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COLEGIUL MILITAR LICEAL “MIHAI VITEAZUL”

La 1 noiembrie 2012, am sărbătorit 93 de ani de la
înfiinţarea Liceului Militar „Mihai Viteazul” la Tg. Mureş şi
37 de ani de când Colegiul Militar Liceal funcţionează în
Alba Iulia, Cetatea Marii Uniri şi capitala de suflet a tuturor
românilor. De asemenea, la 1 noiembrie 2012 s-au împlinit
şi 413 ani de la intrarea triumfală a marelui voievod Mihai
Viteazul în Alba Iulia, după victoria de la Şelimbăr.

Comandantul colegiului, domnul colonel Marcel
Domşa, a prezentat raportul domnului general de brigadă
dr. Dumitru Scarlat, comandantul Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”, care a trecut în revistă efectivele. Ceremonialul

a continuat cu
intonarea Imnul
Naţional al României şi cuvântul comandantul colegiului,
prezentat în cinstea zilei Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul”. Reprezentanţii arhiepiscopiei de Alba Iulia au oficiat
slujba de pomenire a eroilor, iar apoi a urmat depunea de
coroane de flori la statuia ecvestră a Marelui Voevod Mihai
Viteazul din partea Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Consili-
ului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia şi Consiliu-
lui Local, Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”, Uniunii Soci-
al Liberale, Fundaţiei „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

În cadrul festivităţii de premiere au fost acordate: Cupa
„Mihai Viteazul” pentru rezultate deosebite în competiţiile sportive organizate cu ocazia zilei colegiului,
care a fost câştigată, anul acesta, de compania a III-a comandată de domnul cpt. Gîndilă Florin. Pentru
înmânarea cupei „Mihai Viteazul” a fost invitat dl. Cornel Murg, subprefectul judeţului Alba.
Cupa ,,Pluton de elită” ce se acordă clasei cu cele
mai bune rezultate la învăţătură şi pregătire militară
în anul şcolar 2011-2012  a fost obţinută de Pl. 2,
din cp. II elevi, clasa a XI-a B, comandant de com-
panie dl. mr. Sârbu Sebastian, prof. diriginte d-na.
prof. Stănilă Delia, şef de clasă eleva caporal
Andreea Timiş. Înmânarea cupei „Pluton de elită” a
fost făcută de către pe domnul Alin-Florin Cucui, vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean Alba. Premiul
de onoare ,,Mihai Viteazul’’, în valoare de 100 de
Ron şi diploma aferentă s-a acordat elevei plt.adj.
Oltean Alexandra din clasa XII B pentru rezultate
foarte bune la învăţătură, comportare şi contribuţie
deosebită la creşterea prestigiului colegiului.
Înmânarea diplomei şi a premiului i-a revenit domnului primar, Mircea Hava.
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În continuare, comandantul colegiului, domnul colonel Marcel Domşa a înmânat placheta omagiala
a colegiului
domnului ge-
neral de bri-
gadă dr.
D u m i t r u
Scarlat. Fes-
tivitatea de
premiere s-a
încheiat cu
î n m â n a r e a
p l a c h e t e i
A s o c i a ţ i e i
Cadrelor Mili-
tare în Rezer-
vă şi Retragere Vulcan pe care a primit-o comandantul colegiului, colonel Marcel Domşa din partea repre-
zentatului asociaţie, domnul colonel Sanda.

Au urmat mesajele şi alocuţiunile: domnului subprefect Cornel Murg, domnului vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean, Alin-Florin Cucui, domnului primar Mircea Hava şi domnului general de brigadă dr.
Dumitru Scarlat. S-a intonat „Imnul colegiului”.

Toţi cei prezenţi la aniversarea noastră au primit, la final, onorul subunităţilor Colegiului Militar Li-
ceal ,,Mihai Viteazul’’: Defilarea a fost deschisă de comandantul colegiului, col. Marcel Domşa, urmat de
locţiitorul acestuia, col. Gheorghe Urian. În continuare a defilat drapelul de luptă al unităţii - simbolul gloriei
şi vitejiei ostăşeşti, străjuit de garda drapelului comandată de dl.plt.maj. Roşca Claudiu. Prin faţa tribunei

au defilat elevele şi elevii cls. a XII-a, viitorii absolvenţi
care se pregătesc cu multă responsabilitate pentru mari-
le examene ce îi aşteaptă la finele acestui an, conduşi şi
îndrumaţi de domnul cpt. Gîndilă Florin, plt. maj. Radu
Adrian şi plt.maj. Popa Sebastian.

Au urmat elevele şi elevii claselor a XI-a conduşi
şi îndrumaţi de domnul maior Sîrbu Sebastian, plt.adj.
Ştef Ovidiu şi plt. Răileanu Mihail.

Cei ce au fost mai ieri boboci, elevele şi elevii cla-
selor a  X-a, optimişti şi încrezători în forţele proprii con-
duşi şi îndrumaţi de domnul cpt. Turic Raul, plt.adj.
Leterna Ioan şi plt. Mocu Nicolae;
La final, au fost primiţi cu aplauze cei mai mici, elevele şi
elevii claselor a IX-a, hotărâţi şi dornici să treacă peste
toate obstacolele şi să ducă mai departe frumoasele tra-
diţii ale colegiului nostru. Subunitatea este condusă de
domnul cpt. Butuza Gabriel, plt.maj. Bodea Arthur şi plt-
.maj Roşca Claudiu.

Ne-a fost alături şi la această aniversare Fanfara
Diviziei 4 Infanterie “Gemina” dirijată de către maiorul
Marius Curteanu.

Manifestările dedicate Zilei de 1 Noiembrie au
continuat, la sediul instituţiei, cu spectacolul aniversar
prezentat de către formaţiile artistice ale colegiului şi Zi-

ua Porţilor Deschise. La această ultimă activitate, colegiul a fost vizitat de zece clase de elevi de gimnaziu
din municipiu, dar şi de alte persoane curioase să ne cunoască.
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Ziua Armatei României, 25 octombrie, se sărbătoreşte, an de an, prin arborarea Drapelului Naţio-
nal la sediile instituţiilor militare, ridicarea
Marelui Pavoaz la bordul navelor militare
maritime şi fluviale şi prin organizarea
unor ceremonii militare şi activităţi come-
morative în toate garnizoanele din ţară, în
teatrele de operaţii şi în ţările în care Ro-
mânia are acreditaţi ataşaţi ai apărării. În
2012, când marcăm zece ani de partici-
pare neîntreruptă a Armatei României la
operaţiile din Afganistan, Ministerul Apă-
rării Naţionale, instituţie care împlineşte
150 de ani de la înfiinţare, şi-a propus să
împărtăşească bucuria acestei sărbători
cu românii, să coboare “în mijlocul cetăţii”
manifestările care, de regulă, se organi-
zau în spaţiile închise ale cazărmilor, cu

convingerea că Ziua Armatei Români-
ei  trebuie să fie, înainte de toate, o
sărbătoare în care se cinstesc valorile
româneşti, patriotismul, curajul şi de-
votamentul faţă de ţară.

Miercuri, 24 octombrie, li s-a
conferit Emblema de Onoare a Arma-
tei României Majestăţii Sale Regele
Mihai I al României şi foştilor şefi de
stat, Emil Constantinescu şi Ion Ilies-
cu.

În ziua de 25 octombrie au
fost organizate ceremonii militare de
depuneri de coroane şi jerbe de flori
la Mormântul Ostaşului Necunoscut
din Parcul Carol, Monumentul Eroilor
din cel de-al Doilea Război Mondial
şi Monumentul Eroilor militari români
căzuţi la datorie, din Parcul Tineretului. Astfel de ceremonii au fost organizate, în aceeaşi zi, şi în marile
garnizoane din ţară şi la Ansamblul monumental de la Carei.

Seria de manifestări a fost încheiată în zilele de sâmbătă, 27 octombrie, şi duminică, 28 octombrie,
când mari centre comerciale din capitală şi din ţară au găzduit evenimente de prezentare a Armatei Ro-
mâniei, organizate într-o concepţie modernă, dinamică şi deschisă către marele public. Activităţile au cu-
prins exerciţii demonstrative, standuri de tehnică şi armament, spectacole ale muzicilor militare, precum şi
alte activităţi care au permis cetăţenilor să se familiarizeze cu principalele misiuni ale Armatei României.
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Ziua Armatei României, sărbătorită la 25 octombrie, reprezintă
un simbol cu valoare de referinţă în istoria şi conştiinţa poporului ro-
mân, o zi care, dincolo de semnificaţia ei strict istorică, aceea a elibe-
rării, în 1944, a ultimei brazde de pământ românesc, glorifică faptele
de vitejie ale tuturor eroilor neamului românesc, de la cei care au con-
tribuit, din vechime, decisiv la formarea naţiunii şi a statului român, şi-
au dat viaţa pentru cucerirea independenței de stat a României şi reali-
zarea statului naţional unitar român sau au luptat în cele două războa-
ie mondiale până la eroii zilelor noastre, căzuţi la datorie în teatrele de
operaţii.

În spiritul tradiţiei, elevii colegiului militar au desfăşurat activităţi sportive, şi de promovare a învăţă-
mântului militar: Cupa 25 Octombrie la fotbal şi tir Competiţia de volei băieţi dedicată Zilei Armatei Româ-
niei, unde echipa colegiului nostru a întâlnit echipa de volei a Bazei 71 Aeriană Turda şi echipa cadrelor
militare în rezervă şi retragere - Turda.

Cu ocazia Zilei Armatei României, la nivelul MApN au fost iniţiate o serie de proiecte. În cadrul
acestora  suntem şi  noi  participanţi,  astfel:  „Ziua  Armatei  României  în  şcoli”  pentru perioada 17-
25.10.2012, elevii colegiului nostru (câte 2/judeţ) au participat sau participă la prezentarea ofertei educaţi-

onale a colegiului în diferite judeţe alături de Birourile Informare Re-
crutare: Alba, Arad, Bistriţa-Năsăud, Baia-Mare, Cluj, Oradea, Satu-
Mare, Târgu-Mureş, Vâlcea. Anul acesta participarea la activităţile de
comemorare au fost la: Monumentele Eroilor de la Păuliş (2 elevi),
Turda (7 elevi), Carei (24 elevi)şi Alba Iulia (80 de elevi); Participarea
elevilor din clasele a XII-a la depunerea jurământului militar de către
studenţii anului I ai Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sibiu (44 elevi însoţiţi de căpitanul Gîndilă Florin) şi ai Academiei
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov (33 de elevi însoţiţi de plt-
plt.maj. Radu Adrian şi plt. maj. Popa Sebastian).

Cîrje Paul-Alexandru
Timiş Diana

Joi 18 octombrie 2012 Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” a găzduit Conferinţa „Armata Ro-
mâniei şi societatea civilă” susţinută de către reprezentanţi ai Servi-
ciului istoric al armatei conduşi de către şeful serviciului, comandor
dr. Marian Moşneagu. La activitate au participat toţi elevii colegiu-
lui, cadre militare şi didactice care, pe parcursul unei ore şi jumăta-
te, au asistat la prezentarea comunicărilor ştiinţifice: Semnificaţia
Zilei Armatei României; Crucişătorul Elisabeta – prima navă de
luptă românească într-un teatru de operaţii european; De pe bănci-
le Liceului Militar în bătălia de la Kursk”.
Apoi, a avut loc lansarea revistei „Document. Buletinul Arhivelor
Militare Române”, prezentarea volumului „Armata Română şi Evo-
luţia Armei Tancuri. Documente (1919-1945)”.

La finalul conferinţei a avut loc donarea unui set de cărţi, deosebit de importante, bibliotecii Colegi-
ului Militar Liceal „Mihai Viteazul”  Alba Iulia.

Conferinţa s-a înscris în amplul program dedicat aniversării Zilei Armatei României, mai ales că
anul acesta se celebrează 150 de ani de la înfiinţarea ministerului apărării, din vremea lui Alexandru Ioan
Cuza, când în 1862, prin contopirea ministerelor de război de la Iaşi şi Bucureşti s-a format Ministerul de
Război al Principatelor Unite.

Timiş Diana



Cine sunt eu? Este o întrebare la care mulţi dintre noi adolescenţii zilelor noas-
tre se sfiesc să răspundă. Ei bine, eu nu mă tem să răspund, de acum voi spune că
sunt o adolescentă de 16 ani care a pătruns în cadrul universului vârstei de aur a vie-
ţii, un univers care oscilează de la siguranţă la nesiguranţă, fiind totodată şi o vârstă
a distracţiei, dar şi a studiului intens.
Aşadar, toţi ne regăsim în propriul nostru labirint, astfel sunt şi eu, o cometă ce ră-
tăceşte în univers şi care nu-şi găseşte locul. Aidoma poeţilor, pictorilor ce îşi expri-
mă sentimentele prin măreaţa tehnică de a compune partituri lirice, stau şi mă gân-
desc care este rolul meu în lume, ce menire am, chiar sunt deosebită?
Uneori sunt confuză şi nu ştiu ce vreau de la mine, dar sunt conştientă că mă regă-
sesc în universul vârstei nesiguranţei şi chiar dacă voi greşi, voi avea oportunitatea
de a-mi îndrepta eroarea. În altă ordine de idei, simt că pot muta munţii din loc, dacă
sunt sigură de ceea ce fac. Totodată, eroarea la care mă situez îmi dă posibilitatea
de a explora fantastic spaţii inaccesibile şi de a-mi îmbogăţii imaginaţia.
Fiecare persoană este unică şi nu are sosie în lume, de aceea fiecare acţionează dife-
rit, mai ales în timpul adolescenţei, perioadă în care majoritatea facem greşeli.

În concluzie aşi dori să punctez ideea că adolescenţa este mister, „Timpul în ca-
re luăm universul prea în serios”, prin urmare, eu prefer să iau totul încet, să mă bu-
cur de fiecare clipă a vieţii şi să profit de şansele pe care mi le oferă viaţa şi mereu
să zâmbesc, deoarece „o zi în care nu zâmbeşti este o zi pierdută”.

Ianculescu Oana-Iulia

Când am intrat, prima dată, pe porţile acestei instituţii, când am văzut sutele
de berete albastre şi am auzit atâtea voci intonând, cu putere, imnul naţional al Ro-
mâniei, m-a străbătut un fior ciudat. Din acel moment mi-am dat seama că printre ei
este locul meu. Şi iată-mă azi, aici, în uniformă, făcând parte dintr-un pluton, o com-
panie, din marea familie a Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”. Acum acel fior
ciudat s-a transformat în altceva: într-un sentiment de mândrie că acum pot cânta şi
eu alături de ei.

Bîrlea Cătălin



Îngălbenesc frunzele şi cad, iată-le cum vin mai aproape de noi. Zgribulite se adună
grămezi la picioarele noastre. Toată vara ne-au văzut că mai mult privim în pământ de-
cât în sus. Acum au venit în calea privirilor noastre şi noi continuăm să le ignorăm, să

ne vedem de-ale noastre şi, cel mult, le mai împrăştiem cu picioarele din când în când. Doar câte-
va fetiţe şi câte-o bunicuţă le mai adună şi le aşează acasă între pagini de carte sau undeva pe-o
măsuţă.

A venit toamna … cu frig şi cald, cu mere şi nuci, cu pere şi gutui… a venit cu dor de mun-
te şi de alb, cu ale ei miraculoase, fascinante, copleşitoare rochii. Pregătiţi-vă, pentru că oricât de
tare v-aţi strânge coastele, n-o veţi împiedica să va atingă sufletul. Are ea aşa un dar, de a ne
atinge sufletul şi de a-l face să se scuture de toate zorzoanele verii efemere… A venit toamna şi ne
îndeamnă a deznădejde şi a sfârşit de lume să ne găsim salvarea într-o îmbrăţişare, într-o îmbrăţişa-
re cât cerul, cât dorul, cât gândul de mare.

Nemaiavând concurenţa soarelui arzător, chipurile ne sunt mai luminoase acum. Doar
toamna ştie să ne scoată în evidenţă zâmbetele şi strălucirea ochilor, bunătatea sufletului şi cuminţe-
nia minţii. Toamna are o blândeţe a ei aparte şi o melancolie numai bună să te facă să priveşti în
tine însuţi. În cămară ai adunat una alta, dar în suflet ce-ai reuşit să aduni până acum? – te în-
treabă Toamna. Ai strâns ceva iubire? ceva înţelepciune? ceva bunătate? sau te bazezi doar pe
zacuscă, murături şi gogoşari!? (Arta de a trăi)

Istrate Alexandra

Un cuvânt neatent poate aprinde o ceartă;
Un cuvânt nemilos poate distruge o viaţă.

Un cuvânt amar poate picura ură;
Un cuvânt brutal poate lovi şi ucide.
Un cuvânt cu har poate uşura calea;

Un cuvânt plin de bucurie poate lumina ziua.
Un cuvânt potrivit poate ridica apăsarea.

Un cuvânt iubitor poate vindeca şi binecuvânta.

Autor necunoscut

Invitaţie la lectură

Mureşan Pavel, “Învăţarea eficientă şi rapidă”

Gheorghe Virgiliu, Nicoleta Drăgulinescu, “Efectele
micului ecran asupra minţii copilului”

Aurelia Marinescu, “Codul bunelor maniere astăzi”

Hal Urban, “Puterea cuvintelor”

Deborah Smith Pegues, “3o de zile pentru îmblânzi-
rea limbii”
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Colegiul Militar Liceal „ Mihai Viteazul” a organizat, în perioada 02-04.11.2012, în cadrul activităţi-
lor dedicate Zilei Colegiului, Concursul Naţional de dezbateri academice „Cupa Liceelor 2012 – Alba Iulia -
capitala dezbaterilor din Transilvania”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al Consiliului  Ju-
deţean Alba. Partenerii colegiului în derularea acestui proiect au fost Consiliul Judeţean Alba, Primăria
Municipiului Alba Iulia şi ARDOR Transilvania. Astfel, timp de două zile, la Alba Iulia, s-au întâlni 96 de
elevi şi 28 de cadre didactice şi arbitri ARDOR din Transilvania, ocazie cu care aceştia au dezbătut  două
moţiuni:
1.“Acest Parlament  ar oferi părinţilor acces la conturile copiilor lor de pe reţelele de socializare.”
2. „Acest Parlament  cre-
de că în Consiliul Local
Alba Iulia ar trebui ca
minimum o treime din
membri sa fie persoane
între 18 şi 25 ani.”

Cele 32 de
echipe s-au confruntat,
în patru runde de califi-
cări. La sfârşitul primei
zile de concurs, opt
dintre acestea au reuşit
să se califice în sfer-
turi. Este vorba de do-
uă echipe din Cluj-
Napoca, două echipe
din Turda, o echipă din
Aiud şi trei echipe din
Alba Iulia. În urma sfer-
turilor echipajele Băl-
cescu C, Horea, Cloşca şi Crişan A, Turda C, şi Colegiul Militar E s-au calificat în semifinale, echipele
Bălcescu C şi Militar  E disputându-şi finala în prezenţa tuturor participanţilor şi a unui număr mare de
elevi din instituţia gazdă.

După o dezbatere deosebit de dinamică, echipa Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” formată
din elevii caporali Crăciunică Andreea, Comşa Paula şi Nica Dan s-a impus în faţa echipei Liceului Teore-
tic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca. Cu această reprezentare Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” a
câştigat, pentru al doilea an consecutiv, Cupa Liceelor la dezbateri. Pe locul doi s-a situat Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, iar locul trei a aparţinut Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”
Alba Iulia şi  Centrul Raţio pentru Democraţie Turda.

Amploarea şi calitatea deosebită a turneului de dezbateri academice „Cupa Liceelor 2012 – Alba
Iulia - capitala dezbaterilor din Transilvania” au fost remarcate de toţi participanţi, preşedintele ARDOR
Transilvania, Emil Mesaroş remarcând organizarea impecabilă şi implicarea deosebită a instituţiei gazdă
şi în special sprijinul acordat de comandantul colegiului, colonel Marcel Domşa.

Din echipa de organizare au făcut parte: profesorii Fărcaş Paraschiva, Dura Simina, Macarie Valer
şi Ioan Nistor şi elevii: Oltean Alexandra, Koss Corneliu, Varga Irimie, Trifan Bogdan, Cornea Andrei,
Timiş Andreea, Burzo Tudor, Stancu Mirel, Bogdan Ioana şi Fusu Casiana.

Evenimentul a fost un bun prilej pentru promovarea Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” şi a
municipiului Alba Iulia.

Profesor coordonator Paraschiva Farcaş
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În perioada 15-20 octombrie s-a desfăşurat în localitatea Plopeni jud. Prahova Campiona-
tul militar de orientare în alergare, finala pe Ministerul
Apărării Naţionale. Peste 200 de elevi, studenţi, mili-
tari profesionişti şi cadre militare au combinat capaci-
tatea de orientare cu rezistenţa fizică şi viteza pentru
a-şi parcurge traseele în cel mai scurt timp şi a-şi adu-
ce echipa pe primul loc. Colegiul nostru a fost repre-
zentat de echipa fetelor formată din: Rognean Xelina,
Suciu Bianca, Puşcaş Alina şi Brânzea Georgiana şi
echipa băieţilor: Roşu C-tin, Paşca Liviu, Băndean
Ovidiu, Galdea Daniel şi Roşu Daniel. Coordonator
plt.adj. Leterna Ioan.

Rezultate:
Premierea la individual feminin, colegii militare liceale: • Locul I – elev caporal Xelina

Roghean, CML "Mihai Viteazul" • Locul II – elev fruntaş Cristina Gogan, CML "Dimitrie Cante-
mir" • Locul III – elev sergent Bianca Suciu, CML Alba Iulia

Premierea la echipe feminin, colegii militare liceale: • Locul I – C.M.L. "Mihai Viteazul",
Alba Iulia;

Premierea la echipe masculin, colegii militare liceale: • Locul III – C.M.L. "Mihai Vitea-
zul", Alba lulia

Premierea la ştafetă, colegii militare liceale: • Locul III – Colegiul Militar Liceal "Mihai
Viteazul", Alba Iulia.

Atletism:
LOCUL I – clasele a XII-a
LOCUL II - clasele a XI-a
LOCUL III – clasele a X-a
LOCUL IV – clasele a IX-a

Volei  băieţi
LOCUL I – clasele a XII-a
LOCUL II - clasele a X-a
LOCUL III – clasele a XI-a
LOCUL IV – clasele a IX-a

Volei fete
LOCUL I – clasele a XII-a
LOCUL II - clasele a X-a
LOCUL III – clasele a XI-a
LOCUL IV – clasele a IX-a

Handbal:
LOCUL I – clasele a XII-a
LOCUL II - clasele a X-a
LOCUL III – clasele a XI-a
LOCUL IV – clasele a IX-a

Baschet:
LOCUL I clasele a XII-a
LOCUL II clasele a XI-a
LOCUL III clasele a X-a
LOCUL IV clasele a IX-a

Tenis de masă:
LOCUL I clasele a XII-a
(Cornea Laura, Pătruţiu Dan)

LOCUL II clasele a XI-a
(Drăgan Ioana, Radu Mihai)

LOCUL III clasele a X-a
(Ciobanu Miruna,
Popescu Alex)

LOCUL IV clasele a XI-a

CLASAMENT GENERAL:
LOCUL I clasele a XII-a
LOCUL II clasele a XI-a
LOCUL III clasele a X-a
LOCUL IV clasele a IX-a

Ştrango Marcel
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Elevii de clasa a IX-a s-au acomodat destul de bine în marea familie a Colegiului Militar
Liceal „Mihai Viteazul”. Din ceea ce spun ei acomodarea nu a fost foarte dificilă, deoarece au de-
prinderea de a învăţa, de a munci, de a-i respecta pe cei care se ocupă de educaţia lor. Un ajutor
în plus l-au constituit cadrele militare, profesorii şi, nu în ultimul rând, colegii mai mari care au dat
dovadă de înţelegere. Bobocii au început să înţeleagă că în acest liceu profesorii sunt exigenţi şi
că nu există jumătăţi de măsură.

În primele două săptămâni programul strict ce cuprinde înviorările nu era tocmai pe gustul
lor, dar au făcut faţă încet, încet, astfel că acum că sunt mulţumiţi de ei.

Înviorarea - elevul Ovidiu Slăvoacă: „este cea mai proastă parte a zilei”;
Sectoarele – Şchiopu Nicuşor: „m-am acomodat foarte bine cu sectoarele, întrucât eram

obişnuit cu astfel de lucruri”;
Testele: Balea Mădălin şi Ularu Daniel – „testele sunt foarte grele, iar profesorii exigenţi”;

Rachina Robert

Ca pentru fiecare elev din acest colegiu, dorinţa de a ajunge aici a existat cu mulţi ani îna-
inte. Dorinţa exista, dar nu eram suficient de încrezător în reuşită. Într-o zi, în urma unei discuţii
cu părinţii, am hotărât să particip la examenul de admitere la Colegiul Militar Liceal „Mihai Vitea-
zul” Alba Iulia.

Îmi amintesc de anii copilăriei când tata îmi povestea, printre altele, despre perioada cătă-
niei lui; că avea prieteni din toată ţara, cum defilau, cum se desfăşurau şedinţele de trageri, de o
aşa manieră încât reuşeam să mă transpun în locul tatălui şi visam cu ochii deschişi.
Acum sunt mândru de alegerea făcută şi de faptul că sunt o persoană responsabilă. Nu a fost
uşor să ajung aici, dar cu multă muncă şi perseverenţă, iată-mă elev în clasa a IX-a A la colegiul
uniformelor albastre din Cetatea Marii Uniri. Este adevărat că în perioada pregătirilor pentru exa-
menul de admitere am renunţat la foarte multe, la prieteni, la fotbal, dar eforturile au meritat.

Când am ajuns la acest colegiu, am dat peste nişte oameni deosebiţi, condiţii de viaţă bu-
ne, aşa că o să-i îndrum pe colegii cei mai mici din şcoala generală să aleagă Colegiul Militar Li-
ceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Scundea Adrian-Ştefan
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Coordonator: Referent Relaţii Publice Daniela Filimon
Colaborator: prof. diriginte Carmen-Cecilia Roman
Corectura: prof. Teodora-Florina Dăncilă
Machetare: Aurora Itu

 ARGEŞANU M. MARIN-DANIEL – un caracter puternic, o fire aspră şi mai puţin flexibil la ideile
altora;

 BÎRLEA M. MIRCEA-CĂTĂLIN – un elev puţin rebel dar foarte generos şi bun camarad;
 CAZAC C. COZMIN – o voce puternică, un caracter hotărât să-şi îndeplinească dorinţele;
 CÎRJE D. PAUL-ALEXANDRU – silitor când vrea, în ciuda problemelor de la început, a trecut

peste ele şi merită respectul nostru;
 COLOJI A. MĂDĂLINA-CRISTINA – o fată drăguţă şi inteligentă care se implică în acţiunile

clasei;
 COPOERU M. IONUŢ-DANIEL – un bun coleg, încrezător în forţele proprii;
 CRIŞAN I. RĂZVAN-CRISTIAN – un foarte bun comandant de pluton, cu o voce foarte

puternică;
 GOŞA D. IOAN-CASIAN – seriozitatea întruchipată;
 HOJDA V. BOGDAN-VASILE – un elev cu simţul umorului şi cu o atitudine pozitivă;
 IANCULESCU I. OANA-IULIA – cea mai silitoare şi pasionată de literatură din clasă;
 ISTRATE A. ALEXANDRU-VASILE – elev liniştit care nu a deranjat pe nimeni;
 MAROŞAN G. GRIGORE-ANDREI – un elev sârguincios;
 MOISA G. MIHAI-BOGDAN – un caracter liniştit, serios, un bun camarad şi, recent, şi-a

descoperit abilităţi la tir;
 OIŢĂ T. MARIUS-SORIN – un elev ce nu prea a reuşit să se integreze în programul colegiului,

dar are voinţă în acest sens;
 OŢĂT C. ALEXANDRU-CODRUŢ – un caracter mărinimos şi empatic;
 PRECOP D. CAMELIA-TITIANA – o elevă băieţoasă care se înţelege bine cu toată lumea,

silitoare;
 RĂCHINĂ F. ROBERT-CONSTANTIN –un băiat muncitor care nu se supără uşor;
 ROXIN C. RAUL – un elev glumeţ care întinde mâna oricui şi este întotdeauna bine dispus;
 SCUNDEA Ş. ŞTEFAN-ADRIAN – un băiat liniştit, generos şi cuminte;
 SLĂVOACĂ A. ALEXANDRU – caracter puternic, înţelegător, dar, uneori, irascibil;
 STĂNICĂ G. OVIDIU-ANDREI – liniştit şi silitor;
 STRANGO C. VASILE-MARCEL – fire veselă, de ajutor, uneori neliniştit;
 ŞTIUCĂ C. NICUŞOR-CONSTANTIN – o fire creativă, muncitor când vrea, uneori nepăsător;
 TIMIŞ H. DIANA – o elevă silitoare, înțelegătoare, frumoasă şi o foarte bună şefă de clasă.

Slăvoacă Alexandru


