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Anul 2012 … Este un an aşteptat de 

clasa a XII-a. Câte speranţe? Câte visuri? 
Dar la fel de aşteptat de clasa a IX-a. Câte 
speranţe? Câte visuri? Şi, deloc paradoxal, 
aşteptat de clasa a V-a. Nu mai repetăm 
întrebările. Evident, aceleaşi. Am înţeles că, 
după mai mulţi ani, colegiul nostru şi-a 
câştigat dreptul de a avea clase de 
gimnaziu. Suntem, cum s-ar spune, mai 
„diverşi”. Suntem tineri şi încrezători. Iar 
criza mondială cică se prelungeşte. 

Anul 2012 … Calendarul maya, 
după unii, anunţă/susţine apocalipsa. Ce 
să facem într-un an de criză globală în care, 
colac peste pupăză, vorba poporului 
român, ar urma să fie apocalipsa. Nimic 
mai simplu. Suntem tineri şi încrezători. 
Credem că este singura soluţie. Poate că 
optimismul ăsta cu dinţii strânşi, cu 
pumnii strânşi e mai puternic decât 
semnele rele. Şi, peste toate, 2012 este un 
an electoral. Alegeri şi iar alegeri … Cei cu 
câţiva ani mai mari decât noi spun că vom 
avea „spectacol”. Ca de obicei, politicienii 
vor deveni elocvenţi. Şi foarte iubitori ai 
poporului. Ca să fie votaţi, nu-i aşa? 

 Anul 2012 este şi Anul Caragiale. Iar 
domnul I. L. Caragiale ştie că anul acesta 
este din nou anul Caţavencilor.  

Va fi spectacol, doamnelor, 
domnişoarelor şi domnilor! Ţineţi-vă bine! 
Discursuri fulminante, atacuri la persoană 
etc.  
 În timpul acesta, colegii noştri 
învaţă. Şi învaţă bine. În zona din mijlocul 
revistei noastre, ca de obicei, veţi vedea din 
nou sute de elevi ai colegiului nostru în 
fruntea ierarhiei la olimpiade şi concursuri  
şcolare. Aproape jumătate din colegii 
noştri au premii şi menţiuni la faza 
judeţeană. Şi câteva zeci, la faza pe ţară a 
olimpiadelor şi concursurilor. 

 Suntem de mulţi ani pe primul loc 
între unităţile de învăţământ din judeţul 
Bacău şi în top 10 pe ţară. Gaudeamus! … E 
munca noastră, e valoarea noastră. Să le 
mulţumim părinţilor şi profesorilor noştri 
pentru încrederea şi susţinerea ce ne-o 
acordă. Poate, prin noi, vor veni vremuri 
mai bune.  

Redacţia 
 
 
 
 
 

nul Caragiale 
 

În acest an se împlinesc 160 de ani 
de la naştere şi 100 de ani de la moartea 
marelui scriitor  român Ion Luca Caragiale, 
ceea ce  a condus la desemnarea anului 
2012-Anul Caragiale în România. Ideile lui 
Caragiale despre teatru, despre artă în 
general nu au fost adunate decat foarte 
târziu, de către exegeţii lui, Al. Rosetti, 
Şerban Cioculescu, Liviu Călin, Silvian 
Iosifescu. Ne interesează părerile lui 
Caragiale despre artă în general şi despre 
arta dramatică în special. 
               Asemenea profesorului nostru de 
română, suntem de părere că mai toată 
lumea se gândeşte fie la teatrul lui 
Caragiale, fie la schiţele studiate în şcoală. 
Înarmaţi cu ediţia critică (I.L.Caragiale, 
Opere 4 „Publicistică”, Editura pentru 
literatură, Bucureşti, 1965), cu un articol 
semnat de Caragiale: „Oare teatrul este 
literatură?”, şi cartea lui Şerban Cioculescu,  
(„Caragialiana”, Editura Eminescu, 
Bucureşti,1974) concentrându-ne pe cateva 
pagini cu titlul „Probleme de regie”, cu 
ajutor din partea domnului profesor, ne-
am hotărât să studiem ideile lui Caragiale 
despre arta dramatică, teatru, literatură. 
Având drept punct de plecare ideea lui 
Titu Maiorescu  despre Ion Luca Caragiale, 
care afirma: „Lucrarea d-lui Caragiale este 
originală, comediile sale pun pe scenă 
câteva tipuri din viaţa noastră socială de 

A 
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astăzi şi le dezvoltă cu semnele lor 
caracteristice, cu deprinderile lor, cu 
expresiile lor, cu tot aparatul înfăţişării lor 
în situaţiile anume alese de autor”, putem 
spune că teatrul lui Caragiale şi-a asigurat 
un stil propriu, în decurs de patru sau cinci 
decenii actoriceşti. Vremurile noastre asistă 
la o interesantă evolutie a regiei artistice în 
teatru. Directorii de scenă nu se mai 
mulţumesc cu un empirism care „şi-a trăit 
traiul”, ci aspiră la o colaborare de ordin 
intelectual cu artiştii, dar şi cu spectatorii.  
               Domnul profesor ne-a atras atenţia 
asupra faptului că deşi nu a fost „critic 
literar” sau „estetician”, I.L.Caragiale, 
pentru că s-a născut într-o familie care avea 
teatrul „în sânge”, a avut  idei foarte 
pertinente despre teatru, cât şi 
despre arta dramatică. 
               Din  Caragialiana 
lui Şerban Cioculescu , 
aflăm că cel dintâi 
regizor al teatrului 
caragialian a fost însuşi 
autorul său. Este 
important de ştiut pentru 
unii dintre cei mai intersaţi 
dintre noi, că directorul de scenă care îl 
asista pe Caragiale era Constantin Nottara , 
în al cărui jurnal găsim informaţii despre 
faptul că I.L. Caragiale ajuta pe actorii 
Teatrului Naţional, îi sfătuia, arătându-le  
acestora cum să joace. Şerban Cioculescu  
comentează fragmente din jurnalul 
celebrului Constantin Nottara.  

Dramaturgul era un profesionist al 
scenei, un îndrumător care sfătuia pe 
actori, citind replicire împreună cu ei, de 
câte ori era nevoie până la mulţumirea 
acestuia. Şerban Cioculescu, citind jurnalul 
lui Nottara, povesteşte despre modul în 
care Caragiale îşi asuma personajul într-un 
fel unic, „schimbându-şi vocea, intonaţiile, 
mimica, gesturile, cu o demonie de 
inegalabil actor”, trecut prin clasa de 
mimică şi declamaţie a unchiului său, 
Costache Caragiali. 

El, Caragiale, nu era un adept al 
teoriei teatrale, enunţarea principiilor 
generale sau a amănuntelor de ordin 

psihologic, dar insista asupra traducerii în 
acţiune dramatică.  

Ideile estetice caragialiene nu 
reprezintă un obiect al unui sistem teoretic, 
ele apărând risipite în diferite articole, 
cronici şi note. Ne-am propus să 
descoperim „ideile estetice” din articolul 
polemic amintit anterior: „Oare teatrul este 
literatură?”, ajutaţi şi de un articol al 
domnului profesor de română, din revista 
„Ateneu”, din februarie, anul acesta. Am 
observat ceea ce şi dumnealui observase şi 
anume faptul că pentru Caragiale, opera de 
artă înseamnă un mod de comunicare, 
înseamnă a transmite un ce printr-un cum: 
„Principiul fundamental al artei în genere 
este intenţia de a transmite o concepţiune 

prin mijloace convenţionale de 
la om la om; încercarea de 

a realiza acea intenţie 
constituie opera de 
artă: ori de ce fel ar fi 
intenţiunea, ea merită 
să se arate lumii, 

numai să poată cum” (I. 
L. Caragiale, Opere, vol. 4, 

ediţie critică de Al. Rosetti, 
Şerban Cioculescu, Liviu Călin, 

E.S.L.A., Bucureşti,1965, p.315).  
               Literatura este o artă reflexivă, 
generează imagini sensibile în mintea 
cititorului. Pe de altă parte, teatrul are un 
caracter constructiv, al cărui obiect şi 
material sunt conflictele dintre oameni din 
cauza “caracterelor şi patimilor lor”. 
               Faţă de literatură, care deşteaptă 
imagini „numai şi numai prin cuvinte”, la 
nivelul teatrului, „intenţia artistului 
îmbracă, în carne şi în oase adevărate 
figurile ce ne arată: toate sunt nu spuse, ci 
aievea înfăţişate; bucuria râde din ochi vii, 
durerea plânge cu lacrimi adevărate”.  
Deşi unul din mijloacele de reprezentare 
este vorbirea, nu înseamnă că teatrul poate 
fi privit ca un gen de literatură. 
               Teatrul este o artă constructivă, al 
cărei material sunt conflictele ivite între 
oameni din cauza caracterelor şi patimilor 
lor. I.L. Caragiale afirmă în acelaşi articol, 
că teatrul nu trebuie să se confunde cu un 
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gen de literatură(din acest punct de vedere,  
teatrul s-ar înrudi cu arhitectura). Vedem 
astfel că teatrul este tot atât de înrudit cu 
literatura pe cât ar fi sculptura şi pictura cu 
arhitectura şi muzica.   
               Teatrul, afirmă Ion Luca Caragiale, 
în acelaşi articol, „nu e un gen de artă, ci o 
artă de sine stătătoare “, tot aşa de 
deosebită de literatură, în genere, şi, în 
special, de poezie, ca oricare altă artă. 
Dramaturgul este asemănat cu un arhitect, 
astfel încât „pe cât de puţin planul 
arhitectului este pictura, tot atât de puţin e 
scrierea de teatru poezie”. 
               Astfel, teatrul şi literatura sunt 
arte cu totul deosebite şi prin intenţia 
fiecăreia, cât şi prin modul de manifestare. 
Teatrul este o artă independentă având ca 
obiect „conflictele” dintre oameni, iar 
„Elementele cu care se lucrează sunt chiar 
arătări vii şi imediate ale acestor conflicte”. 
Aşadar , Caragiale afirmă că teatrul nu e 
literatură. El se aseamănă cu arhitectura. 
Arhitectul concepe clădirea pe hârtie, apoi 
o realizază în spaţiu, în mod concret. În 
textul dramatic, personajele sunt făcute din 
cuvinte, iar în spectacol sunt oameni, 
actori: „Cu mult mai mult se aseamănă 
deci dramaturgul cu arhitectul, care 
concepe clădirea, o plăsmuieşte pe hârtie şi 
tocmai apoi o arată făcută gata” …  

Caragiale pune mare preţ pe 
importanţa jocului: „Actorul, actorii, când 
ies pe scenă, trebuie să fie nişte posedaţi, să 
aibă pe dracu-n ei: prin ochi, prin 
sprâncene, prin gură, prin vârful degetelor, 
prin toţi porii, să scoată pe dracul acela şi 
să-l arunce asupra publicului. O clipă să 
nu-l ierte pe public a-şi veni în fire şi a-şi 
da seama de ce vor cu el: să-l ia repede, să-l 
zguduie, să-l ameţească, să-l farmece, să-l 
aiurească, să-l smintească.”  
               Concepţia lui Caragiale se bazează 
pe ideea de dinamism. Iată de ce pune el 
mare accent pe mişcările, pe acţiune, pe 
ritm: „Dar drama ce e? Este romanul în 
acţiune”. Prin contribuţia substanţială 
adusă la delimitarea şi clarificarea unor 

probleme de estetică a artelor în general şi 
a teatrului în special, Caragiale ni se relevă 
ca o personalitate complexă, care şi-a 
manifestat vocaţia de scriitor, de  om de 
teatru, regizor, actor, critic teatral.  
 

 Lorena Cucu şi Simona Hobu,  
clasa a XI-a D  

 
 

 

 

 

 

 
Acvariu 

 
 

Două suflete bolnave de nesomn, 

Înecate într-un acvariu. 

Te-am căutat în nisipuri, 

Printre cadavre de perle şi scoici, 

Te-am căutat înăntru, 

Ardeau aceleaşi temeri. 

Am răscolit corabia ticsită 

De bărbi, papagali şi sclavi, 

Nu erai acolo. 

 

Mă arunc la suprafaţă 

Într-o bulă fierbinte de săpun 

Şi-mi zdrobesc obrazul de sticla 

Fosforescentă a coliviei de peşti şi suflete.            

 

 

Ilinca Trifonescu, clasa a X-a A 
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n scriitor francez, doamna Rachel Hausfater,   

în vizită  la Bacău 

Vineri, 2 
martie 2012, un 
scriitor cu 
origini 
autohtone, 
doamna Rachel 

Hausfater, a 
ţinut o 
conferinţă la 
Universitatea 

„Vasile 
Alecsandri” din Bacău, în cadrul Lunii 
Francofoniei. La această întâlnire a 

participat un grup de elevi de la C.N. „Gh. 
Vrănceanu” Bacău, însoţiţi de doamna 
profesoară de limba franceză Macaru 
Elvira. Tinerii vrănceni, care au fost 
interesaţi şi s-au prezentat la această 
întâlnire, sunt din clasele: 9A (Vlasie 
Mădălina), 10A (Balan Răzvan, David 
Mădălina, Deju Ioana, Dumitriu Bogdan, 
Petrea Theodor, Secară Theodor, 
Ştefănescu Bristena) şi 11E (Anghel 
Roxana, Relea Iuliana). 

Aceasta a fost a treia oară când 
doamna a venit în România. Partenerii 
acestui proiect au fost: Consiliul Judeţean 
Bacău, Centrul Cultural Francez din Iaşi, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, 
Facultatea de Litere, Centrul Interstud 

Bacău, Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Francofoniei Bacău, C.N. „Gh. 

Vrănceanu” Bacău, C.N.P. „Ştefan cel 

Mare” Bacău, C.N. „Mihai Eminescu” 
Bacău, C.N. ,,Vasile Alecsandri” Bacău şi 
C.N.  ,,Ferdinand I” Bacău. 
Familia celei mai cunoscute scriitoare 
pentru copii din Franţa a trecut prin 
calvarul Holocaustului. Bunicii ei  s-au 
născut în Bacău, respectiv Iaşi. Cărţile 
scrise sunt uneori vesele, dar de cele mai 
multe ori triste, din cauza traumei prin 
care a trecut familia domniei sale. 

A publicat 21 de carţi, câştigătoare 
a premiilor “Enfantaisie” (2000) şi Goya 

Decouvert (2003), traduse în română, 
spaniolă, catalană, engleză, chineză şi 

coreană. „Cărţile sale vorbesc despre 
Holocaust, explicit sau implicit, despre 
suferinţa copiilor în timpul celui de-al Doilea 
Razboi Mondial sau despre perioada dificilă a 
adolescenţei, despre iubire, muzică şi chiar 
despre pasiunea pentru prăjituri”, arată 
Luciana Pascu, consilier la Direcţia de 
Integrare Europeană. 

Două dintre romane i-au fost 
traduse în limba română de catre Betty 
Kirchmajer-Donca: Le chemin de fumée 
(Drumul de fum, Universal Dalsi, 2005) şi 
La danse interdite (Dansul interzis, 
Cromatica, 2009). 

 
Mădălina Vlasie, clasa a IX-a A

 

,2, 1 ... şi PLECĂĂĂM! 

 
 
 
 

Entuziasm! Asta se putea citi pe 
chipurile noastre la aflarea veştii că am fost 
selectaţi în cadrul proiectului Comenius, 

„Business Ideas for the Future” pentru 
mobilitatea din Germania ce urma să aibă 
loc de pe 30 septembrie până pe 6 

octombrie. Cu mai mici sau mai mari 
bagaje, toţi cei cinci membri ai echipei: 
Evelina Ciută, Arina Farţade, Bianca 
Miclăuş, Tudor Amariei şi Alexandru 
Budău eram, împreună cu doamna 
profesoară Diana Popa, la aeroportul 

„Otopeni” din Bucureşti în aşteptarea 
avionului, pentru a decola. Aşa că eu, cea 
care semnează aceste rânduri, am adunat 

U 
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impresiile colegilor mei şi le-am pus în 
ghilimele. 

Încă de când am pus piciorul pe 
tărâmul german, am fost plăcut 
surprinşi de căldura cu care ne-
au întâmpinat gazdele, lucru 
care ne-a uimit mai ales 
datorită faptului că multă 
lume trăieşte sub greşita 
impresie cum că nemţii ar 
fi „dintr-o bucată şi nu 
prea călduroşi” (Arina 
Farţade). De asemenea, 
„nu am putut trece cu 
vederea nici generozitatea 
profesorilor germani, care 
ne-au oferit cazare şi ne-au 
invitat la diferite mese 
festive, sau a elevilor din 
Şcoala generală din Glonn, care 
au fost primitori şi foarte 
disciplinaţi” (Alexandru Budău). 
Seara s-a terminat cu o „cină a cunoaşterii” 
în stil bavarez împreună cu primarul 
Glonn-ului, dl. Martin Esterl, unde am avut 
ocazia să ne împrietenim şi cu ceilalţi 
participanţi ai proiectului veniţi din 
Estonia, Italia, Spania, Finlanda şi Croaţia. 

În cea de-a doua zi ne-au fost 
predate lecţii de limbă germană, ne-a fost 
arătată şcoala şi, de asemenea, ne-am expus 
prezentările. După un prânz la şcoală, ne-
am îndreptat către 
festivalul Oktoberfest din 
Munchen, îmbrăcaţi în 
haine tradiţionale 
bavareze: „Alt aspect pe 
care l-am apreciat a fost 
respectul germanilor 
pentru tradiţiile lor. Cu 
ocazia festivalului 
Oktoberfest am avut şansa 
să văd un număr mare de 
germani purtând haine 
tradiţionale bavareze si, 
de asemenea, consumând 
numai mâncăruri şi 
băuturi tradiţionale 
nemţeşti. Pe lângă acest 
fapt, am fost încântat să 

constat că majoritatea germanilor sunt buni 
vorbitori de limba engleză şi amabili în 

prezenţa turiştilor” (Alexandru Budău). 
În cea de a treia zi am făcut 

o scurtă vizită la Brunner, fabrica 
de forme de ciocolată. „Nu ne-

am gândit niciodată că 
ciocolăţelele alea micuţe pe 
care noi le terminăm în 
câteva minute au nevoie de 
forme speciale, făcute de 
fabrici speciale, care de 
asemenea au nevoie de 
săptămâni bune pentru a 
crea schema pentru acele 
matrici” (Arina Farţade). „A 

doua excursie a fost la 
Hermannsdorf, o fermă 

biologică, ce face produse 
„eco”, de la pâine, legume până 

la carne, lapte etc. Produsele sunt 
vândute la magazinul lor de la fermă 

sau distribuite altor magazine” (Tudor 
Amariei). Şi ziua s-a încheiat cu o sesiune 
de cumpărături în München şi cu foarte 
multe poze. 

Cea de-a patra zi a fost una foarte 
interesantă pentru mulţi dintre noi, având 
în vedere vizita noastră la „BMW World 
Museum”, „unde am avut ocazia de a 
urmări un BMW M3 super-tunat în acţiune, 
exact la picioarele noastre. După această 
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prezentare plină de drifturi, a urmat una 
mult mai liniştită, cu maşini de epocă 
superbe, marca BMW” (Arina Farţade).  
Ne-am întors în München, am făcut turul 

faimoaselor „case de bere”, după care ne-
am aşezat pentru a lua cina la una dintre 
ele. 
Penultima zi a fost ziua dedicată excursiilor 
şi a legendelor palatului lui Ludovik al II-
lea, iar ultima zi a fost cea mai specială zi 
din viaţa Arinei Farţade, fiind şi ziua ei de 
naştere, şi în care au aşteptat-o numai 
surprize plăcute. 

„Proiectul Business Ideas for the Future este 
cu siguranţă ceva unic pentru toţi 
participanţii. Luând parte la fiecare etapă, 

am învăţat multe despre lucrul în echipă, 
dar şi despre crearea unei firme de afaceri. 
Timpul petrecut împreună cu noii noştri 
prieteni ne-a ajutat să ne îmbogaţim 
cunoştintele de limba engleză în cel mai 
plăcut mod. În opinia mea, această 
experienţă a adus numai avantaje pentru 
toti participanţii şi mi-aş dori să am 
posibilitatea să repet această 
experienţă”(Evelina Ciută). 

 
 Bianca Lucia Miclăuş,  clasa aXII-a E

acăul şi problema Frumosului în artă 

Simpozionul naţional de estetică, editia a XVII-a 

 
 

 
Instituţia care a realizat ediţia a 

XVII-a a Simpozionului naţional de estetică 
a fost: Centrul Internaţional  de Cultură şi 
Arte „George Apostu” Bacău, în 
parteneriat cu Secţia de Filosofie, Teologie, 
Psihologie şi Pedagogie a Academiei 
Române , Universitatea „George Bacovia” 
Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău.  

 Acest simpozion s-a desfăşurat 
timp de trei zile. În prima zi, pe data de 16 
noiembrie 2011, ora 17, la Centrul 

Internaţional de Cultură şi Arte „George 
Apostu” a avut loc „Spectacolul cărţii”, în 
cadrul căruia au fost lansate două cărţi: 
„Paradigme universale”, de Solomon 
Marcus; „Şi toate celelalte cuvinte”, de Dan 
Petruşcă. A urmat lansarea revistei 
„Vitraliu”, nr.37, care este editată de 
Centrul „George Apostu”. După toate 
acestea, a avut loc decernarea Diplomelor 
de onoare şi titlul de Prieten al Centrului de 
Cultură „George Apostu”. Această zi s-a 
încheiat cu un recital cameral al Antonelei 

B 
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Bârnat, care este mezzosoprană, şi al 
Ozanei Kalmuski, pianistă.  

În cea de-a doua zi, pe data de 17 
noiembrie, au existat două momente. 
Primul a început la ora 11, la Universitatea 
„George Bacovia” Bacău, unde a avut loc 
Conferinţa naţională de estetică, cu 
tema”Opera de artă şi dezestetizarea 
artei”. Aici am fost şi noi, semnatarele 
acestor rânduri, dar şi mulţi colegi de-ai 
noştri din colegiu. 

La acestă conferinţă au participat 
mai mulţi profesori universitari doctori, 
care le-au împărtăşit elevilor, studenţilor, 
dar şi profesorilor ideile lor în domeniul 
esteticii, insistând pe fenomenul 
contemporan al dezestetizării artei. 
 Conferinţa a început prin 
prezentarea lui Aurel Vlad,  

„Dezestetizarea în cultură”.  
       Imediat după introducerea în 
domeniul artelor, a urmat domnul Geo 
Popa, actor şi director al Centrului 

„George Apostu”, fost elev al colegiului 
nostru, care a prezentat pe univesitarii ce 
au primit diplome de onoare. Printre 
aceştia se numărau prof. univ. dr. 
Ruxandra Demetrescu,  prof. univ.dr.  
Marin Aiftincă, prof. univ. dr. Grigore 
Smeu, acad.Alexandru Boboc, prof. univ. 
dr. Liviu Dânceanu, dr. Valentin Ciucă, 
prof. univ. dr. Ştefan Munteanu, prof. 
univ. dr. Petru Bejan, şi acad. Solomon 
Marcus. 

 În decursul celor trei ore, am 
încercat să înţelegem care sunt condiţiile 
de existenţă ale artei, diferenţele dintre 
contemplator şi receptor, ce înseamnă 
esteticul, ce reprezintă geometria urâtului 
şi multe alte informaţii referitoare la 
conceptul de frumos. 

Primul care a conferenţiat a fost 
prof. univ. dr. Marin Aiftincă. Acesta 

spunea că: „tema dezbaterii are un 

caracter antinomic”, că  „forma de 
manifestare a spiritului uman nu există în 
afara valorii estetice;  mai întâi percepem 
arta afectiv şi apoi raţional” (valori 
subordonate frumosului, tragicului, 
comicului, sublimului). În perecpţia 

acestuia, dezestetizarea artei înseamnă 
înlăturarea caracterului estetic al artei, 
tendinţa de a subordona/nega esteticul 
pentru a oferi libertate de creaţie. 
            Arta, prin ce trebuie să fie ea, este un 
fenomen al trecutului. Prof. univ. dr. Marin 
Aiftincă propunea un citat din filozoful 

Martin Heidegger, potrivit căruia „Arta nu 
ne mai poate spune nimic”. 
             Următorul invitat a fost prof. univ. 
dr. Grigore Smeu. Acesta a dezbătut 

subiectul „Receptorul artei în derivă”. 
Domnia sa susţinea faptul că termenul de 
dezestetizare este vag, misterios, putând fi 
metamorfozat asemenea “cuiva care închide 
dintr-un ochi şi zâmbeşte ca şi cum ar vrea 
să îl prinzi.“ Tot dumnealui spunea că 
valorea estetică are trei conotaţii. 
            Prima este veche de un secol şi 
jumătate şi reprezintă excesul ruperii 
radicale a artei de realitate. De aici putem 
trece la ideea lui Lucian Blaga, „Estetism“, 
care prezintă purificarea şi izolarea artei. În 
opinia marelui profesor, dezestetizarea 
înseamnă relaţionarea echilibrată. 
           Cea de-a doua conotaţie se regăseşte 
în cultura autohtonă de două decenii. 
Aceasta are ca aspect teoretic negarea 
esteticului ca trăsătură imanentă. Esteticul a 
fost „fumat”, a fost „pus la colţ”, pe post de 
cenuşăreasă. 
           Cea de-a treia conotaţie se află în 
perimetrul literaturii, prezentând 
degradările estetice proeminente. 
Acesta a prezentat o replică a lui Michel 
Dufrèn, în care se afirma faptul că “Opera 
de artă rămâne un simplu obiect banal atâta 
vreme cât nu intră în contact cu un 
receptor”. Diferenţa dintre contemplator şi 
receptor o face înţelesul cuvintelor. 
Receptorul are virtuţi efectiv creatoare, iar 
contemplarea presupune acţiunea de 
meditaţie sau de privire. Putem spune că 
opera de artă are un singur Dumnezeu 
creator, pe artist. Încă de la începutul 
mileniului nostru, cultura s-a dezestetizat, a 

aparut „manelizarea”. Televizorul, 

internetul au adus un potop de imagini 
manelizante, unde tronează kitch-ul cel mai 
de jos. 
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           A venit rândul acad. Solomon 
Marcus, băcăuan la origine, care a vorbit 
despre „Jocul de-a v-aţi asuns al artei.” 
Domnia sa afirma că oamenii folosesc căi 
ocolite, se agaţă de anumite atribute, 
fenomene din alte zone ale pământului. 
Atributul artei este de a se ascunde. Asta 
în artă e ceea ce nu se poate spune în 
cuvinte, arta se ascunde de limbaj, ceea ce 
a dus la metafore. Solomon Marcus a citat 
din Roland Barthes: „Dacă asta e piersică 
înseamnă că noi, care ne ocupăm de artă, 
ne ocupăm de partea care înconjoara 
sâmburele impenetrant.” Solomon Marcus 
afirmă în continuare că "Opera de artă nu 
e o piersică, ci o ceapă, căci noi dăm 
mereu la o parte câte o foaie." Părerea sa 
despre această problema este faptul că 
mereu vor rămâne foi la care noi nu avem 
acces. 
          Acad. Solomon Marcus a făcut 
cunoscut şi o idee de a lui Aram Frenkian 
potrvit căreia există o întrebare la care nu 
s-a găsit răspuns: „Cunoaşterea perfectă 
se află la început sau la sfârşit?” Istoria 
încearcă să recupereze. 
         A fi fiinţă macroscopică înseamnă a 
percepe mişcarea, lumea fizică, ideile 
galileo-newtoniene, a practica limbajul 
(natural, artificial, de calculator). Pentru 
demonstrarea faptului de a fi o fiinţă care 
percepe arta, intervine întreaga cunoaştere 
umană, fişe euclidiene (percepem spaţiul 
după geometria lui Euclid). În mijlocul 
secolului al XIX-lea a început procesul 
prin care urâtul natural poate fi convertit 
în frumos artistic („Flori de mucigai", de 
Tudor Arghezi). Geometria urâtului 
reprezintă idealul grecilor, al Renaşterii. 

Toate acestea sunt puse „sub o ordine 
ascunsă”. Solomon Marcus spunea că 
„Dacă îţi aplici atenţia asupra unui lucru, 
l-ai deformat.” 
           În anul 1927 au apărut două mari 
principii. Oamenii nu reuşesc sa prindă 
obiectul cuantic. Solomon Marcus a 
deschis un subiect în care Picasso era în 
centrul atenţiei. Acesta spunea că arta, în  

 
Sevora Agop, clasa a V-a 

 
 

Roxana Botezatu, 
clasa a X-a G 

 
Mihaela Melinte, clasa a V-a 

 
Denisa Damian, clasa a V-a 

 
Sevora Agop, clasa a V-a  

 
Lidia Potop, clasa a V-a Lavinia Iftene, 
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comparaţie cu ştiinţa, nu poate fi prinsă, 
amândouă sunt opere de creaţie deosebite: 
-arta e invenţie, ştiinţa e descoperie, dar în 
artă există multă ştiinţă şi în ştiinţă există 
multă artă. După ce acad. Solomon 
Marcus s-a retras, a urmat profesorul şi 
compozitorul Liviu Dânceanu, băcăuan şi 
el, care a dezbătut subiectul muzicii. Nu 
se pune problema esteticului şi nici a 
antiesteticului. Parafrazându-l pe 
compozitor, acesta a spus că muzica 
tradiţională este epică. Aceasta şi-a făcut 
simţită prezenţa acum 200 de ani prin 
intermediul lui Bach şi a compozitorilor 
contemporani lui Beethoven. 
          Umberto Eco  spunea că „noi 
suntem peştii dintr-un acvariu, iar apa e 
muzica pe care o ascultăm”. Ordinea în 
muzică este altfel interpretată faţă de cum 
spune teoria. 
Există în limbajul muzical două tipuri de 
forţă: forţe centripete şi forţe centrifuge. 
Ambele ghidează limbajul în ansamblul 
său. Periferizarea  şi centralizarea culturii 
muzicale reprezintă o sinteză săvârşită (la 
noi) prin asimilarea dificultăţilor culturale 
muzicale. Astfel, s-a ajuns la 
geometrizarea parametrilor muzicali. Atât 
în plan politic, cât şi economic, totul este 
aproape dezastru. Totdeauna există o 
avangardă.  Arta reprezintă coagularea 
energiei spirituale a unui timp, a unui 
neam.  Lipsa de reacţie duce la auto-
obedienţă. 
           În după-amiaza aceleaşi zile de 17 
noimebrie 2011, a avut loc la ora 17, la 
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte 

„George Apostu”, decernarea Diplomelor 

de excelenţă şi a premiilor Centrului de 

Cultură „George Apostu”, pe care le-au 
obţinut academicianul Solomon Marcus, 
istoricul şi criticul literar Constantin Călin şi 
sculptorul Aurel Vlad. După decernarea 
premiilor, a avut loc un concert de gală 
minunat, susţinut de cvartetul de coarde 
Gaudeamus. 
     A doua parte a Conferinţei naţionale de 
estetică a continuat ziua următoare, vineri, 

ora 11.00, la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, cu aceeaşi temă. 

Seara, la Centrul „George Apostu”, ora 17, a 
avut loc vernisajul, expoziţiei Apostu-Inedit-
Apostu, de Mihai Oroveanu, cât şi lansarea   
albumului George Apostu. 
  
 

Diana Palade, Diana Nanu, clasa a X-a H 
 

 

 

 

 

Insomnie 

 

 

Ne înnodăm pleoapele, 

Că ne fug ochii, 

Gonesc bezmetici în depărtări 

Şi viaţa-şi târăşte bocancii aurii 

Prin tine, prin noi, 

Astăzi, am vedere circulară, 

Şi mă-nfăşor în braţele tale 

Ca-ntr-un cearceaf. 

E umezeala 

De după ploaie. 

 

Ilinca Trifonescu, clasa a X-a A 

 

 Beatrice Lazăr, clasa a IX-a B 
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emnul lui Iona  semnul profetic al Învierii Domnului                                                       

Învierea Domnului este drumul 
spre mântuire, pe care toţi îl vom urma 
conduşi de suflet, prin învăţătura Sfintelor 
Evanghelii. Astfel, în timpul marilor 
sărbători pascale, credincioşii îşi deschid 
porţile inimii, până atunci ferecate de 
greutatea păcatelor, primesc harul Învierii 
şi îşi amintesc de sacrificiul Fiului. Acesta 
a pătimit tocmai pentru a cere Tatălui 
iertarea greşelilor omeneşti. Prin Înviere,  
Mântuitorul ne-a dăruit viaţa veşnică 
alături de Dumnezeu. Pentru a o dobândi 
trebuie să ne purificăm mintea, să ne căim 
de faptele şi de vorbele rele, să avem 
credinţă statornică, să trăim în milostenie 
şi într-o armonie trupească şi sufletească. 

Înainte de Legea Nouă, oamenii de 
rând descopereau Taina Învierii Domnului 
prin intermediul patriarhilor şi al 
prorocilor. Profeţiile prevestesc venirea 
Domnului Iisus pe pământ, iar prorocul 
Iacob ne spune că El va răsări din Iuda şi 
va răscumpăra păcatele oamenilor cu 

propria suferinţă: „Nu va lipsi sceptru din 
Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele 
sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia 
I se vor supune popoarele”(Gen. 49:10). 

Câţi proroci nu au încercat să 
stăpânească necredinţa şi îndoiala 
oamenilor!? Câţi iubitori de Dumnezeu, 

precum Iov, care aştepta Judecata pentru a 
fi răscumpărat, sau Osea, care spunea: 

„Din mâna iadului îi voi izbăvi pe ei şi din 
robia morţii îi voi scoate pe ei” (Osea 
13:13-14),  nu s-au luptat cu firea umană, 
mult prea însetată de minuni vizibile sau 
palpabile! 

Iată şi cuvintele marelui proroc 

Isaia: „Morţii Tăi vor trăi şi trupurile lor 
vor învia! Deşteptaţi-vă, cântaţi de bucurie 
voi cei ce vă sălăşluiţi în pulbere! Căci 
roua Ta este rouă de lumină şi din sânul 
pământului umbrele vor învia"(Isaia 
26:19). Aceeaşi învăţătură este transmisă şi 

de prorocul Daniel: „Mulţi din cei ce dorm 
în ţărîna pământului se vor scula, unii la 
viaţă veşnică, iar alţii la ocară şi ruşine 
veşnică”(Daniel 12:2). 

Să îi amintim, de asemenea, şi pe 
Fericiţii Macabei, care păstrau cu sfinţenie 
Legea lui Moise şi, chinuiţi de păgânul 

Antioh, au mărturisit:  „Tu, dar, 
nelegiuitule, ne scoţi pe noi din această 
viaţă, însă Împăratul lumii pe noi, cei ce 
murim pentru Legile Lui, iarăşi ne va 
învia, cu înviere de viaţă veşnică” (2. 
Macabei 7:9). 

Un alt nume sfânt ce a pecetluit 
popoarele cu învăţăturile Domnului este 
Iezechiel, care a văzut taina învierii 

S 
Motto: 

 „...semn nu i se va da lui decât semnul lui Iona 

proorocul. Că precum a fost Iona în pântecele 

chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi Fiul 

Domnului în inima pământului trei zile şi trei 

nopţi”  

(Matei 12:38-40). 
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morţilor prin oasele uscate ce i s-au arătat 
(Iezechiel 37:1,10) . O altă dovadă este 
învierea mortului după atingerea oaselor 
prorocului Elisei, cel care l-a înviat pe fiul 
văduvei din Sarepta Sidonului. 

 Oare nu erau de ajuns toate 
acestea pentru a crede în învierea morţilor 
şi în viaţa veşnică? Nu, răspundeau 
învăţaţii acelor timpuri, saducheii şi 
fariseii. Ei au venit la Iisus şi I-au cerut: 

„Învăţătorule, am vrea să vedem un semn 
de la Tine!”(Matei 12:38).   

Atunci, făcând referire la  prorocul 
Iona din Vechiul Testament, Mântuitorul a 

răspuns: „Neam viclean şi desfrânat cere 
semn, dar semn 
nu i se va da lui 
decât semnul lui 
Iona, proorocul. 
Că precum a 
fost Iona în 
pântecele 
chitului trei zile 
şi trei nopţi, aşa 
va fi Fiul 
Domnului în 
inima 
pământului, trei 
zile şi trei nopţi” 
(Matei 12: 38-
40). Întâmplările petrecute cu Iona sunt 
înfăţişate în  Vechiul Tesament: 
Dumnezeu, supărat pe locuitorii cetăţii 
Ninive, a hotărât să le aducă aminte de 
adevărata credinţă şi de gravitatea 
păcatelor săvârşite de ei. Domnul îşi 
îndeplineşte cuvântul şi îl trimite pe Iona, 
la Ninive pentru a striga împotriva cetăţii 

(„Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!”), 
pentru a-i întoarce pe oameni cu faţa spre 
Dumnezeu şi spre cele bune (Iona 1:2). 
Neascultător,  Iona fuge de porunca Lui şi 
se îmbarcă pe un vas către Jaffa. Pe mare 
se stârneşte o furtună cumplită, iar toţi cei 
de pe vas încep să se roage fiecare la zeul 
său. Doar Iona nu face asta, ştiind că 
numai Dumnezeul lui adevărat îi poate  
pune la această încercare. Fiind convinşi că 
el este acela care iese din porunca zeului 

său, ceilalţi navigatori îl aruncă pe Iona în 
mare. Aici, este înghiţit de un chit, în 
pântecele căruia, timp de trei zile şi trei 
nopţi, plânge şi se roagă, în această vreme 
el rămânând viu (Iona 2:1-11). Astfel, Iona 
devine un simbol al vieţii şi putem, deci, 
înţelege răspunsul Mântuitorului la 
cererea semnului de către farisei. 

Cuvintele Sale ne învaţă să nu ne 
temem de moarte, căci prin înfrângerea ei 
de către El, putem păşi spre o viaţă 

veşnică: „Fiul omului trebuie să 
pătimească multe şi să fie defăimat de 
bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie 
omorât, dar după trei zile va învia” 

(Marcu 8:31). 
Făcând trimitere 
la semnul lui 
Iona, Mântuitorul 
le spune 
ucenicilor şi cu 
alte prilejuri că, 
după ce va merge 
la Ierusalim şi va 
pătimi, a treia zi 
va învia. 

O altă 
afirmaţie ce 

întăreşte 
învăţătura 

Domnului este cea a lui Luca: „Şi după ce 
Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia zi va 
învia”(Luca 18:31-33). 

 La începutul creaţiei, Dumnezeu a 
dat oamenilor viaţa veşnică, însă ei, 
tinzând spre păcătuire şi neascultare, au 
gustat din pomul interzis şi, astfel, au fost 
pedepsiţi să trudească din greu cu sufletul 
şi cu trupul, să urmeze drumul mântuirii 
presărat cu ispite, pentru a dobândi acea 
viaţă veşnică, ce demult le-a fost oferită ca 
un dar divin.   
                                           

Hristos a înviat! 
 

 
 

Oana-Bianca  Palaghiu, clasa a IX-a F
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niţiere în lumea antrepenoriatului 

 
 
 

 
Proiectul de parteneriat multilateral 

Comenius „BUSINESS IDEAS FOR THE 
FUTURE”,  a fost selectat dintr-un număr 
de peste 700 de proiecte pentru a fi 
prezentat la Bruxelles în cadrul Conferinţei 
„Comenius Partnerships – helping schools 
team up across Europe”, organizată de 
Comisia 
Europeană în 
perioada 2-5 mai 
2012.  În acest 
parteneriat au 
participat şapte 
ţări: Italia, 
Spania, Croaţia, 
Germania, 
Estonia, Finlanda 
şi România-ţara 
coordonatoare. 
Mai multe 
informaţii ne-a 
oferit doamna 
profesoară Popa 
Diana, cea care a coordonat tot proiectul. 

Conceptul pe care s-a bazat 
această acţiune se referă la spiritul 
antreprenorial. Scopul acestui parteneriat 
este de a permite elevilor (cu vârstă 
cuprinsă între 15 şi 20 de ani) din 7 ţări să-
şi formeze spiritul antreprenorial, să-şi 
îmbunătăţească abilităţile de folosire a 
noilor tehnologii şi pe cele de comunicare 
pentru a se adapta unei societăţi 
multinaţionale şi pieţei muncii europene” 
declară Diana Popa. Perioada de 
desfăşurare este pe măsura complexităţii 
lui, august 2010- august 2012, iar pentru 
implementarea acestuia, Colegiul Naţional 
”Gheorghe Vrănceanu” beneficiază de o 
finanţare de 24000 Euro din fonduri 
europene.  

Participanţii au fost elevii, grupaţi 
în echipe de trei membri până la şase, dar 

şi profesorii, toţi urmând aceleaşi 
instrucţiuni în realizarea produselor finale. 
Acestea au avut loc în fiecare şcoala 
(cercetare, studii pe diferite subiecte, 
ateliere de lucru, prezentări şi concursuri), 
la nivel internaţional, în timpul 
mobilităţilor (când rezultatele sunt 
prezentate, comparate şi concluzionate) şi 
on-line.  

Fiecare vizită a înlesnit 
schimburile culturale, elevii şi-au prezentat 

tradiţiile, dansurile şi cântecele, prin 
punerea în scenă a unor mici spectacole şi 
momente artistice. Participanţii au creat 
postere, au cântat karaoke în limbile ţărilor 
participante şi au luat parte la scurte lecţii 
de limbi materne, conduse de studenţi.  
Oraşul  Novara din 
Italia a fost locul 
primei întalniri ai 
tuturor membrilor, 
care  s-au adunat cu 
scopul schimbului 
intercultural de informaţii cu privire la 
propria naţionalitate. Acest lucru a fost 
posibil cu ajutorul fotografiilor şi 
filmărilor, realizate de elevi. De asemenea, 
au fost organizate ateliere de lucru 
susţinute de aceştia, care au prezentat 
rezultatele cercetărilor lor cu privire la 
„Drepturile şi responsabilităţile 
angajaţilor” în fiecare din ţările 

I 
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participante. Munca lor, împreună cu 
concluziile au fost publicate in broşura 
proiectului.  

O altă  
vizită a avut loc în 
Onil, Spania, în 
martie 2011, unde 
elevii au definit 
conceptele unei 
firme mici şi mijlocii 
în cadrul fiecărui 
sistem economic, şi au efectuat un „Sondaj 
pe baza pieţei locale”, resursele regionale 
disponibile (materiale şi umane) în 
domeniile media, transport şi turism. 
Echipa proiectului a intrat în contact cu 
firme locale, cu activitate în cele trei arii de 
investigaţie -Parcul Natural „Font Roja” şi 
ferma educaţională Altalluna - pentru a 
întelege modul în care resursele regionale 
sunt folosite în scopuri turistice. Analize 
SWOT şi dezbateri pe tema 
„Managementului in instituţiile 
participante” cât şi a „Condiţiilor de 
muncă” au fost organizate de cadrele 
didactice din fiecare şcoală. 

Întrebaţi care a 
fost cea mai mare 
provocare întâlnită pe 
parcursul desfăşurării 
proiectului, elevii au 
susţinut că realizarea 
propriilor lor firme 
(dezvoltând activităţi în media, transport 
sau turism), deşi fictive, a necesitat multă 
muncă si devotament. Ele au fost 
prezentate, la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Porin – dezvoltator local  din 
Rijeka, Croaţia, în mai 2011. Datorită 
spiritului inovator, copiii au dat dovadă de 
multă creativitate atunci când a venit vorba 
de ideile de afaceri: restaurante 
subacvatice, tururi virtuale, taxiuri-
motociclete şi reşedinţe de vacanţă, până la 
E-farming (agricultură electronică), 
activităţi turistice relaxante pentru 
vârstnici şi E-paintball media. Munca lor 
nu a fost uşoară, întrucât ei au descris 
conceptul afacerii, au realizat analize 
financiare, au creat viziunea firmei, bazele 

afacerilor, au identificat clienţii cărora li se 
adresează afacerea, au făcut analize 
competitive, au descris 
produsele/serviciile, strategiile de 
marketing, tacticile de vânzare, publicitate, 
structura organizatorică – personalul cheie 
și serviciul clienţi. Profesorii au avut şi ei 
un rol important, munca lor a inclus 
prezentări urmate de o dezbatere vizând 
felul în care „Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor este folosită în procesul de 
predare-învăţare-evaluare”. 

Următorul obiectiv urmărit de 
fiecare echipa de elevi a constat în 
realizarea unui sondaj de piaţă, 
determinând locurile de muncă disponibile 
şi căutate în media, transport şi turism, în 
regiunile lor. Ei au intrat în pielea unor 
antreprenori adevăraţi elaborând anunţuri 
pentru posturile vacante din cadrul 
firmelor lor fictive şi luând în considerare 
cerinţele, canalele media pe care le vor 
folosi şi explicând relevanţa criteriilor lor. 
În urma acestei acţiuni au fost create trei 
documente: Curriculum Vitae, scrisoare de 
intenţie şi un formular de aplicaţie pentru 
postul pe care l-au publicat. Acestea au 
reprezentat material de studiu pentru 
elevii implicaţi, cu ajutorul căruia ei au 
aprofundat cu adevărat lumea afacerilor.  

Toate acestea 
au avut loc în Glonn, 
Germania, unde 
gazdele au organizat 
excursii speciale în 
Herrmannsdorf, o 
fermă agroturistică 
experimentală. Astfel elevii au primit 
răspunsuri la întrebările lor despre 
agricultură, oferite de Compania de 
matriţe de ciocolată din Brunner, unde 
membrii proiectului au avut şansa de a 
învăţa despre filosofia afacerilor.  

Înainte de a merge la Tallinn, 
Estonia, in decembrie 2011, profesorii au 
elaborat analize SWOT pe tema „Activităţii 
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în fiecare şcoală, privind proiecte 
extracurriculare şi dimensiunea 
europeană”. Elevii au fost nevoiţi să 
rezolve exerciţii de gramatică şi de 
vocabular în limba engleză, pregătite de 
către profesori de specialitate. Tinerii au 
fost autorii „Interviului pentru angajare”, 
lucru care a presupus elaborarea 
instrucţiunilor şi oferirea sfaturilor despre 
îmbracamintea adecvată, limbajul 
trupului,etc. Informaţiile selectate de ei au 
fost structurate în rapoarte şi prezentări, şi 
au fost incluse în broşura proiectului. 

Doamna 
profesoară Diana Popa 
ne-a declarat 
„Pregătirile pentru 
plecarea din februarie 
2012, in Kuopio, 
Finlanda au fost facute printr-o modalitate 
modernă, prin care s-a descris o metodă de 
predare-învăţare-evaluare. Prin 
intermediul acesteia, participanţilor li s-a 
oferit oportunitatea de a-şi îmbunătăţi 
abilităţile pedagogice. Elaborarea 
„Campaniei de publicitate” pentru firmele 
fictive deja create a reprezentat una dintre 
sarcinile atribuite elevilor, care au decis 
asupra produsului/serviciului pe care să-l 
promoveze, canalele media diferite pe care 
să le folosească, perioada de timp, tema 
campaniei, mesajul şi sloganul. Ca o 
finalizare a întalnirii, s-a realizat o broşura 
şi un clip video informativ, care au fost 
difuzate. Activităţile au oferit elevilor o 
perspectivă clară asupra marketingului şi 
publicităţii, învăţându-i bazele unei 
campanii publicitare de succes. 

Oraşul Bacău,  
in luna mai 2012, va fi gazda ultimei 
întâlniri din cadrul proiectului, în care se 
va oferi o perspectivă de ansamblu a lumii 
afacerilor, ideile şi soluţiile referitoare la 
media, transport şi turism şi să ne 
demonstrăm capacităţile antreprenoriale 
pentru viitor.Toate activităţile organizate 

au oferit elevilor o 
perspectivă clară 
asupra 
marketingului şi 
publicităţii, învăţându-i bazele unei 
campanii publicitare de succes. Cadrele 
didactice au avut de asemena 
opurtunitatea de a discuta si compara 
problemele curente din sistemele 
educaţionale. Echipa proiectului este 
mândră că a fost primită de reprezentanţi 
ai autorităţilor locale în fiecare oraş vizitat. 
 

Mădălina Vlasie şi Doina Vîrlan,  
clasa a IX-a A 

 

uncte fierbinţi ale  
vieţii de licean 

 
 
 

Spre finalul clasei a 12-a, o 
sumedenie de amintiri îmi apar în minte, 
toate având legătură directă cu anii 
petrecuţi în acest liceu şi cu toate 
momentele serioase, dar şi  hazlii care ies 
în faţă.  
Cum am putea uita vreodată panica 
dinaintea orei de chimie? Zarva din clasă? 
Ochii aceia mari pe care îi aveam toţi când 
vedeam că se deschide uşa? Numai când 
ne gândeam că numărul nostru la catalog 
coincide cu data acelei zile, începeam să ne 
rugăm să treacă mai repede timpul . Dar şi 
fericirea din finalul acelei ore...Nimic nu s-
ar putea compara cu ea, căci abia atunci 
puteam considera  săptămâna încheiată. 
Îmi vor rămâne mereu în minte fraze, 
precum “Bară verticală...cum gândim?”, 
“Ce-i urăm sărbătoritului? ..un dram de 
noroc”... Asemeni unui boboc din clasa a 
noua, îngheţam când doamna profesoară 
se uita cu o privire “plină de cianură” sau 
ne adresa rău-prevestitoarea întrebare: “Ce 
am avut de pregătit pentru astăzi?”

Orele de antreprenorială., bufet suedez! 
Cele mai originale firme, cele mai 
savuroase prăjituri, expoziţii de bijuterii, 
livrări de pizza... “Tăntălăi” sau “prinţoşi”, 

am reuşit să ne bucurăm de fiecare oră ce 
era ca o deşteptare la viaţă, cu fiecare 
cuvânt dictat cu o voce răsunătoare şi 
autoritară. 

P 
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N-aş putea să uit ora de desen. În linii 
mari, un lucru a rămas memorabil : “Totul 
este Kitsch ! “  

O lecţie n-ar putea fi mai 
productivă dacă nu ar avea condiţiile 
necesare desfăşurării ei: geamuri deschise 
în miezul iernii, temperaturi sub 0 grade şi 
elevi ce tremură de frig în bănci, în 
aşteptarea profesorului. Ce-i drept, trebuie 
să recunosc, acea oră chiar a fost făcută!  

Present Perfect Simple şi 
Continuous sunt deja bine fixate în 
memorie, la fel şi veşnicele ore de engleză, 
vinerea, până la 14.30. “Superb”! Ce poate 
fi mai frumos decât să realizezi într-o zi de 
vineri, epuizat după o săptămână 
încărcată, că eşti aproape singur în liceu şi 
ai şi ore? Poate orele de matematică, două 
la număr, tot vinerea, ultimii rămaşi în 
liceu, deşi asta se întâmpla în clasa a noua. 
Acum ne-am specializat în “spart 
determinanţi” şi în  rezolvarea integralelor. 

Am înţeles că nu poţi uita lucrurile 
care te marchează şi că rămân mereu în 
memorie momentele neobişnuite, cele care 
reuşesc să aducă “puţină sare şi puţin 
piper” vieţii de licean. Aici îşi fac loc şi 
orele de istorie: armată curată! Nu conta că 
începeam de la 7.30. Sentimentul de după 
această oră era identic cu cel al unui duş 
rece ca gheaţa. Stalin, Hitler, Mussolini au 
fost veşnic pomeniţi. Pe lângă aceştia, “Băi, 
frate, eşti român? Învaţă-ţi istoria ţării!”. 
Lucru perfect adevărat şi cu care ne putem 
mândri: nu părăsim liceul fără să ştim date 
esenţiale despre strămoşii noştri. În ceea ce 
priveşte perfecţiunea desenelor, nu putea fi 
învăţată decât la fizică, unde nici data nu 
trebuia să ocupe tabla, iar musca nu-şi 
permitea să deranjeze ora. 

Din “paranteză în paranteză”, ca la 
română, am ajuns la finalul celor patru ani 
de liceu, amintindu-ne cu drag de 
vremurile când scriam pe uşă “suntem 
plecaţi la Mc”, în timp ce noi stăteam 
“cuminţi”, încuiaţi în clasă..Însă, acum a 
venit vremea să părăsim acest spaţiu şi să 
ne îndreptăm paşii spre viitorul ce ni se 
deschide , fără a uita acest punct de reper 

al existenţei noastre, un univers pe care ni-l 
vom aminti cu drag mereu!                                                                                           

Cornelia Maria Glodeanu, clasa a XII-a D 

 
 
 
 
Dacă aş scrie  

 
 

toate poveștile încep cu “a fost cândva” 

am rupt cuvintele în suspine lipsite de  

rușine 

și le-am scris amenințată 

pe sticlă  

deoarece un porumbel sălbatic mi-ar fi  

mâncat ochii 

dacă nu respectam canoanele  

nu am nume 

au furat dârele negre de cerneală 

de pe marginile sufletului meu 

le-au rotit în jurul unei sfori 

și le-au sufocat în bucle haotice 

ei copiii din mine 

zâmbiră când gurile lor deformate 

rostiră pereți involuntari 

printre buze sângerii care nu se dilată 

piele albă încercuită în jurul gâtului lor 

dinți măcinându-se respiră fum de țigară  

și corzile mele de vioară au riduri 

care țipă 

picioarele mele par a fi goale  

au găsit liniște în valuri topite 

și dacă aș scrie 

le-aș da căldură să alerge 

și să se împreuneze  

cu nuanța ta diferită de negru. 

 
 

Sabina Buzoi, clasa a XII-a D
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ezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare , 2011-2012 

 

                     MATEMATICĂ 

INFORMATICĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat  
la faza 

națională 

Premiul 
obținut  
la faza 

națională 

1. 
Dumitru 
Alexandru 

V I Vieru Ilie DA  

2. Ţibu Iustin V Menţiune Vieru Ilie   

3. 
Popa Rareş 
Ioan 

V Menţiune Vieru Ilie   

4. Voine Ovidiu V Menţiune Vieru Ilie   

5. Popa Vlad IX C I Vieru Ilie   

6. Vlasie Eugen IX E II 
Mărgineanu 
Lăcrămioara, 

DA  

R 
 

Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Sîrbu Iustin IX C I Lazăr Lucian DA  

2. Popa Vlad IX C II Lazăr Lucian DA  

3. 
Neguriţă 
Teodora 

IX C III Lazăr Lucian   

4. 
Munteanu 
Petre Virgil 

 
XII F 

I Lazăr Lucian DA  

5. Lazăr Miruna X B III Lazăr Lucian   

6. 
Puşcuţă 
Andrei 

IX C Menţiune Lazăr Lucian   

7. 
Carteş 
Mădălina 
Ioana 

 
X B 

Menţiune Lazăr Lucian   

8. 
Miron 
Alexandra 
Diana 

 
X B 

Menţiune Lazăr Lucian   

9. 
Doreftei 
George 
Alexandru 

 
X B 

Menţiune Lazăr Lucian   

10. 
Simionescu 
Codrina 

XI E Menţiune Lazăr Lucian   
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Tarasă Daniela 

7. Nuţă Răzvan IX E III 
Mărgineanu 
Lăcrămioara, 
Tarasă Daniela 

DA  

8. 
Schifirneţ 
Cosmin Ionuţ 

IX E Menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara, 
Tarasă Daniela 

DA  

 
9. 

Bujor 
Alexandru 
Ionuţ 

IX E Menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara, 
Tarasă Daniela 

  

10. Sîrbu Iustin IX C Menţiune Vieru Ilie   

11. 
Brăescu 
Iftimie Rareş 
Octavian 

 
IX E 

Menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara, 
Tarasă Daniela 

  

12. 
Puşcuţă 
Andrei 

IX C Menţiune Vieru Ilie   

13. 
Brînzea 
Răzvan Stefan 

 
X A 

II Tarasă Daniela DA 
medalie 

de bronz 

14. 
Grăjdeanu 
Adrian 

X C II Ciubotariu Mihaela DA  

15. 
Mihalache 
Constantin 

X A Menţiune Tarasă Daniela   

16. 
Sandu Bogdan 
Alexandru 

XI F III 
Ciubotariu Mihaela, 
Chelba Maria 

  

17. Nitu Doru XII F I Vieru Ilie DA 
medalie 

de argint 

18. 
Cancel Radu 
Constantin 

XII  B II 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

DA 
medalie 

de bronz 

19. 
Munteanu 
Petre Virgil 

XII F III Vieru Ilie   

20. 
Budău Adrian 
Emanuel 

XII F Menţiune Vieru Ilie   

21. 
Dumitru 
Bogdan 

X A I Tarasă Daniela CIA (TIC)  

22. 
Curcudel 
Ioan-Răzvan 

X C Menţiune Tarasă Daniela   

23. 
Borcea Ana 
Maria 

X A Menţiune Tarasă Daniela   

24. 
Ungureanu 
Andreea 

X C Menţiune Tarasă Daniela   

25. 
Zorilă 
Alexandru 

X  F Menţiune 
 
Ciubotariu Mihaela 

  

26. 
Radu Stefan 
Adrian 

X F II 
Chelba Maria, 
Ciubotariu Mihaela 

  

27. 
Budău 
Adrian-
Emanuel 

XII  F I Vieru Ilie CIA (C#)  
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

1 
Radu Stefan 
Adrian 

X F 
II (pagini 

web) 
Chelba Maria, 
Ciubotariu Mihaela 

  

 DUAL PC 

1 
Radu Stefan 
Adrian 

X F 
menţiune 

(pagini web) 
Chelba Maria, 
Ciubotariu Mihaela 

  

 LINFO@SV 

1 
Radu Stefan 
Adrian 

X F 
I (soft utilitar 

şi jocuri) 
Chelba Maria, 
Ciubotariu Mihaela 

  

 
LIMBA ENGLEZĂ 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. Colos Diana IX A II Popa Diana   

2. Coşa Eva IXA II Popa Diana   

3. 
Cristudor 
Raluca 

IX A II Popa Diana   

4. 
Iavorschi 
Mihai 

IX A III Popa Diana   

5. 
Zavorodnic 
Diana 

IX A II Popa Diana   

6. 
Ştefănescu 
Paul 

IX Menţiune Popa Diana   

7. Acăr Bogdan X E I 
Stratulat Mariana 
Martinescu Anca 

  

8. 
Maftei 
George 

X E Menţiune 
Stratulat Mariana 
Martinescu Anca 

  

9. Neaga Ştefan X A Menţiune Popa Diana   

10. 
Strugaru 
Isabelle 

X D I Rafiroiu Anca   

11. Şuteu Silvana X D  III Rafroiu Anca   

12. 
Trifonescu 
Ilinca 

X A Menţiune Popa Diana   

13. 
Grozavu 
Adina 

XI II 
Muraru Gabriela 
Popa Diana 

  

14. Vîrlan Alina XI H II 
Muraru Gabriela 
Popa Diana 

  

15. Popa Răzvan XI E Menţiune 
Muraru Gabriela 
Popa Diana 

  

16. 
Andrei 
Raluca 

XII E I 
Rafiroiu Anca 
Popa Diana 

DA III 

17. 
Frigură 
Amalia 

XII H II 
Stratulat Mariana 
Gălbează Alis 
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CANGURUL LINGVIST ŞI ALTE CONCURSURI ŞCOLARE 
LA LIMBA  ENGLEZĂ 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. 
Melinte 
Ştefania 

V I Muraru Gabriela DA II 

2. 
Abageru 
Maria 

V I Muraru Gabriela DA  

3. Ilie Lorena IX I 
Mariana Stratulat 
Bucur Oana 

DA  

4. 
Hampău 
Raluca 

IX I 
Mariana Stratulat 
Bucur Oana 

DA  

5. 
Bildigău 
Diana 

IX I Rafiroiu Anca DA II 

6. 
Grădinaru 
Andi 

XI C I Chilianu Cristina DA III 

7. Bilan Andrei XI C I Chilianu Cristina DA II 

8. Iftene Lavinia 
 

XII A 

Premiul- 
Best 

Delegate- 
ECOSOC 

Committee 

   

9. Secară Ştefan X I/I Popa Diana DA Menţiune 

10. Popa Răzvan X 
Menţiune/

III 
Popa Diana DA Menţiune 

11. Cristea Tudor X 
Menţiune/
Menţiune 

Popa Diana   

 
12. 

Iacobov 
Adela 

XI II/III Muraru Gabriela DA Menţiune 

13. 
 
Roşu Andrei 

 
XI 

Menţiune 
Favourite 
Speaker/ 
Menţiune 

 
Muraru Gabriela 
Popa Diana 

  

14. 
Ardeleanu 
Cornelia 

IX III 
Stratulat Mariana 
Bucur Oana 

  

15. 
Hampău 
Raluca 

IX III 
Stratulat Mariana 
Bucur Oana 

  

16. 
Moroz-
Dubenco 
Cristiana 

IX Menţiune 
Stratulat Mariana 
Bucur Oana 

  

17. Vîrlan Doina IX II Popa Diana   

18. Secară Ştefan X I/I Popa Diana DA Menţiune 
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RELIGIE 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

 
Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. 
Abageru 
Maria 

V I 
Prof. Pr. Dr. 
Constantin Leonte 

-  

2. 
Stoleru 
Alina-
Nicoleta 

IX F I 
Prof. Pr. Dr. 
Constantin Leonte 

DA menţiune 

3. 
Chirica 
Alexandru-
Marian 

X D III 
Prof. Veronica 
Gavriliu 

-  

4. 
Neghină 
Mihaiela 

XII C I 
Prof. Veronica 
Gavriliu 

DA  

5. 
Ghervase 
Madălina 
Irina 

IX D I 
Prof. Budău 
Angela 

DA I 

6. Tamaş Diana IX C II 
Prof. Grosu 
Agneza 

-  

7. 
Jitaru 
Claudia 

X E I 
Prof. Budău 
Angela 

-  

8. 
Ghervase 
Iulia 

X E II 
Prof. Budău 
Angela 

-  

9. 
Bacoiu 
Madălina 

XI H I 
Prof. Grosu 
Agneza 

-  

10. 
Jatariu 
Andrei 

XII B I 
Prof. Budău 
Angela 

-  

EDUCAŢIE FIZICĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 

obţinut la 
faza 

judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 

obţinut 
la faza 

naţională 

1. 
Berbece 
Bianca 

X A 
II – tenis 
de masă 

Leonte Doru -  

2. Dobrin Delia IX A II - şah Leonte Doru -  

FIZICĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. Popa Vlad IX C I Curbăt Florin DA  

2. Pleşca Ioana XII A II Curbăt Florin DA  
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Mădălina 

3. 
Daniliuc 
Elena 

IX A III Gîrţu Valentin -  

4. 
Hampău 
Raluca 

IX D III Gîrţu Valentin -  

5. 
Neguriţă 
Teodora 

IX C Menţiune Curbăt Florin -  

6. 
Benchea 
Mara 

IX C Menţiune Curbăt Florin -  

7. Sîrbu Iustin IX C Menţiune Curbăt Florin -  

ISTORIE 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. Mare Ioana X E I Maria Berceanu DA I 

2. 
Câtea Bianca 
Elena 

XI H II Maria Berceanu -  

3. 
Simionescu 
Codrina 

XI E III Maria Berceanu -  

4. Roşu Bianca XI H III Maria Berceanu -  

 
5. 

Patraşc-
Lungu Carina 

 
XI H 

 
Menţiune 

 
Maria Berceanu 

-  

GEOGRAFIE 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Ondu 
Alexandra 

X E I Leonte Doina DA  

2. 
Ioan George 
Cristian 

X H Menţiune Leonte Doina -  

3. 
Elisei Laura 
Veronica 

IX Menţiune Şerban Lucian -  

4. 
Hozu-Vlad. 
Crina Ionela 

IX Menţiune Şerban Lucian -  

5. 
Dragomirescu 
Sabina 

IX Menţiune Şerban Lucian -  

 

 

 



Gaudeamus 2012 

 

23  

 

BIOLOGIE 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Vîrlan Doina IX A Premiul II Dinu Florentina -  

2. 
Roatiş Vlad 
Alexandru 

IX A Menţiune Dinu Florentina -  

3. 
Bîldigău 
Diana Karina 

IX Menţiune Epuran Daniela 
 
- 

 

4. 
Silişteanu 
Elena Claudia 

X B Menţiune Peşte Cosmin 
 
- 

 

5. 
Arsene 
Andreea 

X D Menţiune Dinu Florentina -  

6. 
Handoca 
Pustianu Iulia 

X E Menţiune Dinu Florentina -  

7. 
Smochină 
Vlad 

X E Menţiune Dinu Florentina -  

CHIMIE 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
 obținut 
 la faza 

județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
 la faza 

națională 

Premiul obținut la faza 
națională 

1. 
Băldigău 
Karina 
Diana 

IX B I 
Rosenschein 
Mariana 

DA menţiune specială 

2. 
Marin 
Georgiana 

IX C Menţiune 
Rosenschein 
Mariana 

DA  

3. Şova Luca IX C Locul 8 
Rosenschein 
Mariana 

-  

4. 
Tăbăcaru 
Radu 
George 

IX E Locul 10 
Rosenschein 
Mariana 

-  

5. 
Stoian 
Marius 
Constantin 

X C 
I 
 

Rosenschein 
Mariana 

DA 

I, medalie de aur, premiu 
special-cea mai bună 

lucrare teoretică, calificat 
în lotul lărgit 

6. 
Costea 
Teodora 

X A 
II 
 

Onică Stela DA menţiune specială 

7. 
Popa Gabriel 
Cosmin 

X C III 
Rosenschein 
Mariana 

DA  

8. 
Dobraniş 
Andreea 
Anca 

XI C II 
Rosenschein 
Mariana 

DA 
premiu special-cea mai 
bună lucrare practică 
(singura notă de 10) 

9. Ifrim Ioana XI E III Onică Stela DA  

10. Muha  XI A Locul 6 Onică Stela -  
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Miruna 
Adriana 

11. 
Anghel 
Cătălin  

XII E I 
Rosenschein 
Mariana 

DA 
prima menţiune, calificat 

(al II-lea) în lotul lărgit 

 CONCURSUL C.D. NENIŢESCU  

1. 
Stoian 
Marius 
Constantin 

X C  
Rosenschein 
Mariana 

DA III 

2. 
Anghel 
Cătălin 

XII F  
Rosenschein 
Mariana 

DA III 

3. 
Băldigău 
Karina 
Diana 

IX B  
Rosenschein 
Mariana 

DA IV 

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE  

 
Nr. 
crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor 

coordonator 

 
Disciplina 

Calificat 
la faza 

naţională 

1. 
Iordăchescu 
Claudia 
Andreeea 

XII F I Costraş Luminiţa Filosofie DA 

2. 
Lungu Anca 
Elena 

XI G II Costraş Luminiţa Psihologie - 

3. 
Antonovici 
Mădălina 
Elena 

X B Menţiune Costraş Luminiţa Logică - 

4. 
Munteanu 
Bianca Ioana 

XI E Menţiune Cloşcă Emilia Logică - 

5. 
Dorobăţ  
Andreea 
Cristina 

X B Menţiune Costraş Luminiţa Logică - 

6. 
Popa Mădălina 
Florentina 

XI G Menţiune Costraş Luminiţa Psihologie - 

LIMBA FRANCEZĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

 
1. 

Iacobov C. 
Adela 
Alexandra 

XI A II Macaru Elvira   

 
2. 

Clapon O.V. 
Dana 
Stefania 

XI E III Macaru Elvira   



Gaudeamus 2012 

 

25  

 

LIMBA ROMÂNĂ 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Gavriliu Iustin V Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

2. Melinte Ștefania V Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

3. Cojocaru Ioana V Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

4. Damian Denisa V Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

5. Daraban Bianca V Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

6. Agop Sevora V 
 

Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

7. Mărgărint Bianca V 
 

Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

8. Iavorschi Mihai       IX A III 
Marinov 
Doina 

  

9. Gherase Raluca       IX D Mențiune 
Petrușcă 
Dan 

  

10. Iacob Alexandra  IX Mențiune 
Dragomir 
Elena 

  

11. Covaliu Maria X III 
Merticaru 
Claudia 

  

12. 
Gașpar Bianca-
Teodora 

 X Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

13. Bondalici Raluca X Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

14. 
Popescu Ioana-
Mădălina 

 X Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

15. Burlacu Elena X III 
Marinov 
Doina 

  

LIMBA LATINĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Sandu 
Roxana 

IX G I 
Neculau 
Florentina 

-  

2. Aldea Irina IX F II 
Neculau 
Florentina 

-  

3. 
Stoleru 
Alina 

IX F Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  



Gaudeamus 2012 

 

 26 

 

4. 
Zaharia 
Elena 
Florentina 

IX F Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

5. 
Pârțag 
Emilia 

IXF Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

6. Sasu Irena IX F Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

7. Bujor Ioana 
 

X H 
I 

Neculau 
Florentina 

 
DA 

premiu 
special 

8. 
Burca 
Catălina 

 
X H 

III 
Neculau 
Florentina 

-  

9. 
Ursu Ana 
Maria 

X H Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

10. Rujan Anca XI H I 
Neculau 
Florentina 

 
DA 

I 

11. 
Vârlan 
Alexandra 

XI H II 
Neculau 
Florentina 

DA II 

12. 
Agop 
Diana 

XI G Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

13. 
Câtea 
Bianca 

XI H Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

14. 
Pătrașc 
Carina 

XI H Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

15. 
Bacoiu 
Madălina 

XI H Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

16. Pârău Anca XI H Menţiune 
Neculau 
Florentina 

-  

 

N.B. Elevele  Rujan Anca şi  Vârlan Alexandra s-au calificat la Concursul Internaţional de la 
Sulmona. Rujan Anca s-a calificat la Olimpiada Internaţională de Latină de la Arpino, Italia. 

LIMBA GERMANĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Zavorodnic 
Diana 

IX A II 
Herciu 
Oana 

DA 
menţiune 

– faza 
proiect 

2. 
Sachelaru 
Oana 

XII H II 
Herciu 
Oana 

-  

3. 
Mazăre 
Alexandru 

X H III 
Herciu 
Oana 

DA 
I– faza 
proiect  

4. 
Galinescu 
Ilinca 

X E Menţiune 
Herciu 
Oana 

-  

5. 
Calmuschi 
Daniel 

IX H Menţiune 
Herciu 
Oana  

         -  
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EDUCAŢIE VIZUALĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Clasa 
Premiul 
obținut 

Profesor coordonator 

Concursul Naţional „Primavara Artelor” ediţia a XIVa 

 1. Şuteu Silvana X D I Dumitriu Liliana 

Concursul Naţional „Calculatorul, desen şi culoare” 

 1. Iftene Lavinia XII E I Dumitriu Liliana 
Dumitriu Liliana  2. Vasluianu Rareş X C II 

Concursul judetean “Măşti” 

1.  Tudor George IX D I Dumitriu Liliana 

2.  Vlasie Eugen                 IX E I Dumitriu Liliana 

3.  Ursu Raluca             IX B II Dumitriu Liliana 

4.  Bujor Raluca  IX B II Dumitriu Liliana 

5.  Găitan Cristiana IX B II Dumitriu Liliana 

6.  Colos Diana  IX A III Dumitriu Liliana 

7.  Ciobanu Georgiana IX E I Dumitriu Liliana 

8.  Grigoraş Diana Stefana  IX B I Dumitriu Liliana 

9.  Sbantu Mariami  IX B I Dumitriu Liliana 

10.  Mănăila Ioana    IX B I Dumitriu Liliana 

11.  Pruteanu Irina   IX B II Dumitriu Liliana 

12.  Lazăr Beatrice Ioana IX B II Dumitriu Liliana 

13.  Oprea Oana Ştefania  IX B II Dumitriu Liliana 

14.  Poienaru Costică IX E III Dumitriu Liliana 

15.  Aftodor Corina IX B III Dumitriu Liliana 

16.  Nuţă Răzvan        IX E III Dumitriu Liliana 

17.  
Braşoveanu Oana 
Narcisa 

IX B III Dumitriu Liliana 

18.  Ţigler Andreea IX B III Dumitriu Liliana 

19.  Ungureanu Teodor IX A III Dumitriu Liliana 

20.  Floriştianu Paul  IX E III Dumitriu Liliana 

21.  Munteanu Ştefania IX F III Dumitriu Liliana 

22.  Abageru Maria  V I Dumitriu Liliana 

23.  Gavriliu Iustin V I Dumitriu Liliana 

24.  Băisan Miruna  V I Dumitriu Liliana 

25.  Vegheş Mihai  V I Dumitriu Liliana 

26.  Agop Sevora Maria V I Dumitriu Liliana 

27.  Airoaie Cosmin V I Dumitriu Liliana 

28.  Damian Denisa  V II Dumitriu Liliana 

29.  Curbăt Alexandra  V II Dumitriu Liliana 
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30.  Potop Livia Ioana  V II Dumitriu Liliana 

31.  Vlad Ema Andreea    V II Dumitriu Liliana 

32.  Răţoi Razvan  V III Dumitriu Liliana 

33.  Pavăl Darius V III Dumitriu Liliana 

34.  Ţibu Iustin  V III Dumitriu Liliana 

35.  Voinea Ovidiu Florian V III Dumitriu Liliana 

36.  Bălăiţă Bianca  V III Dumitriu Liliana 

Concursul judeţean “Icoana – reprezentarea sacrului în arta 
tradiţională şi modernă” 

1.  Rău Laura Elena   IX A I Dumitriu Liliana 

2.  Temea Sarah Elena   IX A I Dumitriu Liliana 

3.  Ungureanu Theodor   IX A I Dumitriu Liliana 

4.  Dragomirescu Sabina   IX C I Dumitriu Liliana 

5.  Ţugui Alexandra  IX G I Dumitriu Liliana 

6.  Roatiş Alexandru     IX A I Dumitriu Liliana 

7.  Platon Ştefan    IX D II Dumitriu Liliana 

8.  Bursuc Măriuca      IX A II Dumitriu Liliana 

9.  Florea Diana Andreea  IX G II Dumitriu Liliana 

10.  Cristea Diana Alexandra IX B II Dumitriu Liliana 

11.   Grigore Andreea    IX E II Dumitriu Liliana 

12.  Vlasie Mădălina     IX A II Dumitriu Liliana 

13.  Tudureanu Raluca   IX D II Dumitriu Liliana 

14.  Aftodor Corina  IX B II Dumitriu Liliana 

15.  Dâdăl Georgiana    IX G II Dumitriu Liliana 

16.  Popa Ioan Dragoş   IX A II Dumitriu Liliana 

17.  Iacob Alexandra  IX F II Dumitriu Liliana 

18.  Puşcaşu Miruna   IX G II Dumitriu Liliana 

19.  Coşa Eva   IX A II Dumitriu Liliana 

20.  Oojog Ştefana   IX G II Dumitriu Liliana 

21.  Gireadă Bogdan   IX G II Dumitriu Liliana 

22.  Aldea Elena  IX F II Dumitriu Liliana 

23.  Busuioc Mara  IX G II Dumitriu Liliana 

24.  Popa Teodor     IX E II Dumitriu Liliana 

25.  Blaga Ioana Alexandra   IX G II Dumitriu Liliana 

26.  Palade Maria   IX A II Dumitriu Liliana 

27.  Iliescu Gabriela  IX E II Dumitriu Liliana 

28.  Braşoveanu Oana Narcisa IX B III Dumitriu Liliana 

29.  Rău Laura  IX A III Dumitriu Liliana 

30.  Poteraş Marina Ştefana  IX B III Dumitriu Liliana 

31.  Lazăr Florin  IX D III Dumitriu Liliana 

32.  Munteanu Ştefana   IX F III Dumitriu Liliana 
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cţionând de bună voie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariatul a fost şi va rămâne cea mai 
sinceră modalitate de a ajuta pe cineva, un 
mijloc prin care simţi că faci o diferenţă, că 
ai putea schimba, fie chiar şi puţin, 
lucrurile în mai bine. 

A fi voluntar nu înseamnă, însă, 
doar să participi la activităţile propuse de 
organizaţia căreia i te-ai dedicat, ci 
înseamnă şi începutul transformării tale ca 
persoană. Fără să vrei, îţi dezvolţi 
abilităţile pe care nici nu ştiai că le ai. Silit 
câteodată de împrejurări, ajungi să vezi 
lucruri cărora, fie din ignoranţă, fie pur şi 
simplu din neştiinţă, nu le dădeai 
importanţă, ele fiind însă probleme 
adevărate care necesită ajutor din partea 
oricărui om dispus să-şi dedice timpul şi 
bunăvoinţa, fără a aştepta vreo 
recompensă de ordin financiar. Cu toate 
că răsplata nu e materială, voluntariatul îţi 
oferă împlinire şi sentimentul de fericire 
pură, atunci când vezi că micul tău gest de 
ajutor a oferit celor aflaţi în nevoie măcar 
puţină alinare şi speranţă.   

De un an suntem voluntari ai 
Crucii Roşii Bacău şi putem spune că 
această activitate ne-a adus până acum 
satisfacţii de neegalat şi ne-a deschis noi 
orizonturi, oferindu-ne posibilitatea de a 

vedea dacă suntem potriviţi pentru 
facultatea la care intenţionăm să o aplicăm: 
medicina. 

Prima oară am venit cu scopul de a 
urma cursul de Prim Ajutor, întrucât mereu 
ne-am dorit să ştim să acţionăm în situaţii 
neprevăzute, în caz de nevoie. Imediat 
după absolvirea acestui curs, am avut 
posibilitatea de a fi voluntari ai Serviciului 
de Ambulanţă al Crucii Roşii Bacău.  

Aici am avut ocazia de a merge cu 
ambulanţele Crucii Roşii pentru a trasporta 
pacienţi între spitale sau între spitale şi 
domicilii, şi de a însoţi medicii la 
consultaţiile de urgenţă la domiciliu. 
Activitatea noastră în acest serviciu ne-a 
oferit şansa de a interacţiona cu bolnavii, în 
situatii în care, pentru binele pacientului, 
trebuie să acţionezi rapid şi să avem 
stăpânire de sine. Aceste experienţe ne-au 
trezit interesul pentru medicină, dându-ne 
seama că, după terminarea liceului, asta s-ar 
putea să vrem să facem în viitor. 

De asemenea, mergând la 
numeroase solicitări, am descoperit ce 
înseamnă suferinţa omului bolnav, 
suferinţa familiei care este uneori în 
imposibilitate materială, dar mai ales 
suferinţa psihică, al cărei singur remediu 
este  sprijinul afectiv oferit de voluntari. 
Totodată, am înţeles că a fi volutar al Crucii 
Roşii este o onoare, având în vedere că aici 
eşti primit ca într-o mare familie, unde 
efortul îţi este mereu recunoscut şi unde 
fiecare gest făcut îţi aduce recunoştiinţa 
celor din jur.  

Odată cu începutul anului şcolar, 
am convins şi alţi colegi de clasă să ni se 
alăture în această activitate. Entuziasmul 
nostru le-a inspirat curiozitate şi altora care, 
asemenea nouă, sunt acum voluntari ai 
Crucii Roşii Bacău. Ei acţionează în caz de

dezastre naturale (precum inundaţiile), 
activităţi de ajutorare a persoanelor 

vârstnice, sau de distribuire de pachete 
familiilor neajutorate.  Împ

reună, în ultimele şase luni, am participat 
la promovarea băncii de alimente, am fost 
pe caravana lui Moş Crăciun sau chiar am 
organizat evenimente menite să îi 

sărbătorească pe cei vârstnici, care deseori 
simt că sunt uitaţi şi neglijaţi de societate.  

Cu fiecare activitate, cu fiecare gest 
de ajutor, ne dăm seama că sprijinul 

A 
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material nu este singurul lucru pe care îl 
avem de oferit. Datoria noastră, ca oameni, 
e să ne susţinem unii pe alţii, motiv pentru 
care, doar arătând că ne pasă şi că nu 
trecem cu vederea necazurile sau 
problemele pe care noi nu le întâmpinăm, 
reuşim să le inspirăm sentimente de 
încredere celor deznădăjduiţi. Este deci 

obiectivul nostru să îi ajutăm pe cei ale 
căror speranţe dispar treptat, deoarece, ca 
voluntar, începi să înţelegi adevăratul sens 
al îndemnului „Iubeşte-ţi aproapele!”. 
 
Bogdan Macedon, Georgiana Carnariu, Marina 

Crijanovschi, clasa a XI- a A 

ecunoştinţă pentru trecut, speranţă pentru viitor 

 
 
 
 
 
 

Întâi de toate, îţi propun să facem 
un exerciţiu de imaginaţie: închipuie-te cu 
60 de ani mai bătrân, de fapt aceeaşi 
persoană cu suflet încă tânăr, dar cu părul 
grizonant şi pielea încreţită de trecerea 
timpului. Acum gândeşte-te: cum crezi că 
ai reacţiona atunci când tinerii, pe care 
inevitabil îi vei numi obraznici şi 
needucaţi, nu-ţi oferă locul în autobuz sau 
te tratează ca şi cum nu mai ai nici un rost 
în lumea asta? Cu siguranţă, te vei simţi şi 
mai neînsemnat şi frustrat, spunându-ţi în 
sinea ta: „Tinerii ăştia… se poartă strigător 
la cer!”.  
Ei bine, chiar asta gândesc şi bătrânii din 
ziua de azi atunci când îi tratăm cu 
indiferenţă sau când le răspundem 
obraznic. Şi asta pentru că trăim într-o 
societate în care valori precum respectul, 
bunul-simţ, compasiunea, empatia, cinstea, 
responsabilitatea şi demnitatea nu mai 
sunt cultivate aproape deloc, ca să nu mai 
spunem cât de înapoiaţi şi depăşiţi sunt 
consideraţi cei ce încearcă să le promoveze.  
Totuşi, noi, elevii Colegiului Naţional 
„Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, nu 
tolerăm o atitudine jignitoare la adresa 
persoanelor vârstnice şi de aceea am 
demarat, împreună cu câteva cadre 
didactice (Marinov Doina, Dandu Lucica, 
Costraş Luminiţa, Dinu Florentina, Vancea 
Alisa şi Ciobanu Dan), bibliotecarul şcolii 
(Câmpeanu Simona) şi o doamnă laborant  

 
(Gafencu Laura), un proiect desfăşurat în 
mai multe etape, intitulat „Recunoştinţă 
pentru trecut, speranţă pentru viitor”, 
menit a trezi în conştiinţa fiecăruia 
importanţa de a-i trata cu respect şi 
recunoştinţă pe cei care ne-au dat viaţă. 
Noi am considerat că trebuie să le redăm 
bătrânilor demnitatea, speranţa, nădejdea 
şi credinţa că cel puţin în anumite 
momente importante din an, cum ar fi 
sărbătorile de iarnă, 8 Martie şi sărbătorile 
pascale, tânăra generaţie nu îi va uita. 

Proiectul a fost conceput sub forma 
unor manifestări artistice şi gesturi 
caritabile faţă de bătrânii rezidenţi ai 
„Căminului pentru persoane vârstnice” 
din Bacău. De Crăciun, am pus în scenă un 
spectacol denumit corespunzător 
anotimpului: „Poveste de iarnă”. 
Colindele, poeziile şi sceneta au avut 
ecouri puternice în sufletele lor, fapt ce s-a 
văzut prin zâmbetele timide pe care le-au 
avut. Suntem bucuroşi că magia 
Crăciunului s-a simţit şi în acel cămin, 
parcă uitat de lume. 
De 8 Martie, acţiunea noastră s-a numit 
„Mamă – numele tău este VIAŢĂ” şi s-a 
organizat la acelaşi cămin de bătrâni. 
Momentul liric, melodiile interpretate de 
colegii noştri au emoţionat şi au avut un  
mare succes, dar fragmentul din piesa 
Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian, 
pusă în scenă de trupa de teatru a 
colegiului nostru, s-a bucurat de aplauze la 
scenă deschisă şi a adus un zâmbet pe 
feţele doamnelor şi domnilor prezenţi. 

Următoarea etapă va avea loc în 
ajunul sărbătorilor pascale şi are aceleaşi 

R 
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obiective. Prin creaţiile noastre, vrem să le 
transmitem lor, izvorul lui nesecat de 
înţelepciune, dragostea, respectul şi 
compasiunea faţă de ceea ce înseamnă 
bătrâneţea lor: o încununare a unei vieţi ce 

mai are încă ceva de spus, de împărtăşit 
semenilor. 
 
„La sfârşit nu contează anii din viaţa ta, 
ci viaţa din anii tăi.”  
 
Iustina Andronic, clasa a XI-a A

 

ragobete  
– şansa noastră  la  
iubire 

 
„Dragobete”, stăpânul inimii, a 

trecut şi anul acesta pragul Colegiului 
Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, aşteptat 
de toţi elevii şi întâmpinat, acum, de 
„bobocii” clasei a IX- a F, novici în arta 
iubirii, dar cinstitori ai obiceiurilor şi 
tradiţiilor străvechi. 

Devenit „Tărâmul iubirii”, pe 24 
februarie 2012, colegiul nostru parcă s-a 
trezit la o nouă viaţă: toţi îşi doreau să 
celebreze magica zi a iubirii la români! Ea 
reaprinde focul în inimile noastre, fiind 
mereu aşteptată cu nerăbdare de cei care 
au simţit că iubesc sau că vor să iubească… 

În vremurile îndepărtate, tinerii, în 
straie naţionale, în preajma zilei de 24 
februarie, culegeau ghiocei, răspândeau 
zâmbete şi aprindeau făclii, căutând să-i 
„fure” o privire  iubitei, iubitului, să-i 
aducă un zâmbet pe chip. 

Atunci, iubirea se năştea din gesturi 
aparent neînsemnate, din priviri fugare, 
din vorbe simple sau din lucruri, parcă, 
fără sens… Dar cine poate contesta 
frumuseţea şi puritatea acelor apropieri 
dintre două suflete, la fel de curate şi 
sincere? 

Generaţia noastră are menirea să 
păstreze şi să transmită frumoasele 
obiceiuri ale părinţilor,  precum şi cultul 
iubirii neprihănite, fără de care viaţa nu ar 
avea sens. 

Astfel, organizând evenimentul, şi 
noi, elevii clasei a IX-a F, am simţit bucuria 
de a continua o tradiţie lansată de fostul, 
dar neuitatul colectiv al clasei a XII-a G. 

Împodobiţi cu roşul pasiunii şi stăpâniţi de 
emoţia începutului, am răspândit spiritul 
lui Dragobete printre colegi, pregătiţi ca în 
zi de sărbătoare. Unii şi-au strâns puternic 
perechea de mână, alţii şi-au căutat 
entuziasmaţi partenerul, iar alţii au profitat 
de spectacolul bogat în concursuri şi 
premii.  
Dintre manifestările desfăşurate, pot fi 
enumerate următoarele: „Şoapte de dor”, 
„De dragul tău”, „Cea mai frumoasă 
declaraţie de dragoste”, „Zburătorirea” şi 

D 
Oana-Bianca Palaghiu, clasa a IX-a F 

Ştefania-Ioana Mârza, clasa a IX-a F 
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multe altele. 
Ne face o deosebită plăcere să-i 

amintim, în continuare pe câştigători. La 
concursul de creaţie literară, „Şoapte de 
dor”, pe locul I s-a clasat fostul nostru 
coleg, actual student,  Purcaru Mihai-
Cristian; pe locul al II-lea, Andrian Ştefan-
Andrei, din clasa  a XI-a F, şi pe locul al III-
lea,  Solomon Larisa-Maria, din clasa a XI-a 
B. 

Să ne amintim emoționanta poezie 
ce a obţinut locul I: „În a timpului mişcare 
stau şi cuget ne-ncetat/De am soarta la 
picioare, ori de m-a acaparat./Mintea mea 
posomorâtă-n al ei fildeş mă închide./Mă 
îndrept, însă, la suflet, unde poarta se 
deschide...//Şi tresar aşa, de-ndată ce te văd că 
mă priveşti,/Îmi acaparezi privirea şi îndată mă 
vrăjeşti.../Că de tine mie-mi place n-am curajul 
să îţi spun/Şi mă mint şi neg întruna ca un 
filosof nebun.//Dar tăcerea-mi odihnită este de  
al tău parfum/Că îmi arde inimioara 
prefăcându-se în scrum.../Şi mă-ndemn în 
cutezarea de a-ţi spune ce îmi eşti:/Îmi eşti 
Soarele şi Luna. Eşti crăiasă din poveşti.//Ai 
acel ceva în tine ce mă face ca să sper/Oglindă 
de bucurie, tu îmi eşti veşnic reper./Cine-n 
lume te-ntâlneşte doar din vorbe-ţi va 
grăi.../Însă altă inimioară , când şi cum te va 
iubi ?//Iar în lumea-ţi tăinuită, cum, necum, de 
mă primeşti,/Fericirea-ncununată vreau ca tu 
să o găseşti!/Însă eu te-aştept în tihnă-n 
cafeneaua de alături/Şi nu voi avea odihnă până 
ce nu mi te-alături!”(„Mărturisire”).  

 

Cu toate „stângăciile”, poezia are 
muzicalitate şi simţire. 

La „Faţetele iubirii, concurs de 
creaţie plastică, premiul I a revenit elevelor 
Munteanu Ştefana şi Palaghiu Oana-
Bianca, ambele din clasa a IX-a F; locul al 
II-lea, colegei lor, Alexandra Iacob; locul al 
III-lea, elevilor Andrian Ştefan-Andrei, din 
clasa a XI-a F şi Mârza Ştefania-Ioana, din 
clasa a IX-a F.  

Concursurile dedicate perechilor de 
îndrăgostiţi i-au avut ca laureaţi, rând pe 
rând, pe nedespărţiţii: Hortolomei-Lupu 
Andreea şi Cancel Radu-Constantin, ambii 
din clasa a XII-a B;  Alecsă Diana-Petronela 
şi Busuioc George-Alexandru, din aceeaşi 
clasă;  Stoleru Alina-Nicoleta şi Tăbăcaru 
Cosmin-Ionuţ, ambii din clasa a IX-a F.  

Unii şi-au descătuşat sentimentele 
şi au avut curajul să le descrie în cuvinte, 
să arate cum iubesc, declaraţiile si versurile 
lor, pline de farmecul tinereţii, încântând 
inimile tuturor. 

Mihai Alexandru, din clasa a XII-a 
H, i-a întrecut, în al treilea an consecutiv, 
pe ceilalţi participanţi la concursul „Cea 
mai frumoasă declaraţie de dragoste”, cu 
această creaţie atât de sensibilă şi originală:

  

Ştefan-Andrei Andrian, clasa a XI- a F 

Oana-Bianca Palaghiu, clasa a IX-a F 

Ştefan-Andrei Andrian, clasa a XI- a F 

, clasa a IX-a F 
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Regina mea neagră, 

Aş vrea să te pot întreba: „Vrei să ne luăm?” şi tu să zici: „Ce?” , iar eu să îţi spun 
... „câmpii” şi să fugim doar cu ţigările astea din buzunar şi cu pisica în rucsac, 
poate undeva, foarte departe sau doar până vizavi, să nu ne pese că am lăsat 
televizorul deschis şi lumina aprinsă la baie, să nu ne pese că mâine e joi sau că ieri 
a plouat şi că azi e prea târziu. 
Aş vrea să mă furi sau poate să te răpesc eu şi, călare pe un semn de întrebare, să nu 
ne pese de răspuns. Şi poate acolo, undeva, departe sau pe trotuarul de vizavi, să 
descoperim că mereu e joi şi că ploaia face bine la păr şi că azi nu va mai fi niciodată. 
Aş vrea să nu ne pese şi să plecăm acum...  Dar pisica nu are nicio vină... şi mai am 
de văzut un meci la opt. 

Mereu al tău, 
nebun de alb 

Ansamblul „Muguraşii”, îndrumat de 
domnul profesor Biciuşcă Vasile, a făcut 
deliciul festivităţii. Aducând puţin din 
culoarea satului tradiţional românesc şi 
împărţind voie bună, dansatorii au jucat, 
au chiuit şi i-au ademenit pe „vrănceni” la 
„Periniţă”, într-o ploaie de confetti.  
 

Sub îndemnul : „Vine zânul Dragobete 
,/Cu dragoste să te-mbete”, elevii au fost 
cuprinşi de o atmosferă feerică şi au trăit o 
zi specială ce va rămâne o amintire 
neştearsă a frumoşilor ani de liceu. 

 
Oana-Bianca Palaghiu şi  

Oana-Lavinia Ţârdea, clasa a IX-a F 

 

enaclul  literar ,,Crisalide’’ 

 
 
 
 

Misiunea oricărei instituţii sau 
organizaţii este aceea de a promova tot 
ceea ce este valoros în domeniul sau 
domeniile pe care le reprezintă. Acest 
proiect al Consiliului Judeţean al 
Elevilor  va reuni elevul aspirant la 
profesia de  scriitor, dascălul care s-a 
afirmat,  poate chiar şi creatorul de cultură 
scrisă, deja consacrat,  cât şi pe cel ce 
creează o altă formă  de cultură: artişti 
plastici, muzicieni, actori. Prin 
implementarea acestui proiect care va avea 
o ritmicitate lunară se doreşte atragerea 
tuturor iubitorilor de cultură de calitate 
într-un mediu primitor,prin  înfiinţarea 
cenaclului literar „Crisalide” pentru elevi 
şi cadre didactice , fiind un demers firesc, 
căruia participanţii ii vor da anvergură şi 
importanţă mediatică  pe măsură.  

Cultura trebuie sărbatorită într-un 
cadru festiv, ca  o recunoaştere a 
importanţei ei în societate, importanţă pe 
care trebuie să o conştientizeze  şi elevii, 
pentru ca scopul acestui cenaclu să fie 
atins. Mai ales că de o vreme încoace se 
spune că elevii nu mai citesc, chiar şi 
adulţii, că literatura şi cultura au ajuns 
,,cenuşărese”, că valorile s-au răsturnat, că 
intreaga societate s-a schimbat.  
  Obiectivele generale ale proiectului 
sunt mai multe: 
 descoperirea de talente literare  şi 

oferirea posibilităţii de afirmare şi 
dezvoltare celora în care se regăseşte 
vocaţia literară; 

 editarea unei reviste a cenaclului în 
format electronic şi pe hârtie, revista 
"Crisalide" având scopul promovării 
tinerelor talente în mediile artistice si 
culturale  cât şi în rândul publicului 
larg; 

 încurajarea elevilor la creaţie literară şi 
cultură, dar şi asigurarea accesului 
acestora la un act cultural de calitate; 
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 stimularea tinerelor talente care se vor 
putea remarca în cadru organizat, festiv 
şi deschis, care vor avea posibilitatea să 
intre în contact direct cu oameni de 
cultură băcăuani, să dialogheze cu 
aceştia într-un mediu propice; 

 dezvoltarea idei de cultură prin lectură 
şi creaţie artistică (poezie, proză, eseuri, 
critică, artă vizuală, artă teatrală, artă 
muzicală); 

 amenajarea unui cadru organizat de 
întâlnire pentru creatori şi pentru cei ce 
consumă cultură de calitate-elevi şi 
cadre didactice; 

 consolidarea identitătţii  naţionale prin 
educaţie şi cultură de calitate cât şi prin 
respectarea valorilor reale ale societăţii. 

Proiectul urmăreşte valorificarea 
potenţialului creator  al elevilor şi cadrelor 
didactice din Bacău, al oamenilor de 
cultură din judeţ, aceasta fiind atât o 
cerinţă a integrării europene, cât şi o 
cerinţă a recunoaşterii identităţii noastre 
naţionale. 
 Acest cenaclu literar va  reprezenta un 
centru de răspândire a culturii în rândul 
elevilor şi a cadrelor didactice precum şi  o 
punte de legătură între creatorii şi 
consumatorii de cultură  prin şedinţe 
literare, lansări de carte, dezbateri, evocări, 
expoziţii, audiţii muzicale – toate 
mijloacele specifice de popularizare a 
tinerelor talente. 
Există si nişte rezultate la care ne aşteptăm: 

 creşterea interesului pentru cultură şi 
promovarea acesteia cât mai intens prin 
diverse mijloace şi sub diferite forme; 
 creşterea interesului  elevilor pentru un 
produs cultural de calitate prin 
asigurarea accesului gratuit la acest gen 
de evenimente în spaţii cât mai apropiate 
de gustul lor; 
 educarea elevilor prin lectură, 
comunicare şi creaţie literară; 

 stimularea creativităţii elevilor  şi 
facilitarea  accesului acestora la cultură şi 
literatura de calitate; 
 realizarea unui  cenaclu literar care să 
devină centru literar-cultural de 
propulsare a noilor talente; 
 participarea unui număr cât mai mare de 
persoane la manifestări de acest gen;  
 punerea în circuitul naţional şi chiar 
internaţional a valorilor locale.  

 
 Mădălina Vlasie, clasa a IX-a A 

 

Toamna asta 
 

 Cu toţii avem nevoie de cineva  

Pe care să-l iubim, 

Cu toţii avem nevoie de cineva  

Pe care să-l urîm, 

Cu toţii ne plângem  

Că nu avem destul, 

Dar nu ea, 

Dar nu el, 

Dar nu eu, 

Nu de acum încolo 

Probabil pentru că nu mai avem, 

Nu mai am chiar nimic 

 

 

Ioana-Diana Simion, clasa a X-a H 

 

Generaţia noastră merge 

Pe urmele defecte ale altora, 

Înotând în ţărînă 

Rugându-se în genunchi zgîriaţi 

Pentru o picătură de seu 

Care să le şteargă păcatul 

De pe palmele înăsprite 

Ştiam, ştiai, ştia prea bine 

Că lucrurile pe care le-am greşit  

Nu se pot îndrepta, 

Iar ziua de mâine ne va doborî 

Înainte de-a încerca să ne apărăm 

Dar, totuşi, vom încerca, 

Voi încerca să mă ţin de vise, 

toamna asta...  
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acăul, o capitală a culturii 

 
 
 
 
 

Au scris şi alţi colegi ai noştri, în 
acest număr al revistei, despre acelaşi 
fenomen. Vom încerca să insistăm mai 
mult pe discursul băcăuanului Solomon 
Marcus la Simpozionul naţional de estetică. 
Aflat la cea de a XVII-a ediţie, simpozionul 
a devenit un eveniment de tradiţie şi de 
referinţă pentru mediul cultural românesc. 
Simpozionul are loc la Bacău de atâţia ani, 
iar noi n-am auzit de el decât de la 
profesorul nostru de română. Poate că 
municipalitatea ar trebui să facă mai mult 
în a-l face vizibil, fiindcă faptele de cultură 
dau măsura unui popor. Organizatorul  
simpozionului este mereu acelaşi, adică 
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte 
„George Apostu” Bacău, la care se adaugă, 
în parteneriat, Secţia de filosofie a 
Academiei Române, cele două universităţi 
din Bacău şi Consiliul judeţean Bacău. Între 
16 şi 18 noiembrie 2011, au avut loc lansări 
de carte, de reviste, concerte, vernisaje. Joi 
şi vineri au avut loc lucrările Conferintei 
naţionale de estetică. Cu acest prilej, la cele 
două universităţi băcăuane au conferenţiat 
şi invitaţi de marcă ai ştiinţei, culturiişi şi 
artei româneşti, precum prof. univ. 
dr.Marin Aiftincă, prof. univ. dr. Grigore 
Smeu, acad. Alexandru Boboc, prof. univ. 
dr. Liviu Dănceanu, dr. Valentin Ciucă, 
acad. Solomon Marcus, prof. univ. dr. 
Petru Bejan, Mihai Oroveanu, directorul 
Muzeului de Artă Modernă Bucureşti, 
istoricul şi criticul literar Constantin Călin. 
Tema Conferinţei naţionale de estetică a fost 
„Opera de artă şi dezestetizarea artei”. Au 
conferenţiat mai mulţi invitaţi, vineri, 18 
noiembrie, în aula Universităţii „V. 
Alecsandri”.  
Noi vom încerca să spicuim câteva idei din 
conferinţa susţinută de acad. Solomon 
Marcus.  

Una din ideile 
academicianul
ui care ne-a 
atras atenţia a 
fost aceea că în 
societatea 
noastră, dar şi 
aiurea, se resimte lipsa „setei de frumos”. 
El a susţinut   apoi această lipsă ca fiind o 
consecinţă a sistemului educaţional, care 
nu favorizează alianţa cu frumosul. În 
situaţia aceasta ne aflăm în momentul de 
faţă, deoarece sistemul educaţional nu 
urmăreşte decât datoria de a şti, de a 
reproduce nişte cunoştinţe la examene. 
Aceasta s-ar putea schimba dacă în fiecare 
din noi s-ar cultiva nevoia de a înţelege. 
Astfel ar apărea şi „răsplata”, acea stare de 
bucurie sufletească pe care o avem în 
momentul în care descoperim ceva pe cont 
propriu, din iniţiativă personală. În acest 
mod ia naştere frumosul: descoperind 
lucruri noi, ce ne îmbogăţesc spiritual, 
devenim motivaţi să ne cultivăm, să 
evoluăm. Solomon Marcus a subliniat 
faptul că jocul e o componentă esenţială a 
acestui proces de învăţare. Acesta din urmă 
nu trebuie să fie o obligaţie, o constrângere, 
ci simpla noastră dorinţă de a ne pune 
întrebări şi de a găsi răspunsuri. Din 
păcate, a mai spus academicianul, trebuie 
să recunoaştem că în societatea noastră 
există multe tentaţii, care ne distrag atenţia 
şi care nu produc nimic benefic. Printre 
acestea se numără şi emisiunile de 
divertisment, care supravieţuiesc numai 
datorită bârfelor puse pe seama zonei 
mondene. Bineînţeles că acestea atrag 
tocmai prin lipsa lor de importanţă şi 
încearcă să fure cât mai mult din timpul 
nostru. Care ar fi scopul? Stagnează 
procesul nostru de evoluţie ca fiinţe 
umane, ne urâţesc sufleteşte. Deja este 
cunoscut faptul că industria mass-media 
este o industrie de monopol, care încearcă 
să ne atragă prin orice mijloace să devenim 
consumatori ai bunurilor promovate de ea. 
Printre altele, acesta este şi lucrul pe care-l 
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susţine Solomon Marcus, subliniind că în 
educaţie nu este loc pentru frumos. Un 
copil, spre exemplu, este educat încă de la 
cea mai fragedă vârstă să traiască în nişte 
norme impuse de societate, să respecte un 
program zilnic sau să reproducă nişte fraze 
şi idei. Ce obţine în acest mod? 
Convingerea că se îndreaptă către 
„perfecţiune”, abandonându-şi în acest fel 
unicitatea şi talentul. Îi este refuzată nevoia 
de a se întreba, de a se îndoi. Cred că 
fiecare din noi am trăit sau măcar am fost 
martorii acestui tip de comportament, însă 
nu putem spune că există un vinovat. Până 
şi cei care susţin cu vehemenţă respectarea 
acestor norme, sunt rezultatul aplicării lor 
în viaţa reală. Aşa se explică şi crizele prin 
care trec unii oameni la vârsta maturităţii, 
când realizează într-un final că şi-au irosit 
viaţa urmărind un scop ce nu venea din 
interiorul lor, ci era prestabilit de părinţi 
sau de societate. Asta considerăm că ar 
trebui să conştientizăm noi, ca elevi, în 
momentul actual: importanţa stabilirii unui 
ţel în viaţa ce este rezultatul celor mai mari 
dorinţe ale noastre, nu ale celor din jur. 
Astfel, putem găsi un loc frumosului în 
viaţa noastră !  

Putem afirma cu mândrie că 
suntem printre elevi de liceu care au avut 
acces la această adunare a intelectualităţii 
din România şi că oraşul nostru a fost, timp 
de trei zile, o capitală a culturii. Ne-am 
îmbogăţit cunostiintele şi ne-am lărgit 
orizontul de cunoaştere asistând la aceste 
dezbateri ce au avut loc într-o atmosferă 
deosebită, captivantă, puţin tensionată 
uneori, când fiecare invitat era pus în 
situaţia de a-şi susţine propria idee în faţa 
celorlaţi. 
   Am înţeles că  „lumea artei” este 
zguduită periodic de promovarea altor 
valori decât cele tradiţionale, iar 
controversele privind „apusul” ireversibil 
al artei, prezis cu sârg de mulţi  specialişti 
în domeniu, nu se risipeşte cu uşurinţă. 
Am realizat faptul că din „exigenţe” pur 
comerciale, frumosul se aliază adesea cu 
kitsch-ul, ceea ce îl face superficial si frivol, 
dar din solidarizarea tuturor artiştilor, mai 

întâi  în jurul valorilor clasice, s-au 
cristalizat teoriile estetice privind 
„autonomia artei” şi chiar pretinsa ei 
„gratuitate”. 

Astfel, dacă unii au pus parcursul 
dezestetizării pe seama coruperii bunului-
gust şi recrudescenţei urâtului - în toate 
formele sale, acesta având tendinţa să 
substituie tot mai mult frumosul -  arta are 
resurse intime de regenerare, chiar dacă 
„dezestetizarea” este dorită chiar de artişti, 
din frondă.                       

Cornelia Maria Glodeanu,  
Bianca Ioana Pînzaru, clasa a XII-a D 

 

opilul învaţă iubirea lui 
Hristos 

 
 
 

,,Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, 
concurs naţional de miniproiecte de 
educaţie social-filantropică, iniţiat de 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, ne-a fost 
prezentat de Părintele Leonte Constantin, 
profesor de religie în cadrul Colegiului 
Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”. 

Cu atât mai mult cu cât ne aflăm 
în Marele Post al Sfintelor Paşti, noi, 
colectivul clasei a IX-a F, alături de doamna 
dirigintă, Dragomir Elena, ne-am hotărât 
să realizăm acest proiect, venind în 
mijlocul copiilor cu nevoi speciale de la 
Şcoala ,,Maria Montessori”, Bacău, care au 
atâta nevoie de înţelegere şi sprijin. 

Gazda noastră a fost domnul 
profesor Năstac Adrian, directorul şcolii, 
însoţit de alte cadre didactice. Aceştia ne-
au primit cu braţele deschise. 
Domnul director ne-a prezentat, la început, 
specificul şcolii, programul unei zile 
obişnuite de lucru, problemele pe care le 
au copiii şi modul în care profesorii 
lucrează cu ei. După aceasta, am fost 
întâmpinaţi chiar de elevii şcolii, care s-au 
comportat neaşteptat de frumos, aş putea 
spune excepţional! 
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Activitatea s-a deschis cu rugăciunile 
începătoare, rostite împreună cu Părintele 
Leonte Constantin, iar după aceea, copiii s-
au prezentat, spunându-şi numele şi 
vârsta. În continuare, colega noastră, 
Teodora-Paula Vîţă a vorbit despre Pilda 
Samarineanului milostiv şi învăţătura 
cuprinsă în aceasta. Ne-a amintit că, dacă 
prima poruncă dată de Dumnezeu este ,,Eu 
sunt Dumnezeul Tău, să nu ai alţi 
Dumnezei afară de Mine”, cea de-a doua 
ne îndeamnă să-l iubim pe aproapele 
nostru ca pe noi înşine. În numele iubirii 
creştine, a spus Teodora, ,,am venit la 
această şcoală, pentru a aduce  
bucurii şi alinare celor mici”. 

Cuvinte pline de căldură le-a 
adresat elevilor şi colega Oana-Bianca 
Palaghiu, care a insistat asupra a ceea ce 
înseamnă ,,aproapele “, spunând că 
,,acesta nu este doar colegul de bancă sau 
prietenul, nu este doar cel de lângă noi, ci 
poate fi şi un necunoscut, dar care are 
nevoie de ajutorul nostru”. De asemenea, 
ea a precizat: ,,Cine va ţine cont de 
poruncile Domnului şi îl va îngriji pe 
aproapele său va cunoaşte drumul 
mântuirii, fiindcă Însuşi Domnul nostru 
Iisus Hristos a afirmat: <<Întrucât aţi făcut 
unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, 
Mie Mi-aţi făcut>> (Matei, 25:40)“.  

Ne-am reamintit faptul că anul 
2012 a fost declarat de Biserica Ortodoxă 
Română ca An al Sfântului Maslu, colega 
noastră Alina-Nicoleta Stoleru relevând, 
în intervenţia ei, cât de însemnată este 
această Sfântă Taină pentru vindecarea 
trupească şi sufletească a credincioşilor.  

Elena-Irena Sasu, o altă colegă, a 
subliniat motivul prezenţei noastre la 
Şcoala ,,Maria Montessori”, în frumoase 
cuvinte: ,,Trăim cu toţii într-o comunitate, 
iar aceasta reprezină familia în faţa lui 
Dumnezeu. Trebuie să învăţăm să-i 
respectăm pe cei din jur şi să le oferim 
ajutor necondiţionat. Chiar pentru asta ne 
aflăm aici!”.  

Activitatea a continuat cu un 
moment artistic, susţinut de Emilia Pârţac, 
la chitară şi de Irina-Elena Aldea, interpret 

vocal, care i-a înveselit pe copii cu 
cântecele: ,,Mielul”, ,,Ceata lui Piţigoi”,  ,,Să 
fim din nou copii” şi ,,O lume minunată”. 
Cei mici aplaudau şi fericirea se putea citi 
pe chipurile lor, fiind cu atât mai încântaţi 
cu cât Teodora le-a făcut surpriza să apară 
printre ei costumată în clovn.  

Programul apropiindu-se de 
sfârşit, am intonat rugăciunile: ,,Doamne şi 
Stăpânul vieţii mele”, ,,Cuvine-se cu 
adevărat” şi ,,Cu noi este Dumnezeu”. 
Desigur, nu am plecat înainte de a împărţi 
drăguţilor copii darurile pregătite: cărţi şi 
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caiete de colorat, jocuri pentru 
ludoterapie, multe fructe... În atmosfera 
emoţionantă, cu toţii am cântat ,,Mulţi ani 
trăiască!”, după care, copiii, oferindu-ne şi 
ei o surpriză, ne-au impresionat cu 
cântecul ,,Dacă vesel se trăieşte!”.  

Aşa cum a spus şi doamna 
dirigintă Dragomir Elena, ne-am propus şi 
sperăm că am reuşit, prin acest proiect 

dedicat copiilor cu nevoi speciale de la 
Şcoala ,,Maria Montessori”, ,,să le aducem 
zâmbetul pe buze, lumina în priviri, 
bucuria în suflet. Primind roadele faptelor 
noastre, cu certitudine, ei au simţit, încă o 
dată, că a venit în viaţa lor iubirea lui 
Hristos! ”. 

Maria Şerban, clasa a IX-a F 

 

O NAME- 
poveste fără sfârşit… 

 
Totul a început într-o primăvară însorită acum 17 ani… 
 

Când unii dintre noi abia vedeam 
lumina zilei, un tânăr domn profesor , pe 
atunci, de la Colegiul Naţional „Gheorghe 
Vrănceanu”, a pus bazele acestui splendid 
concurs, care,  între timp,  a devenit 
tradiţie. Cu timpul, roadele s-au văzut şi 
acest concurs a devenit un descoperitor de 
talente. 

În fiecare an, luna mai aduce multe 
suflete , dornice de afirmare,  în curtea 
colegiului.  
 „No name’’  este concursul care 
îmbină într-o armonie perfectă atât 
informatica dar şi sportul. Concursul de 
informatică se desfăşoară într-o zi de joi şi 
se adresează atât elevilor de gimnaziu, cât 
şi celor de liceu, din întreg judeţul Bacău. 
Cunoscând deviza « Important e să 
participi », aceştia se adună în număr 
mare. Nu toţi vor ieşi învingători, dar cei 
care o vor face vor avea parte de premii 
consistente. Cu toate acestea, şi cei 
„învinşi” vor pleca acasă cu diplome de 
participare. A doua zi după  concurs, 
organizatorii şi câştigătorii vor participa la 
faza a doua a concursului, care se va 
desfăşura într-o locaţie secretă ce va fi 
dezvăluită cu puţin timp înaintea plecării. 
În această fază, vor avea loc întreceri 
sportive, cum ar fi : orientarea turistică, 
tenis cu piciorul, trasul frânghiei, 
skandenberg şi multe altele. Participanţii la 
cea de-a doua etapă vor fi uimiţi de 

inventivitatea profesorilor nostri privind 
activităţile desfăşurate. 
 Am avut şi noi bucuria şi norocul 
de a organiza acest  concurs de două ori 
până acum.  În urmă doi ani, faza a doua a 
concursului s-a desfăşurat la Bicaz într-o 
splendidă locaţie în inima munţilor, care 
ne-a dat tăria să ducem la bun sfârşit 
obositoarele, dar, frumoasele activităţi.  
în toată splendoarea lui pe « domnul 
comandant », ghidul nostru în lunga 
expediţie de pe munte. 
       Anul trecut, partea cea mai 
îndrăgită a concursului s-a ţinut la poalele 
barajului.  Cuvintele nu pot exprima 
sentimentele trăite în acel colţ de Rai.  
        A şaptesprezecea ediţie promite 
mai mult decât celelalte, deoarece idealul 
acestui concurs este progresul. Noi vă 
aşteptăm în număr cât mai mare,  pentru a 
vă învăţa să munciţi distrându-vă.  
 

Andrei Mihu, Rareş Popa, 
Alexandru Avram, clasa a XI-a A
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ubire voluntară 
 
 
 
 

Să-i ajutăm, iubindu-i !...Cuvântul 
biblic ne vorbeşte despre semeni, dar cine 
sunt ei, ce sunt ei? Pentru noi, sunt copiii 
cu faţa rotundă, cu ochii mongoloizi, 
extrem de afectuoşi şi de mofturoşi, 
beneficiari ai Asociaţiei Sindrom Down 
Bacău.  

Având experienţa implicării 
noastre în acţiuni anterioare de voluntariat, 
noi, mâna de oameni din clasa a XI-a H – o 
mâna vânjoasă de vreo cincisprezece elevi, 
am ales calea solidarităţii şi a zâmbetului 
în proiectul Să-i ajutăm, iubindu-i!, unindu-
ne atât imaginaţia, cât şi altruismul în 
scopul conştientizării drepturilor pe care le 
au persoanele în nevoie de către locuitorii 
Bacăului. 

Iniţiativa noastră a fost primită cu 
căldură de către reprezentanta Centrului 
de Zi “Our kids”, doamna Gabriela Oteliţă, 
preşedinta organizaţiei. Cu sprijinul 
dumneaei şi îndrumaţi de doamna 
profesor Egarmin Ana-Maria, am izbutit 
adesea să dăm formă umană misiunii 
voluntare de a interacţiona cu puştii cu 
Sindrom Down, copii minunaţi, prietenoşi, 
sociabili, nişte copii cu sclipiri grăitoare în 
ochi, la fel ca toti ceilalţi. În decembrie 
2011, am adus spiritul sărbătorilor de 
Crăciun în sufletele lor prin concursurile 
amuzante de gătit şi de dans în cadrul 
campaniei Dăruieşte, pentru a schimba un 
destin, a cărei reuşită a fost confirmată în 
momentul în care toţi cei prezenţi au vibrat 
din străfunduri prin joc şi cântec,  parcă, 
pentru o clipă,  uitând cine sunt şi de unde 

vin... Chipurile  la început, confuze- s-au 
luminat atunci când noi le-am arătat cum 
puteau face mini-sendvişuri în formă de 
inimioară, de ursuleţ radiind de bucurie la 
vederea „operelor de artă” comestibile. 
Senzaţia de împlinire sufletească, greu de 
descris în cuvinte, se asemăna cu aerul pe 
care îl respirăm în fiecare zi, care ne umple 
sufletul de bine. 

Opţiunea de a performa pe scena 
voluntariatului a dezvăluit disponibilitatea 
de a realiza campanii de strângeri de 
fonduri, de a oferi ajutor în promovarea 
ţelului asociaţiei (participarea la ONG Fest, 
în octombrie 2011). 

Pentru ca surâsul abia câştigat al 
copilaşilor să persiste, ne gândim să 
fructificăm resursele personale prin 
viitorul proiect Să dăm dovadă că se poate !, 
alegând să fim cei care, mai departe, 
împart buna dispoziţie si voioşia.  

 
Alina Vârlan, Diana Alexa, clasa a XI-a H 
 
 
 
 

arabesc 
 
să descriu 
ceea ce 
nu pot pronunţa 
cercuri respiră 
prin 
paie înfipte în plămânii lor 
aşterne-ţi genele pe pervaz 
lasă-le să se usuce 
le vom presăra pe caise uscate 
şi le vom mânca la cină 

 
un acoperiş fumegă ochi de alb 
orbitele mele 
citesc murdar în drumuri surde 
niciodată să nu uiţi 
praf scăldat în albastru 
tremur de crimă pe mări senzuale 

 
o să-ţi dau un covor pe care să te târăşti 
o silfidă 
coase ceruri negre cu un ac 
cineva poate spera  
clipitul unei stele 
nebun 
eşti nebun 
eşti un arabesc. 

 
 

Sabina Buzoi, clasa a XII-a D

I 
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himia este  
„la ea acasă” la C.N. 
„Gh. Vrănceanu” 
 
 

Când am intrat prima oară în acest 
colegiu a fost cu ocazia zilelor „Porţilor 
deschise” şi m-au impresionat diplomele 
de pe pereţi obţinute de elevii acestui 
colegiu la competiţiile naţionale, calificările 
la taberele naţionale pentru disciplina 
chimie. Îndrăgeam acest obiect încă din 
şcoala generală, am fost şi la concursuri, 
dar până la nivel judeţean. Sorţii au făcut 
să o am dirigintă pe doamna profesoară 
Rosenschein Mariana. Fiind o fire deschisă, 
dornică de afirmare, am fost aleasă de 
colegi şefă a clasei. Mi-am dorit să mă 
afirm şi la chimie, deoarece gândul de a 
urma o facultate din domeniul medical mă 
sâcâia tot mai mult. În clasa a IX-a nu am 
obţinut rezultate prea bune la concursurile 
la care am participat, dar confirmarea unei 
anumite valori pe care aş putea s-o obţin a 
venit în clasa a X-a, când am obţinut locul 
V la Olimpiada judeţeană de chimie şi 
locul I la concursul „CHIMEXPERT”, etapa 
zonală, iar la etapa naţională premiul III.  

Am fost foarte bucuroasă când am 
văzut că pot face performanţă la această 
disciplină. M-am înscris la Centrul de 
Excelenţă, pe care doamna profesoară îl 
organizează în fiecare 
sâmbătă, şi acolo am 
descoperit „echipa” de elevi 
olimpici, elevi extraordinari, 
care, de asemenea, îşi doreau 
să fie cât mai buni la chimie. 
Am cunoscut şi satisfacţiile 
muncii în echipă. Elevii mai 
mari, iar aici vreau să-i 
mulţumesc lui Cătălin 
Anghel, îi ajutau la anumite 
aspecte ale programei de 
concurs pe cei mai mici. Aşa 
am procedat şi eu cu colegii 
din clasele mai mici, cu 
colegii din clasă, cu toţi cei 

care mă roagă să-i ajut la chimie organică. 
Simt acum că aparţin unui grup „de elită”. 
Şi cum ar fi altfel când s-au calificat trei 
dintre elevii din echipa noastră pe primul 
loc, la etapa judeţeană a Olimpiadei de 
chimie: 

 la clasa a IX-a – Bîldîgău Carina, IX B; 

 la clasa a X-a – Stoian Marius, X C; 

 la clasa a XII-a – Anghel Cătălin, XII F, 
cu cel mai mare punctaj din concurs (96 de 
puncte din o sută posibile).  

Din cei treisprezece elevi care 
alcătuiesc lotul ce participă la etapa 
naţională a concursului, şase elevi sunt din 
echipa noastră. Cei de mai sus, la care se 
adaugă Marin Georgiana, clasa a IX-a şi 
locul IV, Popa Cosmin, clasa a X-a şi locul 
III, apoi eu, locul II la etapa judeţeană, la 
clasa a XI-a. 

Nu ne vom opri aici, avem planuri 
mari, atât pentru etapa naţională, cât şi 
pentru alte concursuri: „Chimia – prieten 
sau duşman” sau concursul naţional 
„Magda Petrovanu”, la care alţi elevi din 
echipa noastră s-au calificat la etapa 
naţională sau urmează să intre în concurs. 

Să nu credeţi că muncim numai, nu 
suntem nişte „tocilari”. Când avem timp 
liber ne şi distrăm. Sunt renumite 
excursiile pe care le organizăm cu clasa sau 
activităţile cultural-artistice în care ne 
implicăm. De aceea, mulţi dintre elevii 
echipei noastre sunt şi bursieri ai 
Consiliului Local. 

Din ce în ce mai mult, atât 
eu cât şi colegii mei suntem 
convinşi că numai muncind 
în echipă, uniţi, suntem o 
forţă de neînvins. Vă 
recomand şi vouă să ne 
urmaţi exemplul, să veniţi 
în echipa noastră de iubitori 
ai chimiei sau să vă faceţi 
propria echipă pe alte 
discipline. Ne dorim şi vă 
dorim mult succes! 

 
Andreea Dobraniş,  

clasa a XI-a C 

 

C 

Cezara Palade, clasa a X-a G  
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nirea cu Vrănceanu

 
Cuvântul 
,,unirea” 
din titlu nu 
este un 
verb. Pentru 
cine nu ştie, 
cuvântul e 
substantiv şi 
e vorba de 
C.N. 
,,Unirea” 
din Focşani. 
De vreo 
cinci ani, ne-am ,, înfrăţit” cu ei. În fiecare 
an, ne vizităm reciproc. Mai întâi 
,,năvălim” noi la ei, apoi ei îşi iau revanşa, 
încălcându-ne  „teritoriul”. 
Anul acesta, pe 2 aprilie 2012, de 
dimineaţă, au plecat din Bacău spre 
Focşani patru autocare cu elevi şi profesori, 
exaltaţi şi  anticipând ,,confruntările” 
sportive ce vor avea loc. Şi nu numai... 

O sută cincizeci  de elevi din 
diferite clase şi treizeci de cadre didactice 
au participat la aceste confruntări amicale.  
Andrei Gabriel, Lazăr Crina, Lazăr Lucian, 
Popa Marian, Merticaru Claudia, 
Merticaru Cristian, Leonte Doru, Balaban 
Bianca, Egarmin Ana-Maria, Resmeriţă 
Viorica, Năstase Raluca au fost profesorii 
trimişi „în delegație” de liceul nostru, fiind 
cu grijă aleşi în scopul de a ne reprezenta 
colegiul într-un mod cu toul aparte. 
Noană Cornel, Popoiu Dan, Mohonea 
Marius, Pătraşc Enache, Sârbu Angela, 
Paizan Viorel au fost cadrele didactice de 
la liceul „advers”, care ne-au întâmpinat. 
Profesori aleşi pe sprâncenă, pe măsura 
dascălilor colegiului nostru. 
Până şi vremea de afară  părea să aştepte 
cu nerăbdare întâlnirea celor două licee.  
Timpul a fost prietenos cu noi, soarele 
zâmbea. Ziua era călduroasă şi clară, 

perfectă pentru activităţi sportive, dintre 
cele mai variate.  

În autocar, elevii au cântat, au 
jucat jocuri distractive, au discutat între 
ei, pe scurt, s-au simţit bine.  

Atmosfera a fost una degajată, toţi 
cei prezenţi s-au distrat. Un început 
promiţător pentru o zi în care sportul este 
cuvântul-cheie, nu? 

Cei de la C.N.„Unirea” ne-au 
primit în modul tradiţional, reprezentativ 
pentru ţara noastră, cu pâine şi sare, la 
„ieşirea” de pe impozantul covor roşu pe 
care am păşit, e drept, cu mândrie. 
Domnii directori, Gabriel Andrei si 
Noană Cornel, au ţinut două speech-uri 
care au fost pe placul elevilor, fiecare 

discurs în parte fiind urmat de aplauzele 
puternice ale liceenilor. Şi, la un moment 
dat, chiar mi s-a părut că deja începuseră 
probele acelei zile: elevii celor două colegii 
se întreceau acum în  aplauze şi aclamaţii 
cât mai puternice, însoţind cuvintele rostite 
de directorii liceului din  
care făceam parte...  
  Startul propriu-zis al concursului 
sportiv a fost dat de către echipele de 
majorete ale ambelor licee. Dansul lor a 
constituit deliciul spectatorilor, fiind 
urmărit cu mult entuziasm, mai ales de 
către o anumită categorie a privitorilor... 
După dansul majoretelor, s-a dat startul 
competiţiilor: fotbal între echipe de  
profesori, fotbal între elevi, handbal fete, 
respectiv handbal băieţi, volei fete şi tenis 
de masă. Au fost căştigători din ambele 
licee, au fost şi învinşi. Dar nu asta 
contează. În final, ideea de mişcare, de 
prietenie, de distracţie, de a-şi face noi 
prieteni este cea mai importantă.  Este, de 
fapt, scopul întâlnirilor dintre liceele 
noastre. 
De asemenea, consiliile şcolare ale elevilor 
din cadrul Colegiului Naţional „Unirea”, 
Focşani şi Colegiul Naţional „Gh. 
Vrănceanu”  Bacău, au lansat un concurs 
de scurtmetraj, eseu şi fotografie, dedicat 
elevilor acestor instituţii de învăţământ. 
Concursul se bazează pe  tema „Cărţilor şi 
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a Drepturilor de Autor”. Elevii pot trimite 
lucrările în format electronic 
reprezentanţilor consiliilor şcolare ale 
elevilor, între 3 aprilie şi 1 mai, urmând ca 
după jurizarea aceastora să aibă loc 
decernarea premiilor. Aceasta va avea loc 
în ziua în care elevii de la Colegiul 
Naţional „Gh. Vrănceanu” vor fi gazdele 
competiţiilor, pe data de 8 mai 2012. Ziua 
de 23 aprilie a fost declarată, de către 
UNESCO, Ziua Internaţională a Cărţilor 
şi a Drepturilor de Autor. Scopul acestei 
zile este acela de a promova lectura şi 
drepturile de autor. Având această temă, 

concursul îşi doreşte să atragă elevii spre 
fascinanta lume a cărţilor, având simultan 
scopul de a „împărţi” informaţii  în 
legătură cu drepturile de autor. 

Noi îi aşteptăm pe cei de la Unirea 
cu braţele deschise. Revista C.N. „Gh.  
Vrănceanu” va apărea chiar în ziua în care 
ei vor veni la noi, ca un omagiu adus  
colegilor noştri din judeţul învecinat şi ca o 
dovadă a sincerei  prietenii pe care o 
nutrim . 
  

                         Alexandra Lungu şi 
Mădălina Vlasie, clasa a IX-a A

 

mpresii de vacanţă
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Majoritatea oamenilor din ziua de 
azi nu-şi înţeleg activităţile lor banale, pe 
care le desfăşoară periodic, în special în 
vacanţă. Pentru ei, vacanţa este intervalul 
de timp în care sunt scutiţi de serviciu şi 
fiecare încearcă    să-şi risipească banii 
pentru călătorii exotice sau de lux şi să-şi 
încarce aşa-zisele baterii… ceea ce a 
devenit un obicei plictisitor. 
 Vacanţa mea a fost cu totul 
deosebită de a lor. Mi-am propus ca 
destinaţie, pentru acest timp liber, 
apartamentul meu, fiind cazat în camera 
mea. Serviciile sejourului meu au fost 
variate, astfel că la restaurant am avut 
parte de autoservire, direct din frigider, 
mâncare ce îmi amintea de gustul de-acasă. 
Spre deosebire de alţi oameni care 
obişnuiau în acest timp să lenevească în 
staţiuni, eu m-am alăturat unor activităţi  

instructive pentru viaţă, cum ar fi ducerea 
gunoiului, cumpărăturile, curăţenia în casă  
şi aşa mai departe. Natura a fost alături de 
mine, deoarece în jurul blocului meu am 
putut contempla stânci voluminoase de 
sticlă şi am inspirat aerul tocmai scos de 
ţevile de eşapament ale maşinilor. N-am 
fost singur în vacanţă, fiindcă mi-am 
petrecut timpul cu cel mai bun prieten al 
meu, calculatorul. Cu siguranţă că aproape 
toată vremea am relaţionat cu această 
persoană deosebită. 
 Până la urmă vă pot spune că între 
mine şi ceilalţi, EU am avut cel mai mult de 
câştigat, deoarece oamenii care şi-au 
petrecut vacanţa într-un mod banal, adică 
au plecat de acasă, păreau a fi debusolaţi şi 
mai naivi decât mine, care am rămas o 
persoană realistă şi raţională, care am trăit, 
din păcate în virtual. Cât de „realist” poţi 
să fii atunci când înlocuieşti natura 
adevărată cu imagini din computer? Nu 
ştiu. Nu ştiţi?  

Nicolae Mocanu, clasa a XI-a E 

I 
Lavinia Iftene, clasa a XII-a E 

Ştefan Totolici, clasa a X-a A 
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a Francophonie 
 
 
 
 

În fiecare an, pe data de 20 martie, 
Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu“ 
serbează „La Journée Internationale de la 
Francophonie“, sărbătoare dedicată  păcii, 
înţelegerii şi toleranţei interumane, dar şi 
culturii, istoriei şi  limbii franceze. 

„ La Semaine de la Francophonie “,  
(de pe 17, până pe 25 martie), este 
săptămâna în care au loc o serie de 
activităţi desfăşurate sub îndrumarea 
doamnelor profesoare: Elvira Macaru , 
Crina Lazăr, Mihaela  Cojan . 

Doamna profesoară Elvira Macaru ,  
în calitate de responsabil al catedrei de 
limba franceză din colegiul nostru, mi-a 
dezvăluit o parte a programului şi a 
activităţilor, care au pus la încercare 
inteligenţa lingvistică, cunoştinţele 
generale, dar şi talentul muzical al elevilor 
participanţi. 

Unul dintre concursurile care a 
stimulat imaginaţia şi creativitatea 
„liceenilor vrănceni “ a fost concursul de 
eseuri  „Dis-moi dix mots qui te racontent 
“. Pornind de la cele 10 cuvinte ale 
Francofoniei,(„ Les dix mots de la 
Francophonie“: âme ; autrement; chez; 
caractère; confier; histoire; naturel;  
penchant; songe; transports), elevii au avut 
de alcătuit un text prin care să relateze o 
amintire de vacanţă,(« un souvenir de 
vacances »). În acest an, cuvintele au fost 
extrase din opera lui J.J.Rousseau, ca un 
omagiu dedicat împlinirii a 300 de ani de la 
naşterea sa. 

Elevii preocupaţi  de muzică s-au 
putut bucura de participarea la concursul 
de karaoke, organizat de doamna 
profesoară Crina  Lazăr , fredonând cu 
entuziasm celebrele refrene franţuzeşti. 

Tot la capitolul competiţie, putem 
aminti de concursul de cultură şi 
civilizaţie, intitulat „ La culture française 
en images “, coordonat de doamna 
profesoară Mihaela Cojan . 

Implicarea şi dăruirea elevilor, la 
sfârşitul activităţilor dedicate Francofoniei, 
au fost răsplătite cu diplome de participare 
şi premii pentru cei mai buni.Printre 
aceştia se pot numara şi elevi ai claselor a 
IX-a A, a X-a A, a XI-a E, a IX-a G, etc.  

 
Minodora-Elena Broscoi, clasa a X-a G  

 
 

 
 
Sevraj 

 
 
Nelinişte. Tremur. 
Insomnie. Când mă gândesc la ce voi face … 

Imprecizie. Corpul ăsta şi mintea asta … 

Ale mele să fie? 

Durere. Fără cuvinte. 

 

Te-am fumat constant o lună de zile. 

Dar s-a aflat. 

Voiam să renunţ. 

De nevoie, te miroseam: 

Ridicam nasul în aer, 

Simţeam de la alţii 

Când găseam ocazia, 

Trăgeam chiar un fum, dacă puteam. 

Poza ta este 

Un plic transparent şi gol … 

 

Dar, acum, e oribil. 

Tremur, mă doare! 

Două săptămâni au trecut: 

Nu te-am mirosit, nu te-am fumat, 

Am intrat în sevraj. 

Şi aştept cu nerăbdare 

Momentul când te voi fuma, 

Când te voi respira 

Cu sufletul. 

Aiysha Parviez, clasa a IX-a E 

 

L 



Gaudeamus 2012 

 

 44 

 

Profesori coordonatori: 

Gabriel Andrei, director 

Doina Marinov, director adjunct 

Liliana Dumitriu, profesor  

Diana Popa, profesor 

Claudia Merticaru, profesor 

Elvira Macaru, profesor 

Mariana Rosenschein, profesor 

Ana-Maria Egarmin, profesor 

Elena Dragomir, profesor 

Ilie Vieru, profesor 

Constantin Leonte, pr. profesor 

Simona Cîmpeanu, bibliotecar 

 

Elevi colaboratori: 

Articole: 

Aiysha Parviez 

Alexandra Lungu  

Alexandru Avram 

Alina Vârlan 

Andreea Dobraniş 

Andrei Mihu 

Bianca Ioana Pînzaru 

Bianca Lucia Miclăuş  

Diana Palade 

Cornelia Maria Glodeanu 

Sabina Buzoi 

Diana Alexa 

Diana Nanu  

Doina Vîrlan 

Ilinca Trifonescu 

Ioana-Diana Simion 

Iustina Andronic 

Lorena Cucu  

Mădălina Vlasie 

Maria Şerban 

Minodora-Elena Broscoi 

Nicolae Mocanu 

Oana-Bianca  Palaghiu 

 

Oana-Lavinia Ţârdea 

Rareş Popa 

Simona Hobu  

 

Desene şi fotografii: 

Sevora Agop 

Mihaela Melinte 

Denisa Damian 

Lidia Potop 

Lavinia Iftene 

Cezara Palade 

Ştefan Totolici 

Oana-Bianca Palaghiu 

Ştefania-Ioana Mârza 

Ştefan-Andrei Andrian 

Roxana Botezatu 
Beatrice Lazăr 

 
Coperte: 

I-Raluca Elena Cristudor, elevă 

II-Silvia Bujor, elevă 

IV-Lucian Şerban, profesor 

 

Tehnoredactori: 

Ioana Balan, elevă 

Silvia Bujor, elevă 

 

Coordonator  tehnoredactare: 

Lăcrămioara Mărgineanu, profesor 

Responsabil de număr: 

Dan Petruşcă, profesor 

 
 
 

 ISSN: 1843-0414 






	cuprins
	prima parte refacuta-Silvia2
	Revista tabele-olimpiade2
	formatul paginilor-partea a doua-final

