
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIER SPORTIV 
 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” 

                      

                         

Alba Iulia,  21 mai 2018 
Numărul 3 

 

R E Z U L T A T E :  

Tenis de masă – echipă 
 ALBA-BREAZA                     3-0 
CRAIOVA-CÂMPULUNG       4-0   
 
Volei Feminin 
BREAZA-CÂMPULUNG        0-3 
 
Volei Masculin 
ALBA-CÂMPULUNG             3-1 
CRAIOVA-BREAZA               0-3 
  
Handbal 
BREAZA- CRAIOVA             18-28 
CÂMPULUNG-ALBA            27-30 
 
Baschet 
CRAIOVA –ALBA                 27-103 
BREAZA-CÂMPULUNG        45-97 
 
 

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 :  

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL  

Marţi, 22.05.2018 
9.00   Tenis de masă  
9.00    Tir 
11.00  Volei - Feminin 
15.00  Baschet,   
16.00  Handbal 
16.00 Volei - Masculin 
  

  

 

 

 Cea de-a doua zi a competiţiei a debutat în 
mare viteză, cu proba de 200 m plat. Probă 
câştigată de elevul sergent Balabasciuc 
Daniel(C-Lung), care pentru a doua oară a 
reuşit să se impună in faţa adeversarilor.  

Emoţiile nu ne-au părăsit nici pe timpul probei 
de săritură în înălţime, unde elevul sergent 
Bădicel Cătălin(Alba) a reuşit să scrie istorie, 
depăşind astfel recordul său personal, totodată 
înscriind un nou record pentru liceu.(1,92m) 

Simultan cu această probă, pe pistă, s-a 
desfăşurat proba de 800 m plat fete, unde 
pentru prima dată în cadrul acestei competiţii 
fetele au reuşit să confirme munca depusă prin 
rezultatele obţinute. 

De la început până la final eleva caporal  
Mălina Avrămuţ a reuşit să certifice faptul că, 
prin muncă şi seriozitate orice rezultat este 
posibil. 

el.sg. Coman Ilişca  
 

 

Mălina Avrămuţ 
(locul 1- 800 m) 

 
-Cum ai reuşit să te 

mobilizezi in timpul probei? 
”Galeria a fost cea care m-a 

ajutat enorm, nu aveam nimic 
în minte în afara de imaginea 
cu mine trecând prima linia de 
finish.” 

-Ai reuşit să câştigi 
asemenea unei mari 
campioane, fiind prima de la 
început până la final. Cum ai 
reuşit să obţii acest rezultat 
incredibil? 

”Prin multă muncă, multe 
antrenamente, multe sacrificii 
şi dorinţa de a câştiga. Nimic 
nu este imposibil când îţi 
doreşti ceva cu adevărat.” 

 
Bădicel Cătălin 

(locul I- înălţime) 
 

-Eşti mulţumit de ceea ce ai 
realizat până acum? 

“Pot spune că sunt destul de 
mândru de mine,dar tot timpul 
este loc de mai bine. Muncesc 
din greu pentru a mă perfecţiona 
pe zi ce trece, întrucât sunt 
foarte ambiţios, echilibrat şi cu 
un potenţial fantastic .” 

-Ce te-a motivat să te apuci 
de atletism? Când ţi-ai 
descoperit pasiunea în acest 
domeniu? 

“Părinţii mei sunt susţinerea 
mea principală, sunt alături de 
mine aproape tot timpul şi de 
asemenea, profesorul meu care 
mă impulsionează să lucrez cât 
mai intens.” 
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 4x400m 

 
“Le dăm fum!” Acestea sunt cuvintele 

pe care galeria albaiuliană le rosteşte 
grăbindu-se să prindă startul la ştafetă. 
Concurenţii se desprind de sol împinşi de 
strigătele susţinătorilor. 

 Prima tură este condusă de elevul 
cantemirist, însă o întorsătură de situaţie are 
loc, iar elevul sergent Bota Dănuţ de la 
Alba recuperează în forţă, echipa reuşind să 
conducă până la ultima tură, când elevul 
sergent Statache Eduard reuşeşte să aducă 
victorie încă o dată echipei de la Breaza la 
doar o secundă diferenţă faţă  de echipa 
albaiuliană condusă spre linia de sosire de 
către elevul sergent Onica Ionuţ. 
  

Interviu echipa cantemirista- 4x400  
 

-Câtă muncă se află în spatele acestor 
performanţe?  

”Patru ani de zile, începând cu clasa a 9-a, dar 
succesul nu ţine doar de muncă, ci şi de cât de mult îţi 
doreşti.” 

-Cum vă simţiţi după această probă?  
”Suntem extenuaţi, dar bucuroşi că am reuşit să ne 

facem mândrii colegii şi profesorii şi să reprezentăm 
colegiul militar Dimitrie Cantemir.” 
 

 

 

În această zi am avut ocazia să stăm de vorbă cu un prieten vechi al 
colegiului nostru, cu domnul plutonier adjutant Păun Antonio. Această 
coversaţie ne-a bucurat pe deplin. 

-Cum este să vă întoarceţi după trei ani în acest loc ca arbitru? 
”Am ţinut foarte mult să particip şi eu, sub o formă sau alta, la această 

prestigioasă competiţie, tocmai pentru că o parte din amintirile mele de suflet 
au rămas aici, la Colegiul Naţional Militar din Alba Iulia. 

Chiar dacă nu las să se vadă, mărturisesc cu multă sinceritate că mă simt 
foarte bine atunci când mă întâlnesc cu elevii de la compania a ll-a (cărora  
le-am fost administrator), cadrele militare, cu corpul profesoral sau cu alte 
persoane care îşi desfăşoară activitatea aici.” 

-Cum vi se pare atmosfera din cadrul competiţiilor? 
”Particip de mult timp ca arbitru sau antrenor în cadrul acestor 

competiţii, dar de fiecare dată dăruirea, ambiţia şi deznodământul “pe muchie 
de cuţit” propulsează aceste concursuri la un nivel foarte ridicat, astfel încât 
şi eu, la rândul meu, trăiesc foarte intens fiecare moment al competiţiei.” 

-Ce le transmiteţi elevilor militari?  
”Nivelul foarte ridicat al disciplinei şi al rezultatelor la învăţătură  îmi 

dă speranţe că absolut toţi absolvenţii acestui colegiu pot deveni ofiţeri cu 
reale perspective,  pentru a duce mai departe şi a schimba din mers 
provocările pe care viaţa şi cariera militară ni le scot în cale. ” 

 
Interviu cu Balabasciuc Daniel (C-LUNG) 
(duminica, 20.05.) 

-Cu ce gânduri ai venit la Spartachiadă anul acesta? 
”Am venit să câştig, eram motivat pentru că am muncit foarte mult. Am 
câştigat şi anul trecut şi asta îmi oferea siguranţă. ” 
-Te aşteptai să fii pe primul loc?  
”Bineînţeles. Eram sigur că voi câştiga şi anul acesta.”  
-Ai vreun adversar de care te temi în mod special? 
”Nu. Nu mă tem de nimeni. ” 
-Ce aşteptări ai de la competiţiile care vor urma mâine? 
”Sper să câştig. Am puţine emoţii pentru că mă cam doare piciorul, dar o să 
fie bine!” 

(luni, 21.05.) 
-Cum te simţi în calitate de dublu campion in cadrul acestei competiţii? 
”Am muncit foarte mult şi mi-am dorit să câstig aceste probe pentru că anul 
trecut , tratând cu superficialitate , am pierdut proba de 200m. ” 
-Ce planuri de viitor ai? 
”Îmi doresc să continui acest sport şi pe perioada academiei,  pentru că 
atletismul reprezintă pentru mine cea mai mare pasiune.” 
 

 Interviu cu Iurea Mihai(locul I-1500m) 
-Ce ai simtit cand ai trecut primul linia de finish? 
”Am avut o senzatie foarte placută, având în vedere că a fost o cursă cu multe 
răsturnări de situaţie, în care fiecare a vrut să câştige.” 
-Cum ai reuşit să realizezi această performanţă, având în vedere 
rezultatul obţinut? 
”În spatele acestui rezultat stau 3 ani de pregătire , multe sacrificii şi multă 
determinare pentru a deveni cel mai bun .” 
-Cum e să faci parte din lotul de atletism al liceului? 
”Personal, e o mândrie şi nu neapărat a fi în lotul de atletism , cât şi pentru a 
fi un  ştefănist.” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni, ora 9:00, sala de sport a început să 
răsune din nou a emoţie pentru echipa de la 
Breaza si pentru echipa albaiuliană, acestea 
luptându-se pentru a definitiva clasamentul 
general la tenis de masă.   Primul meci a 
clasat-o pe eleva caporal Cristina Moraru pe 
locul 1, aducând o speranţă echipei 
cantemiriste, însă elevul sergent Truşcă 
Claudiu a reuşit să readucă aceeaşi speranţă 
şi echipei gazdă, învingând în meciul cu elevul 
cantemirist.   

   Echipele au urmat să joace la dublu, un joc 
tensionant, greu, în final cei doi albaiulieni 
înscriind o nouă victorie, accelerând tot mai 
mult spre locul 1. 

Tenis!! 
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Interviul domnului Grozav Florin: 
-Cum vi s-a părut ca s-au descurcat cei doi elevi?  
Dar restul concurenţilor? 
”Atât elevii mei,cât şi ceilalţi concurenţi s-au descurcat foarte bine. 

Au dat dovadă de perseverentă şi ambiţie.”  
-Câtă  muncă se află de fapt în spatele acestor performanţe? 
”Vreo patru ani de trudă şi sudoare, iar pe lângă aceşti patru ani a 

fost nevoie de foarte multe sacrificii.Sunt mândru de ei!” 
-Cum credeţi că se vor desfăşura restul competiţiilor?  
”Sper ca în aceeaşi manieră.Imi doresc să rămânem pe primul loc.” 

 

Întreaga sală de sport este cuprinsă de 
suspans,adrenalina atingând cote maxime.Meciul de volei 
dintre C-Lung si  Breaza este unul extrem de  
tensionat,fiecare echipă luptând pentru victorie.  

Într-un final ,fetele de la Colegiul Militar Stefan cel Mare,    
s-au impus cu 3-0 în faţa reprezentantelor colegiului 
cantemirist. 

Volei feminin!! 
 

 

 
Ambiţia, munca şi perseverenţa caracterizează perfect 

căpitanul echipei de volei feminin de la Colegiul National 
Militar Ştefan cel Mare. Un adevărat lider, care ştie cum să 
gestioneze momentele critice din cadrul competiţiei. 

 
Conversaţie cu el.sg. Pop Bianca(căpitanul echipei) 
 

 -Cum te simţi la finalul acestui meci extrem de 
dificil? 

”Mă simt fericită, deoarece am reuşit să ating obiectivul 
propus.” 

-Ce ne poţi spune despre atmosfera meciului? 
”Galeria a fost alături de noi şi asta a ajutat foarte mult , 

iar faptul că am fost unite ne-a condus spre victorie.”  
-Să fii capitanul unei echipe presupune multă muncă, 

mult efort şi capacitatea de a fi un adevărat lider. Ce ne 
poţi spune despre această experienţă? 

”Experienţa dobândită pe parcursul celor 4 ani m-a ajutat 
să -mi controlez emoţiile şi să îmi mobilizez echipa, 
încurajându-le să-şi depăşească limitele şi să lupte până la 
final pentru a câştiga.” 
 



 

 

  
 

                                                                                                                                          
Săritura în înălţime 

 
I- El.sg. Bădicel Cătălin - Alba(1.92m) 
II- El.sg. Popa Alexandru - Breaza(1.86m) 
III- El.frt. Peiu Costin – Alba(1.80m) 
IV- El.cap. Genes Alexandru – C-Lung(1.68m) 
V- El.frt. Sandu Eduard – C-Lung(1.60m) 
VI- El. Teodorescu Darius – Breaza(1.60m) 
 

800m plat masculin 
 

I- El.sg.maj. Statache Eduard - Breaza 
II- El.frt. Stoica Alexandru – Alba 
III- El.  Riza Alexandru – Craiova 
IV- El.cap. Lurca Mihai – C-Lung 
V- El.plt. Niţă Octavian – Breaza 
VI- EL.sg. Ţigănilă Răzvan – Alba 
VII- El.sg.maj. Tincu Teodor – C-Lung 
VIII- El.   Stoian Dragoş – Craiova 
 

200m plat 
 

I- El.sg. Balabasciuc Daniel – C-Lung 
II- El.sg. Burcea Ovidiu – Breaza 
III- El.sg. Onica Ionuţ – Alba 
IV- El.frt. Diaconu Narcis – Craiova 
V- El.sg.maj. Dumitrescu Andrei – Alba 
VI- El.cap. Hopulele Andrei – C-Lung 
VII- El. frt. Paraschivescu Ştefan – Craiova 
VIII- El.   Mihăilescu Bogdan - Breaza 
 

800m plat feminin 
 

I-  El.   Avrămuţ Mălina – Alba 
II- El.    Ion Daria – Breaza 
III- El.   Ivancea Andreea – C-Lung 
IV- El.   Stancu Mădălina – Craiova 
HC- El.    Găinuşă Miruna – Breaza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ştafetă 4x400m plat 
 

I- Breaza –El.sg. Petre Marius 
 -El.cap. Carstoiu Iustin 
 -El.plt. Niţă Octavian 
 -El.sg.maj. Statache Eduard 
 

II- Alba    –El.cap. Gruescu Cosmin 
-El.sg. Bota Dănuţ 
-El.frt. Stoica Alexandru 
-El.sg. Onica Ionuţ 
 

III- Craoiva –El.   Iordache Marius 
-El.   Stoian Dragoş 
-El.    Diaconu Narcis 
-El.    Riza Alexandru 
 

IV- C-Lung –El.sg. Bursuc Alexandru 
-El.cap. Iurea Mihai 
-El.cap. Hopulele Andrei 
-El.sg. Plesca Riciard  
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 ATLETISM 

Interviu el. sg. Bota Dănuţ, erou la 4X400m 
-Cum ai reuşit să îl întreci pe cel de la Breaza? 
”Am avut încredere în mine, iar ambiţia şi dorniţa de a câştiga m-au făcut 

să lupt atât pentru mine cât şi pentru liceul pe care îl reprezint.” 
-Ce ai simţit când l-ai întrecut? 
”Am simţit că sunt mai puternic decât adversarul meu, aşadar, l-am depăşit 

şi nu i-am dat şanse să întoarcă avantajul cursei în favoarea lui.” 
-Cum ţi s-a părut echipa ta? 
”Echipa a fost formată din cei mai buni atleţi la proba de 400m. Sunt 

foarte mândru de ei că au dat tot ce au putut în ciuda faptului că doi dintre ei au 
avut şi alte probe în această zi.” 
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Baschet!! 
În sala de sport a Liceului cu Program Sportiv , s-a 

desfăşurat azi meciul de baschet dintre albaiulieni si 
craioveni.Competiţia este la ea acasă. Ambele echipe fiind 
dornice de victorie. Emoţiile, tensiunea si suspansul plutesc in 
sala. 

Elevii colegiului albaiulian au demonstrat încă o data faptul 
ca perseverenţa si munca reprezintă ingredientele unei  reţete 
de succes. Scorul final fiind 103 la 27 pentru Alba-Iulia. 

 
 
 
 

Handbal!! 

El caporal Toma Andrei( Alba Iulia) 
-Cum reuşeşti să ţii echipa unită? 
”Ţinând cont că avem multe antrenamente şi petrecem mult 

timp împreuna în cadrul liceului. Aceasta unitate a venit de 
la sine parcursul acestui an . Pe lângă acest fapt, încrederea 
reciprocă ne-a ajutat să ajungem la rezultatul mult dorit .” 

-Poţi să ne împărăşeşti câteva impresii legate de meciul 
de azi? 

”Am debutat împotriva unei echipe aflate la început de 
drum, iar după părerea mea , experienţa şi-a spus cuvântul. 
Echipa noastră a reuşit să îşi păstreze avantajul punându-şi 
în valoare toate atuurile.”  
 

Înainte de meciul de baschet dintre Colegiul Naţional 
Militar ”Ştefan cel Mare” şi Dimitrie Cantemir, emoţiile se 
puteau citi pe chipul jucătorilor. Ambele echipe sunt gata să 
dea tot ce au mai bun pentru a câstiga. Căpitanii echipelor   
ne-au împărtăşit câteva impresii, astfel elevul frt. Simion 
Darius, căpitanul echipei de baschet cantemiristă ne 
mărturiseşte :"Intrăm în competiţie optimişti, conştienţi de 
faptul că echipa adversă este una puternică, dar încrezători 
în şansa noastră de a câstiga." 

De cealaltă parte, elevul sergent Lupaşcu Lucian, cu aceeaşi 
dorinţă de victorie, dar ceva mai hotărât, ne spune că" Vrem 
să câştigăm şi să dăm ce avem mai bun,  să nu luăm în 
derâdere jocul , ca la finalul competiţiei să fim învingători." 

După prima repriză meciul se dovedeşte a fi foarte strâns scorul 
fiind de 13 la 11. 

În primele minute a celei de a 2-a reprize Breaza recuperează 
ajungând la scorul de 13 egal. 

In minutul 43, Craiova recuperează ajungând la scorul de 19 la 16. 
In minutul 50, Craiova ia avantaj, scorul fiind de 25 la 18. Aceştia 

nu se lasă şi continuă să lupte pentru a îşi asigura victoria. 
În minutul 56, craiovenilor li se oferă o lovitură de la 7m care este 

executată de portarul craiovean, aducându-le acestora un avantaj de 
10 goluri. 

Atmosfera devine din ce în ce mai tensionată, cei de la Breaza 
încercând tot posibilul pentru a reduce din avantaj. 

Finalul aduce o accidentare  a decarului Brezei şi victoria 
craiovenilor. 

Interviu cu Nikolic Denis 
(căpitanul echipei craiovene) 

-De unde pasiunea pentru acest sport şi când ai început să îl 
practici? 

”De mic am fost la un meci şi mi-a plăcut foarte mult. Şi am început 
să îl practic acum 7 ani.” 

-Cum te simţi după această victorie? 
”Mă simt bucuros, plin de mândrie. Chiar dacă a fost un meci greu 

am dat tot ce am putut.” 
-Cât de mult antrenament este nevoie pentru această 

performanţă? 
”Această performanţă necesită ani de antrenament şi nu doar atât. 

Este nevoie şi de multă dorinţă pentru a ajunge la această 
performanţă.” 

 

 

 
     

Câteva cuvinte de la căpitanul echipei de handbal,Alba 
Iulia,elevul sergent  Avram Adrian... 

„Handbalul este sportul prin care mă pot destinde, este modalitatea 
care de-a lungul anilor de liceu m-a scos din monotonie, mi-a permis 
să mă dezvolt atât fizic,cât si psihic, un meci de handbal necesitând o 
concentrare maximă. Astăzi, în opinia mea, am plecat cu un dezavantaj 
moral după eşecul de ieri. 

Am demonstrat că suntem o echipă şi ”am spart gheaţa ” azi pe 
teren. Vreau să felicit echipa de la Câmpulung pentru rezultatul 
onorabil obţinut şi un meci senzaţional, dar nu în ultimul rând întregii 
mele echipe, domnului antrenor Olteanu  pentru tot ceea ce facem. 
Mâine, cu încredere şi multă energie ,vom încerca să ne facem colegiul 
mândru.” 

Modest,ambiţios,echilibrat si cu multă putere de muncă,elevul 
sergent  Avram işi reprezintă cu onoare echipa.Sincere felicitări! 

 

 



ERATĂ 

Rectificare la ziarul cu numărul 1. 
 Interviul cu el.sg. Balabasciuc 
Daniel(C-Lung) a avut loc, de fapt, 
cu el.sg.maj. Statache 
Eduard(Breaza).  
 
Ne cerem iertare, Daniel şi Eduard! 

Vă dăm un miel  
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Volei masculin!! 
La orele după-amiezii, încălzirea pentru meciul de volei dintre Alba şi Câmpulung. Emoţii, ambiţie, orgolii, 

toate dau năvală în terenul înconjurat de galeria numeroasă care porneşte mereu cu deviza „Luptăm şi câştigăm!”. 
Primul set este condus de albaiulieni, punctajele fiind mereu foarte strânse. E un meci greu în care nimeni nu se dă 
bătut. Al doilea set aduce egalitate între echipe, instalând tensiune şi nelinişte. Echipa de la Alba îşi adună toate 
forţele şi reuşeşte să câştige următoarele două seturi, obţinând o nouă victorie pentru Alba.  

Jucătorii declară: „Cu echipa asta am scris istorie!”. Felicitări băieţi şi la mai mare! 
 

  

Interviu cu el. sg. Robert Drăghiciu  (căpitanul echipei albaiuliene) 
-Cum v-aţi revenit după al doilea set? 
”Recunosc că ne-a fost puţin frică după al doilea set, însă am ştiut ce am realizat anul acesta şi chiar am tras foarte tare să 

îi batem pe cei de la Câmpulung, pentru că au avut echipă foarte bună, însă s-a văzut acum faptul că ne-am dedicate tot anul. 
Încă nu pot să cred că am reuşit.” 

-Care consideri că sunt atuurile echipei? 
”Consider că suntem foarte uniţi, suntem foarte buni prieteni, colaborăm foarte bine în teren şi chiar dacă valoarea lor 

individuală e mai mare decât a noastră nu pot să spun că noi suntem mai slabi, pentru că noi comunicăm mult mai bine în 
echipă şi ce mai, am fost peste ei!” 
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A fi sportiv de performanţă presupune o viaţă 
plină de sacrificii, întrucât în colegiile militare 
programul este unul strict, în care fiecare 
disciplină este studiată la superlativ.  

Astfel, un sportiv în colegiile militare, trebuie să 
ştie să-şi îmbine pasiunea pentru sport, ambiţia de 
a reuşi,cu partea de învăţătură şi cea militară şi 
totodată, cu dorinţa de a-i mulţumi pe cei care îi 
susţin în drumul spre reuşite.  

Felicitări tuturor participanţilor! 
Succes în următoarele probe! 

El.cap.Ţurcă Alexia 
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