.sg. Giubega Gabriel(locul I-săritura în 
lungime) 
-Cum te simţi la finalul acestei probe? 
”Mă simt mândru de mine şi de realizarea pe care 
am reuşit-o în ciuda faptului că aş fi putut mai mult, 
sau aşa cred…” 
-Cum te-ai pregătit, ce inseamnă acest sport 
pentru tine? 
”Practic acest sport de 2 ani, un soprt care m-a ajutat 
să mă formez şi  care mi-a marcat perioada de 
licean. M-am pregătit cu multă seriozitate la 
antrenamente. Altetismul pentru mine înseamnă 
mult efort fizic, dar de asemenea necesită o 
concentrare enormă” 
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Zi plină pentru tenisul de masă la Colegiul 
Naţional Militar “Mihai Viteazul”.     

Emoţie,bucurie,furie,toate aceste 
sentimente au fost trăite de către cei opt 
concurenţi. 

Jucătorul albaiulian de tenis de masă s-a 
impus în faţa adversarilor, situându-se astfel 
pe locul I. 

Elevul sergent Truşca Claudiu susţine că:”A 
fost o competiţie echilibrată şi destul de 
grea,cu adversari puternici şi foarte bine 
antrenaţi”.Acesta speră că se va descurca la 
fel de bine şi în următoarele etape 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Astăzi s-a desfăşurat la Sala de sport a 
Universităţii 1 Decembrie, meciul de handbal 
între echipele colegilor noştri de la Craiova şi 
Alba într-o atmosferă incendiară şi plină de 
ambiţie, ambele luptând pentru a învinge. 

Meciul a fost foarte strâns de la început până 
la final, echipele aflându-se mereu la 2 puncte 
diferenţă una de cealaltă, în încheiere obţinând 
punctaje egale. Aşadar, scorul a fost 26-26, 
echipa proaspăt intrată în joc reuşind să se 
situeze la acelaşi nivel cu echipa albaiuliană. 

Din partea handbaliştilor  de la Alba, eroul 
echipei, elev Matias Breazu (nr. 8), a declarat că: 
„meciul de astăzi a fost echilibrat, amândouă 
echipele dorind  să câştige, însă am avut unele 
greşeli atât pe atac cât şi pe apărare, fapt care 
ne-a adus la egalitate”. 

Din partea echipei adverse, elevul sergent  
Nicolae Bolea afirmă că: „adversarii au fost 
foarte puternici, au avut determinare, au ajuns 
să ne conducă chiar dacă i-am condus noi în 
prima repriză, dar am fost foarte determinaţi, 
dorind să ocupăm locuri fruntaşe”  
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TENIS DE MASĂ!!! Handbal...! 



                                                                                                                                          
 
 

 În cadrul meciurilor de volei 
masculin am urmărit cu suspans lupta 
strânsă între colegiul albaiulian si cel 
cantemirean. Este de admirat 
întoarcerea scorului albaiulienilor de la 
set 2-0 pentru adversari la aducerea 
câştigului de partea lor, meciul 
încheindu-se cu scorul de 3-2 set final. 

 

 
La fete, meciul de volei s-a desfăşurat 

între Alba şi Câmpulung. În prezenţa 
unei galerii puternice, fetele de la 
Colegiul Naţional Militar ”Ştefan cel 
Mare” şi-au etalat priceperea şi spiritul 
de fair-play câştigând cu 3-2 set final. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegiul Naţional Militar ”Tudor 

Vladimirescu” şi Colegiul Naţional 
Militar ”Dimitrie Cantemir” s-au luptat 
pentr a-şi deomnstra supremaţia în 
cadrul competiţiei de baschet.  

Cei nou veniţi în competiţie au dat 
dovadă de perseverenţă, reuşind să-i 
învingă pe cei de la Breaza cu 10 puncte 
diferenţă.  
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VOLEI!!! 

BASCHET!!! 
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În data de 19.05.2017 a avut loc 
şedinta tehnică la care a participat şi un 
reprezentant din cadrul revistei şcolii în 
scopul aflării de informaţii pentru 
activităţiile ce se vor desfăşura. 

Şedinţa a fost deschisă de 
comandantul colegiului Colonel Marcel 
Domşa, care a susţinut că ”important 
este sa câştigi, dar cea mai importantă 
este participarea”. 

Mai pe urmă au luat cuvăntul domnul 
colonel Daniel Banu , în funcţia de 
preşedinte al comitetului de organizare 
cât şi domnul locotenent-colonel Ion 
Prundaru, în funcţia de preşedinte ai 
comisiei tehnico-organizatorice. 

 

 
 

 

 
 

Interviu cu domnul colonel Daniel Banu 

-Cu ce gânduri aţi venit la Alba Iulia? 
”Ca reprezentant al Statului Major al Forţelor 
Terestre am venit să aduc mesajul Şefului 
S.M.F.T. căci suntem cu ochii pe voi şi în cee 
ace priveşte sportul şi pentru a văa evalua 
nivelul de pregătire. 
Dorim să implantăm în conştiinţa voastră de 
viitori ofiţeri, faptul că sportul vă ajută în tot 
ceea ce faceţi…de la viaţa de familie până la 
benificiile pe care le aduce sănătăţii. 
Învăţătura este pe primul lor, iar sportul îi 
este adiacent şi ajutător.” 
 

Interviu cu domnul locotenent-colonel 
Ion Prundaru 

 
-Ce gânduri ne transmiteţi nouă, tuturor 
participanţiilor, atât active cât ăi pasivila 
această competiţie? 
”Gânduri curate.  Suntem pregătiţi să 
conducem această activitate şi să o ducem la 
bun sfârşit, atât din punct de vedere 
competiţional, cât şi din punct de vedere al 
fair-playului, şi al colegialitaţii, absolut tot.” 
 

 

 

În final vom prezenta începutul! 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE 
 

COORDONATORI: 
Referent Relaţii Publice 
Daniela Filimon 
 
Analist-programator 
Carmen Cîmpean 
 
REDACTORI/REPORTERI 
 
El.sg.maj. Lihor Ioachim   XII B 
El.plt. Cîmpean Maria        XII B 
El.sg. Boboc Amalia         XII A 
El.cap. Ţurcă Iuliana          XI C 
El.cap. Coman Ilişca          XI E 
El.cap. Şerbana Bianca      X C 
El.cap. Leahu Adelin           X C 
El.cap. Lihor Teodor           X C 
El.frt. Zagoni Gabriel           X C 
El.frt. Coman Angel             X E 
 
MACHETARE 
El.sg.maj. Lihor Ioachim   XII B 
 
 
 
 

Telefon  0258 834 009 
Fax        0258 834 013 
E-mail  
colegiul.albaiulia@forter.ro 

We’re on the Web! 

www.colmil-mv.ro 

Facebook 
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