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UUnn   ffee ll   dd ee   ii nntt rr oo dd uucc eerree   
 

          În numerele trecute ale revistei 
noastre, rândurile semnate “Redacţia” se 
legau de criza economico-financiară globală, 
de situaţia României, de situaţia colegiului 
nostru între cele ale judeţului Bacău, parcă 
şi de conţinutul revistei ... 
 Ce să spunem? Lumea se află tot în 
criză economică, România e la fel, iar anul 
2013 nu prevesteşte schimbări care să ne 
liniştească. La toate se adaugă, aşa cum 
auzim pe la rude, prieteni sau profesori, şi o 
criză morală a societăţii româneşti. Se zice 
că generaţia noastră se orientează după alte 
valori şi are alte criterii. Un profesor de-ai 
noştri afirma că, de-o vreme, trăim într-un 
fel de saturnalii, că sistemul de valori s-a 
răsturnat. 
 Un lucru e sigur, zicem noi, 
optimiştii: Colegiul Naţional “Gh. 
Vrănceanu” este în continuare, cel puţin 
statistic, pe primul loc în judeţul Bacău. 
Şcoala noastră e căutată în continuare de cei 

mai buni elevi ai zonei. Majoritatea susţine 
că profesorii noştri sunt printre cei mai 
buni. Ca de obicei, mijlocul revistei noastre 
va conţine situaţia rezultatelor la olimpiadă, 
faza judeţeană, unde veţi vedea sute de 
colegi de-ai noştri cu premii şi menţiuni. 
Când scriem aceste rânduri, încă nu ştim 
dacă în momentul apariţiei revistei, pe 23 
aprilie 2013, putem avea rezultatele celor 34 
de olimpici pe ţară şi, pentru unii, faza 
internaţională. Dacă nu vom avea aceste 
rezultate atunci, le vom publica în numărul 
viitor al revistei. În rest, în paginile revistei 
noastre sunt articole cu problematică 
diversă, care au în vedere situaţia gravă a 
familiei ca instituţie la noi în ţară, cât şi 
diverse activităţi extraşcolare la care noi, 
elevii, am participat efectiv. E vorba de 
acţiuni culturale sau de voluntariat. 
 Aşteptăm cu însufleţire Unirea cu 
Vrănceanu. Îi aşteptăm pe elevii şi pe 
profesorii de la C. N. “Unirea” din Focşani. 

Am înţeles că anul 
acesta nouă ni se 
alătură în aceeaşi zi (23 
aprilie 2013) colegii 
noştri de la C.N. 
“Ferdinand I” din 
Bacău, cât şi cei de la 
C.N. “N. Bălcescu” din 
Brăila. 
Sperăm să fie o zi 
memorabilă! 

Redacţia
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EEssttee   ffaammiill iiaa   oo  iinnsstt ii ttuu ţţ iiee   ddeeppăăşş ii ttăă??   
  

„Familia”, o temă 
despre care se pot spune 
multe. Profesorul nostru de 
Limba română a dorit să 
afle părerea noastră despre 
situaţii mai speciale din 
unele familii. Astfel eu şi 
colegii mei am prezentat 
mai multe întâmplări 
impresionante. 
     Mi-a rămas în minte un 
citat foarte bine ales de colegul meu Rareş 
Boghiu: „În familie trebuie să stăpânească: 
iubirea, voinţa zămislirii, ordinea, conştiinţa 
datoriei. Nu plăcerea, ci bucuria pură, produsă 
de frumuseţea idealului” (Petre Ţuţea). 
Pentru mine, familia reprezintă persoanele 
care îţi sunt aproape în orice împrejurare, 
oamenii pe care te poţi baza oricând, cu care 
să guşti din toate bucuriile vieţii şi alături de 
care să depăşeşti orice greutate. Familia 
înseamnă, uneori, nu numai rudele de 
sânge, ci şi prietenii adevarăţi. 
     De multe ori nevoia îi obligă pe unii 
parinţi să plece în străinătate. Absenţa unui 
părinte îi afectează destul de mult pe copii. 
Chiar dacă cei plecaţi  încearcă să 
compenseze absenţa  cu bani, cadouri, 
excursii şi altele, copiii se bucură doar pe 
moment, apoi se instalează din nou 
„realitatea”. Dacă parinţii decid să îşi 
părăsească fiii de la vârste foarte fragede, au 
şanse ca dupa câţiva ani, când se întorc, să 
nu mai fie recunoscuţi de copii sau aceştia 
să aibă un comportament rece. Uneori, 
simpla prezenţă, un zâmbet sau o 

îmbrăţişare pot face mult. 
Nici măcar tehnologia de 
ultimă generaţie nu îi poate 
aduce pe oameni mai 
aproape. Telefonul sau 
webcam-ul, deşi aparent par 
să ajute, sunt doar iluzii. 
Ştiu din proprie experienţă 
cum este să stau în faţa 
calculatorului şi să îmi 
privesc tatăl care se află la 

mii de kilometri distanţă. 
     După ce a plecat tatăl meu, eu am 
încercat să îi ţin locul. Stăteam în fiecare 
seară îmbracată în cămaşa lui preferată, 
stăteam pe locul lui la masă, îmi lăsam 
portofelul şi cheile aruncate pe frigider, aşa 
cum făcea el mereu. Eu o luam zilnic pe 
mama în braţe, o sărutam şi de multe ori 
adormeam lângă ea. Partea bună a familiei 
noastre este că această perioadă urâtă nu a 
durat mai mult de doi ani, apoi totul a 
revenit la normal. 
     Lucrurile simple, banale pot face multe. 
Un joc de remmy sau un episod din Tom şi 
Jerry la miezul nopţii înseamnă mult când 
eşti împreună cu ai tăi. 
     Am discutat cu mai multe persoane care 
se confruntă cu astfel de situaţii. 
     Ştiu o familie cu patru copii, doi dintre ei 
adolescenţi. Tatăl a plecat în străinatate, iar 
mama a rămas acasă cu copiii (mama fiind 
„vitregă”). Fata cea mare, neîntelegându-se 
cu mama, a ajuns ca la numai 17 ani să plece 
de acasă, luându-şi viaţa în propriile mâini 
mult prea devreme. 
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     Un prieten bun de-al meu, este o altă 
victimă. La 13 ani, a plecat în străinatate cu 
parinţii, dar fratele mai mare al acestuia a 
rămas în ţară, pentru finalizarea studiilor. 
Această situaţie continuă şi în prezent. Cei 
doi fraţi sunt despărţiţi şi se văd o singură 
dată pe an. 
    O prietenă apropiată se confruntă cu altă 
situaţie. Parinţii au divorţat de caţiva ani şi 
ea a rămas în grija mamei. Locuind departe 
de oraş, când a început liceul a fost nevoită 
să stea la cămin, despărţindu-se şi de mamă. 
La scurt timp,mama acesteia a plecat în 
străinatate pentru că erau din ce în ce mai 
multe cheltuieli. Când a terminat liceul, a 
plecat la facultate în Bucureşti. Un oraş nou, 
o casă nouă, nimeni şi nimic cunoscut, 
familiar. Acum îşi vizitează mama doar de 
sărbători. Tatăl a decis să nu îi fie alături. 
     Acestea sunt situaţii „obişnuite” în lumea 
noastră de azi şi, uneori, tragice. 

     Colegul meu, Rareş a vorbit despre 
efectele plecării părinţilor în străinătate. În 
absenţa unui loc de muncă, mulţi părinţi 
preferă să caute de lucru în străinatate, 
lăsându-şi copiii pe la rude, bunici… 
     Un studiu arată că 170 000 de elevi au cel 
puţin un părinte la munca în străinatate. 
Migraţia pentru muncă poate avea efecte 
pozitive (îmbunătăţirea condiţiilor de trai), 
dar şi efecte negative (deteriorarea relaţiei 
copil-părinte). Deşi plecarea la muncă 
departe de casă este temporară, urmările 
asupra copiilor pot fi similare cu cele ale 
pierderii unui părinte prin divorţ sau deces. 
      Nu poţi numi „familie” un grup de 
oameni care nu au nicio tangenţă, care nu 
interacţionează, care nu vorbesc şi care nu 
participă la toate evenimentele din timpul 
vieţii lor.                                       

Ioana Salahoru,  clasa a XI-a B  
 
 

  
TTeeoollooggiiaa  MMiissttiiccăă  ppooeettiiccăă,,    

IImmnneellee  iiuubbiirriiii  dduummnneezzeeiieeşşttii  aallee  SSffâânnttuulluuii  SSiimmeeoonn  NNoouull  TTeeoolloogg  --  11000000  ddee  aannii  ddee  llaa  
ccoommppuunneerreeaa  lloorr  

 
Coordonatori:  
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei  Romanului şi Bacăului şi 
Pr.Ioan Bârgăoanu, carte publicată cu 
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Editura Basilica, Bucureşti, 2012, 
549 pagini. 

Remarcabilul volum, “Teologia mistică 
poetică”, conţine comunicările prezentate la 
Simpozion : „Imnele iubirii dumnezeieşti” 
ale Sfântului Simeon Noul Teolog, 
Mânăstirea Caşin, Bacău (28-29 noiembrie 
2009). Autorii studiilor, din volumul 
amintit, în număr de douăzeci şi cinci, sunt 
profesori universitari de la Facultatea de 
Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi de 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, precum şi profesori de
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seminar şi de religie din învăţământul 
preuniversitar, care au aprofundat opera 
marelui teolog mistic bizantin. 
   Cuvântul înainte îi aparţine Prea 
Fericitului Patriarh Părinte Daniel, care 
ilustrează portretul spiritual al „Noului 
Teolog”, precizând că acesta este „un mare 
mistic bizantin, care a dezvoltat o teologie a 
luminii harului şi a iubirii de Hristos, bazată 
pe trăirea, simţirea şi vederea 
(contemplarea) lui Dumnezeu. Scrierile sale 
au influenţat gândirea isihastă din secolul 
XIV, Sfântul Simeon fiind un isihast înaintea 
isihasmului. Sfântul Simeon este teolog al 
harului Prea Sfântei Treimi, iar în scrierile 
sale legătura vie cu Hristos-Domnul devine 
izvor de bucurie, de iubire sfântă, de 
răbdare, de înţelepciune şi curaj pentru a 
birui ispitele şi necazurilor cu ajutorul 
luminii Duhului Sfânt. Teologia Sfântului 
Simeon Noul Teolog este ca formă de 
prezentare o teologie mistică poetică, 
exprimată în imne sau imagini poetice” 
(pag. 5). 
  Primul  studiu realizat de  Prea Şfinţitul 
Părinte Dr.Ioachim Băcăuanul, Episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Romanul şi Bacăului 
şi anume „Liturghia iubirii dumnezeieşti : 
Hrană şi iubire” ajută fiecare om să se 
gândească nu doar la hrana trupească, ci şi 
la cea sufletească, ce îl ajută să se apropie de 
Dumnezeu. De asemenea, sunt foarte bine 
ilustrate şi relaţiile de iubire om-Sfânta 
Treime. 
   Demn de remarcat este şi studiul care 
urmează. Astfel, cel de-al treilea studiu, 
introduce o nouă temă: pocăinţa. Acesta se 
intitulează „Modele de pocăinţă în perioada 

Triodului“ şi este scris de Pr. Prof. Univ. Dr. 
Viorel Sava. Una din ideile principale ale 
acestei scrieri este : “Vameşul 
spune: Dumnezeule, fii milostiv mie, 
păcătosul (Luca 18,13), iar Biserica a făcut din 
această cerere o rugăciune liturgică pe care 
o aşază la începutul Triodului, ea aratându-
ne că tema la care suntem chemaţi să 
medităm şi starea în care trebuie să ne 
aşezăm, în această perioadă, este cea de 
pocăinţă” (p78). 
    Următorul studiu se leagă foarte mult de 
principala temă a cărţii şi anume viaţa 
Sfântului Simeon Noul Teolog. Acesta se 
intitulează „Paternitatea şi filiaţia 
duhovnicească în concepţia Sfântului 
Simeon Noul Teolog“ şi este realizat de Pr. 
Prof. Univ. Dr. Ioan C. Tesu. Un fragment 
relevant pentru acest capitol este : 
„Deschide-ţi inima deopotrivă pentru toţi 
fraţii tăi, recomandă Sfântul Simeon, să ai o 
iubire egală pentru toată frăţimea pe care o 
porţi lângă tine,iar cinstea să o atribui cum 
se cuvine fiecaruia dupa vrednicia şi 
mărimea virtuţii lui, nepreferând celui 
duhovnicesc şi virtuos, nici chiar pe cel care 
îl socoteşti cel dintâi în slujirele turmei 
tale”(p.113). 
   Studiu al şaselea aduce  în atenţia 
lectorului pe unul din Sfinţii Trei Ierarhi. 
Acesta se numeşte „Sfântul Grigorie de 
Nazians despre Sfânta Treime“ şi este scris 
de Prof. Univ. Dr. Constantin Marin. Ideea 
de baza a acestui capitol este redată de 
următorul citat : „În Cuvântări (cinci la 
număr), Sfântul Grigorie de Nazians 
cercetează problema unităţii lui Dumnezeu 
în Treime, combătând totodată erezia 

   V 
 



Gaudeamus 2013  
 

arianisto-anomeică, o hibridă împletire a 
unor idei ale lui Arie care fusese exclus la 
Sinodul de la Niceea(325) şi ale unui 
discipol al său, Eunomius din Cyzic ; aceştia 
considerau Fiul ca fiind creatură”(p.177). 
    Un studiu deosebit îi degajă cititorului o 
stare de meditaţie şi îl face să se gândeascaă 
şi la sănătatea sufletului.  
El se intitulează „Exerciţiu filosofic, 
contemplaţie şi expresie antinomică“ şi este 
publicat de către Prof. Univ. Dr. Ştefan 
Afloroaie. Fundamentul său porneşte de la 
următoarele rânduri : „Cel care este pregătit 
să contemple doreşte cu ardoare să 
audă  cuvintele înţelepciuni“ (p.212). 
    Următorul studiu demn de remarcat se 
intitulează : ”Simţirea tainică a luminii 
dumnezeieşti în scrierile Sfântului Simeon 
Noul Teolog” şi este scris de către Pr. Lect. 
Dr. Daniel Enea. Fundamentul acestuia 
porneşte de la următorul citat : ”Chiar în 
noaptea însăşi şi în întunericul însuşi/ Văd 
pe Hristos deschizându-mi în chip 
infricoşător cerurile/ Împreună cu Tatăl şi 
cu Duhul, lumina intreit sfântă/ Una din cei 
Trei şi Trei in Una “ (“Imnul 11”, p.256). 
   Studiul numărul zece surprinde o piesă 
importantă din portretul Sfântului Simeon 
Noul Teolog. Acesta se intitulează „Vederea 
luminii dumnezeieşti în experienţa 
isihastică a Sfântului Simeon Noul Teolog“ 
şi este scris de către Pr. Prof. Dr. Constantin 
Leonte (profesor la Colegiul Naţional  
„Gheorghe Vrănceanu”). 
Ideea fundamentală a acestui capitol 
porneşte de la următorul citat: „Vederea 
luminii dumnezeieşti e garanţia pătrunderii 
propriei fiinţe şi a angajării ei plenare în 

lucrarea mântuirii prin harul Duhului Sfânt. 
De aceea, după cuvântul Sfântului 
Simeon, „trebuie să ne straduim a primi pe 
Sfântul Duh în noi şi a-L pastra în 
noi ”(p.267). Cartea se încheie cu 
Rugăciunea a Şaptea de la Sfânta 
Împărtăşanie, alcătuită de Sfântului Simeon 
Noul Teolog.  
   Cartea se adresează oricărui creştin şi 
oricărui tânăr doritor să cunoască opera 
Sfântului Simeon Noul Teolog. Adevărurile 
prezentate în aceasta sunt spre interesul 
tuturor. Fiecare se poate regăsi într-un 
capitol şi poate afla adevăruri, care până în 
acel moment reprezentau un mister, dar au 
fost limpezite de Sf. Simeon Noul Teolog. 
Lecturând acest volum, vom observa că 
fiecare studiu ne oferă o pildă de viaţă 
creştină autentică, mesajele pentru aceasta 
fiind cu totul speciale. 
 
 

 
 

Roxana-Ioana Sandu, clasa a X-a G 
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Simpozionul naţional de 
estetică 

Ediţia a XVIII-a (I) 
 

Instituţia care a realizat ediţia a 
XVIII-a a Simpozionului naţional de estetică a 
fost: Centrul ce Cultură şi Arte „bGeorge 
Apostu” Bacău.  Acest simpozion s-a 
desfăşurat timp de trei zile. În prima zi, pe 
data de 21 noiembrie 2012, ora 17.00, la 
centrul de cultură amintit, a avut loc 
„Spectacolul cărţii”. A urmat apoi lansarea 
revistei “Vitraliu”, nr. 39, şi s-a încheiat cu 
un recital instrumental susţinut de Adrian 
Petrescu, solist al Filarmonicii “George 
Enescu” din Bucureşti. 

În cea de-a doua zi, pe data de 22 
noimenrie , au existat două momente. 
Primul a început la ora 10.30, la 
Universitatea „George Bacovia” Bacău, 
unde a avut loc Conferinţa naţională de 
estetică, cu tema „Arta şi comunicarea prin 
artă (I)”. Aici am fost şi noi, semnatarele 
acestor rânduri, dar şi mulţi colegi de-ai 
noştri din colegiu. 

Evenimentul, unic pe plan naţional, 
a adunat personalităţi cu rezonanţă în 
cultura naţională şi internaţională. 

Geo Popa, directorul centrului de 
cultură, a deschis ziua „aventurii 
spirituale”.  La simpozion, au fost prezenţi 
oameni iluștri precum: domnul academician 
Alexandru Surdu, domnul academician 
Alexandru Boboc, domnul profesor dr. 
Liviu Dănceanu, doamna conferențiar dr. 
Mihaela Pop, domnul profesor dr. Marin 
Aiftincă, domnul profesor dr. Ştefan 
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Munteanu, domnul profesor dr.  Ştefan 
Oprea, domnul professor dr. Grigore Smeu, 
criticul de artă Valentin Ciucă, domnul 
profesor universitar Petru Bejan si artistul 
Grigore Leşe. 

La acest simpozion de estetică am 
învățat că atunci „când vorbim despre artă, 
parcă am vorbi de legătura dintre drac și 
tămaie” sau că „filozofia nu se poate fără 
estetică, etică și morală”. 

Primul dintre cei care au ținut 
discursuri a fost domnul profesor doctor 
Marin Aiftincă. Acesta a explicat diferențele, 
dar și asemănările dintre comunicarea 
obişnuită și comunicare prin artă, cât și 
problema majoră a esteticii și artei, astăzi. În 
acea perioadă, am celebrat moştenirea pe 
care a lăsat-o Caragiale la 100 de ani de la 
trecerea la cele veşnice. Funcția majoră a 
artei este comunicarea. Arta este o 
modalitate de a percepe, gândi și exprima 
lumea; perceperea  acestor realități cere să 
fie exprimață. Există mijloace specifice 
fiecărei arte: cuvintele, gesturile, liniile, 
sunetele, etc.  Comunicarea artistică este cea 
mai bogată și complexă dintre comunicări.  
Constantin Noica preciza diferența dintre 
„comunicare” și „cuminecare”. Prin 
comunicare, înțelegem informații, 
semnificații, înțelesuri, iar cuminecarea 
trimite la subînțelesuri. „Progresăm printr-
un suport de comunicare, dar nu progresăm 
cu adevărat dacă nu obținem și un suport de 
cuminecare”.  

Evoluția artei reprezintă evoluția 
receptorului de a recupera subînțelesurile 
artei. Comunicarea artistică se produce 
printr-un limbaj distinct – expresia artistică 

(specifică fiecărui domeniu: teatrală, 
muzicală, etc.) dobândește formă. Arta este 
interpretare naturală, nu imitare. 
Modalitățile de comunicare prin artă 
vizează antiarta, uneori.   

Domnul profesor dr. Marin Aiftincă 
a sfârșit discursul său impecabil prin a 
afirma că “arta exprimă sensibilitatea unei 
epoci, unui timp istoric”.  

După domnul profesor dr. Marin 
Aiftincă a urmat domnul academician 
Alexandru Boboc, care a dezbătut tema 
convenționalului în limbajul artei moderne, 
care e o aventură. Orice cultură, spunea 
dumnealui, începe cu un miracol al 
spiritului: limba. Limba, ca limbă națională, 
este un mod de a locui în lume, o formă 
simbolică a culturii alături de mit, artă, 
tehnică, cultură, filozofie și ştiință. Limbajul 
este fundamental creației umane, iar 
convenționalul  reprezintă respectarea 
anumitor contexte, anumitor convenții.  

Raportul de apariție este un act prin 
care un autor/creator dă expresie unei 
forme.  Creația este legată de modelare, deci 
trebuie să existe material. Instituirea este un 
concept, un act de iniţiere, dincolo de 
material. Limbajul este format din 
psihologie, logică, lingvistică si cultură, ceea 
ce duce la discursul uman.  Discursul 
privește modul în care ne comportăm. 
(Pictura- Picasso, romanul lui Proust “In 
căutarea timpului pierdut”, muzică 
contemporană).  

Ceea ce creatorul propune intră în 
coordonatele veșniciei. Lumea posibilă e o 
perspectivă în care întelegem ceva, în care 
trebuie să distingem planul ireal. Din 
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dilema artei nu putem ieși. În fenomenul 
artei modern trebuie să ținem cont că arta 
domină.  

Fenomenul Picasso reprezintă 
fenomenul poliperspectivei. 

Proust are un singur personaj prin 
care există. Toate celelalte gravitează in 
jurul său. Obiectul în imagine e o proiecţie 
pe care o aduce creația care nu e actuală, ci 
actualizată, aparent. 

Domnul profesor dr. Ştefan 
Munteanu șpunea că “nimic nu este 
întamplător” şi a prezentat opera poetului 
Mihai Eminescu. Muzicalitatea limbajului 
artistic eminescian este o taină și va rămane 
în permanență o taină ce ne înfrumuseţează.   

La Eminescu întâlnim melancolia, 
cel mai pesimist poem al său fiind 
„Rugăciunea unui dac”, afirmă profesorul.   
Mihai Eminescu  a fost poet, prozator  şi  
jurnalist român, socotit de cititorii români şi 
de critica literară postumă drept cea mai 
importantă voce poetică din literatura 
română. 

Garabet Ibraileanu a scris o opera 
intitulată „Studii eminesciene”.  El a fost 
critic şi istoric literar, eseist, pedagog, 
redactor literar şi romancier român. Un citat 
remarcabil, cu care se deschide opera este 
urmatorul: „În cadrul culturii  române, 
Eminescu face parte, alături de un Caragiale 
sau Creangă, pentru a ne opri, deocamdată, 
la autorii proveniţi din secolul al XIX-lea, 
din galeria acelor scriitori de marcă, ce pot fi 
regăsiţi, simultan, în top -urile tuturor 
canoanelor, atât al canonului oficial, cât şi al 
canonului critic, estetic sau didactic” . 

Imediat dupa domnul profesor dr. Ştefan 
Munteanu a urmat domnul academician 
Alexandru Surdu.  Acesta a sugerat ideea că 
putem ajunge tot mai sus.  Am aflat de la 
dumnealui că teatrul antic este diferit de 
amfiteatrul cu studenţi , cel dintâi sugerând 
ascensiunea. Comunicarea, la fel ca intrarea 
în teatru, este o ascensiune.  Teatrul este în 
sufletul fiecărui om,  iar cele mai rigide arte 
sunt  comunicarea şi arhitectura, lucruri pe 
care le întâlnim în teatru. Dacă arta nu ar 
avea convenționalitate, nu ne-ar plăcea.  

Domnul academician Alexandru Surdu a 
deschis și el subiectul eminescian. Acesta 
spunea că, în genere, limbajul eminescian 
avea muzicalitate şi că Titu Maioreșcu  a 
făcut un portret spiritual al lui Eminescu, 
evidenţiindu-i ca trăsături definitorii 
inteligenţa, memoria extraordinară 
(capacitatea de a reţine un volum imens de 
cunoştinţe), cultura excepţională(cunoscător 
al filosofiei, al credinţelor religioase; 
pasionat de marile scrieri ale lumii), setea de 
cunoaştere (interesul constant pentru nou, 
pentru teoriile ştiinţifice, economice, 
filosofice etc.), modestia (refuzul premiilor 
şi al gloriei).  

Tot de la acest domn academician am aflat 
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despre Aristotel și silogism. Silogismul este 
o formă de argumentare logică în care 
o concluzia este inserată din alte doua 
propoziţii (premise). 

Domnul profesor dr.  Ștefan Oprea a 
prezentat cartea sa „Caragiale în discursuri 
și scrisori”. Acesta susținea faptul că alături 
de alți scriitori români clasici și 
contemporani, I.L. Caragiale a fost și rămîne 
pentru cinematografie un important punct 
de sprijin și o sursă de 
inspirație inepuizabilă. 

Caragiale a fost prezentat 
ca apărător înverşunat al 
scrisului său, luptând cu 
editorii, pentru ca aceştia să-i 
respecte textul integral, 
ortografia şi punctuaţia. 
Conştiinţa de artist impecabil 
şi scrupulozitatea sa sunt 
mărturii exprimate în 
numeroasele scrisori către 
amici, cărora le făcea reproşul 
„sosului greşelilor de 
ortografie şi punctuaţie” şi a 
„enormelor greşeli fundamentale”.  

A sosit apoi rândul doamnei 
Mihaela Pop, conferențiar la Litere în 
București. Aceasta a dezbătut tema 
sfârșitului artei. Dante Alighieri  a fost 
 poet şi filozof italian, om politic florentin, 
cel mai mare scriitor european din Evul 
Mediu. Autor al „Divinei Comedii”, 
capodoperă a literaturii universale, Dante 
este primul mare poet de limbă 
italiană, Sommo Poeta („poet în cel mai înalt 
grad”). 

Ne-a fost prezentat și simbolul  
secerii și ciocanului a lui Andy Warhol. 
Pictura „Secera şi Ciocanul” a fost realizată 
în anul 1976 şi este un studiu reprezentativ 
al epocii socialiste, ilustrând simboluri ale 
muncii. Artistul a folosit un joc de roşu-
negru, sugestiv pentru viaţă şi moarte. 

Au mai urmat apoi artistul Grigore 
Leşe şi domnul profesor Liviu Dănceanu, 
încheindu-se astfel prima parte a zilei. 

În după-amiaza 
aceleaşi zile de 22 
noiembrie 2012, a avut 
loc la ora 17, la Centrul 
de Cultură „George 
Apostu” Bacău, 
vernisajul expoziţiei de 
sculptură „Magazia”, 
de Mircea Roman, 
urmat de lansarea 
albumului de artă 
Mircea Roman, 
„Magazia”. 

A doua parte a 
Conferinţei naţionale 

de estetică a continuat în următoarea zi, 
vineri, ora 10.30, la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bacău, cu aceeaşi temă. Seara, la 
sala Ateneu  a Filarmonicii “Mihail Jora” 
Bacău, ora 17.30, a avut loc decernarea 
diplomei de excelenţă şi a premiului 
Centrului de Cultură “George Apostu”, cât 
şi un concert de gală a lui Grigore Leşe, 
împreună cu aromânii fărşeroţi. 

 
Diana Nanu, Diana Palade,  

clasa a XI-a H
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Hai în clubul de Debate al 
liceului ! 

 
Debate-ul  este o formă structurată de 

dezbatere educaţională, compusă formal din 
echipe, cu un număr egal de membri. 
Aceştia pot face parte din opoziţie (contra) 
sau guvern (pro), dar au obligaţia de a 
susţine ambele părţi cu argumente solide, 
bazate pe dovezi. În România, dezbaterile 
au început în jurul anilor 90’, iar performerii 
primelor generatii acum sunt excelenţi 
diplomaţi, avocaţi, politicieni, vânzători, 
traineri... 

Participând la dezbateri, elevii 
învaţă: să analizeze problemele, să fie 
obiectivi şi să obţină o imagine de 
amsamblu. Astfel, participanţii vor trebui să 
găsească argumente care să le susţină 
moţiunea, folosind doar criterii obiective.  

Temele pot fi foarte variate, deoarece 
ele reprezintă doar un pretext pentru a ne 
ajuta să ne dezvoltăm abilităţile de public 
speaking, de argumentare cât şi de gândire 
critică. Elevii vor fi apoi capabi să alegă o 
valoare, pe care să o susţină cu argumente, 
în orice context.  

Fair play-ul, atenţia la discursul 
echipei adverse, toleranţa contează foarte 
mult în acordarea verdictului. Arbitrii 
notează tot ce spun vorbitorii, analizează 
argumentele, prestaţia echipei, iar la sfârşit 
anunţă echipa câştigătoare şi punctajul 
fieăarui vorbitor.  

Două dintre cele mai jucate tipuri de 
dezbateri din România sunt: 

a) Karl Popper (KP)-  Echipele sunt 
formate din trei vorbitori, iar 
moţiunile pot fi „de valoare” sau „de 
strategie”. Acest tip se adresează în 
general liceenilor, deoarece se pune 
mult accent pe dovezi, iar temele 
sunt în general anunţate înainte. La 
finalul fiecărui discurs, există o 
rundă de întrebări. Durata unui joc 
este de aproximativ 60 de minute.  

b) World Schools (WS)- Echipele şi 
durata unui meci au aceeaşi 
structură ca la KP, dar mai apare un 
discurs final, care poate fi ţinut de 
oricare dintre vorbitori. În timpul 
meciului, vorbitorii au dreptul la 
intervenţii, întrebări adresate echipei 
adverse. 
Dezbaterile reprezintă cea mai bună 

pregătire pentru o carieră în politică, 
diplomatică, business, leadership în orice 
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domeniu. Pentru a fi un bun debater, este 
recomandat să citeşti “The Economist” sau 
“Foreign Policy”.  

Barrack Obama, Lee Iacocca (CEO, 
Chrysler Corporation), Arianna Huffington 
(Huffington Post) sau Martin Harris 
(actualul ambasador al Marii Britanii în 
România) au făcut parte din echipa de 
dezbateri a colegiului lor. Tu ce mai aştepţi? 

Dacă te-am făcut curios, te aşteptăm 
în clubul de dezbateri al liceului!   

 
Mădalina Vlasie, clasa a X-a A 

 
 
 

 
CONEXIUNI ASCUNSE- Fritjof 

Capra 
 

 Într-o lume în care oamenii produc 
doar ca să consume, într-un proces în care 
epuizează resurse şi poluează, ca să nu zic 
că-şi bat joc de o natură cu care am fost 
binecuvântaţi, e bine că există oameni care 
nu au acea tunnel vision (gândirea tunel) la 
al cărui capăt, pentru mulţi, se află banul. 
        Cartea lui Fritjof Capra, Conexiuni 
ascunse, apărută la Editura Tehnică, 
Bucureşti, 2004, ne aduce aminte că suntem 
parte integrantă a unui sistem natural care, 
deşi evoluează, încă susţine viaţa şi nu o 
distruge, aşa cum fac tehnologiile noastre.  
Ne credem dumnezei ai naturii, o controlăm 
prin inginerii care mai de care mai nocive, 
sau „demente” aşa cum le numeşte însuşi 
autorul, inginerii ce vizează exclusiv 
sporirea capitalului şi, adiacent, distrugerea 
mediului. Viaţa a devenit marfa supremă, 
savanţii combină şi recombină ADN-uri, 
clonează şi patentează încrucişările 
artificiale ale genelor, speculând despre 
crearea unei „lumi mai bune”. O lume în 
care de fapt se moare de foame în timp ce 
alţii se hrănesc cu bani şi nu se mai satură. 
O lume în care mutaţiile au loc nu doar la 
nivelul genelor, ci şi în mentalităţile 
populare atât de înrădăcinate în 
capitalismul global.   
       Cartea prezintă realităţile 
cutremurătoare ale ingineriei genetice, 
alimentele modificate genetic, globalizarea 
şi emisiile de carbon, dar în acelaşi timp 
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vine cu soluţii viabile pentru o dezvoltare 
armonioasă în natură. Supermaşinile pe 
bază de hidrogen în celule combustibile sau 
oraşele construite pe principiile eco-
designului nu mai sunt demult concepute 
de oameni ca simple utopii, ci, în timp, ele 
au devenit  realităţi tot mai pregnante 
datorită unor oameni de ştiinţă şi activişti 
care se implică. Astfel, coaliţia Seattle este 
elocventă în acest sens. Soluţii există, trebuie 
doar să vrem. 
        Personal, cartea mi-a întărit dorinţa de 
a contribui la un viitor durabil, dorinţa de a 
descoperi şi implementa metode eficiente 
alternative, de a resuscita un mediu pe care-
l voi lăsa urmaşilor.  

În concluzie, dacă eşti mulţumit cu 
lumea în care trăieşti, nu îţi recomand 
această carte. Ea bate într-un mod subtil 
doar la uşa conştiinţei celor care vor să 
schimbe ceva. 

 
Citate: 

„Resursele se deplasează de la cei săraci către cei 
bogaţi, iar poluarea se deplasează de la cei bogaţi 
către cei săraci." 

„Globalizarea este o monocultură a minţii.” 
 
„Marea provocare a secolului XXI va fi 
schimbarea sistemului de valori subiacent 
economiei globale, pentru a-l face compatibil cu 
cerinţele demnităţii umane şi ale durabilităţii 
ecologice." 
 
„Speranţa într-un viitor mai bun nu este 
convingerea că ceva va merge bine, ci 

certitudinea că ceva are sens, indiferent de cum 
va merge."  

Iustina Andronic, clasa a  XII-a  A  

 

Ziua Europeană a Limbilor 

 
O zi festivă, cu sonoritaţi 

multilingvistice… În asta avea să se 
transforme ziua de 26 septembrie 2012 sub 
atenta coordonare a doamnelor profesoare 
Macaru Elvira, Merfea Mara, Lazăr Crina, 
Cojan Mihaela, Neculau Florentina si 
Popescu Silvia-Diana. Dintr-o mare iubire 
fată de cultura bătrânului continent, 
doamnele profesoare s-au gândit să 
împrumute şi Colegiului Naţional 
„Gheorghe Vrănceanu” ceva din spiritul 
european, organizând un eveniment 
deosebit şi anume Ziua Europeană a 
Limbilor. 
 Sub titlul „Au rendez-vous des 
civilisations”, festivitatea a fost un adevarat 
festin cultural pentru elevii prezenţi, care au 
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avut ocazia să pornească într-o 
extraordinară călătorie, la finalul căreia 
aveau să înveţe semnificaţiile acestei zile, 
importanţa pe care aceasta o are asupra 
Uniunii Europene, dar mai ales, aveau să 
înţeleagă faptul că limbajul este haina 
gândirii, singura ce nu are doar o functie 
estetică, ci şi una etică.  
 Prin intermediul prezentării de 
început, ni s-a reamintit semnficaţia Zilei 
Europene a Limbilor, aflând lucruri inedite, 
precum faptul că aceasta a fost iniţiată de 
Uniunea Europeană pentru a încuraja 
studiul limbilor străine, că această zi are ca 
scop sensibilizarea publicului faţă de 
plurilingvismul continentului precum şi 
cultivarea diversităţii culturale.  
 În cadrul acestei zile speciale, elevii 
au avut şansa de a povesti tuturor 
experienţele multilingvistice de care au avut 
parte pe parcursul verii. Astfel, cu ajutorul 
muzicalitaţii limbii franceze, am avut şansa 
să evadăm din universul nostru obişnuit şi 
să pătrundem în uimitorul tablou geografic 
european, pendulând constant între peisajul 
marin de o frumuseţe tulburătoare şi cel 
montan, uimitor şi viu chiar prin formele 
sale sumbre şi răcoroase. Elevii au avut 
astfel ocazia să intre în contact cu diferite 
culturi europene, realizând frumuseţea 
multilingvistică a continentului şi mai ales 
avantajele pe care cunoaşterea unei limbi le-
o poate oferi în întâmplări dintre cele mai 
neînchipuite. Cel mai probabil, intrând în 
vorbă cu localnicii, au realizat că aceştia pot 
mărturisi multe despre cultura lor prin 
intermediul unei limbi de circulaţie 

internaţională, însă uneori doar cunoaşterea 
câtorva cuvinte din limba lor nativă a fost 
suficientă pentru a îi emoţiona si a-i 
îndemna să prezinte şi cele mai tainice 
datini locale. 
 Aşa cum bine ştim, muzica este 
limbajul sufletului, asa că nu putea să 
lipsească nici din cadrul acestei celebrări a 
multilingvismului. Încă o dată, elevii 
vrănceni au avut ocazia de a-şi demonstra 
talentul uimitor prin intermediul notelor 
muzicale suave ale limbii române, franceze 
si engleze. 
 În final, am fost martorii unei 
prezentări complexe din partea Centrului de 
Informare „Europe Direct” Bacău. Pe lângă 
limbajul clasic, am avut unica ocazie de a 
descoperi că în comunicare, arta are o 
funcţie importantă. Fie că este vorba despre 
cea a mişcării mâinilor în cele mai graţioase 
moduri, fie că aducem în prim plan dansul 
sau pictura, arta este un limbaj deschizător 
de drumuri, dar şi limba care prin însăşi 
funcţia sa estetică ne deschide accesul, calea 
spre viziuni diverse asupra lumii.  
 În final, am plecat toţi cu noi achiziţii 
culturale care ne vor face să apreciem parcă 
şi mai mult cultura vechiului continent, care 
prin bogăţia sa lingvistică ne oferă cheia 
unei mai bune comunicări interculturale şi, 
mai ales, ne facilitează calea către 
cunoaşterea bogatului patrimoniu cultural 
al Europei.  
    
      

 Roxana Botezatu, clasa a XI-a G 
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NN--aamm  şşttiiuutt  cciinnee  ssuunntt  
 

A ri p i l e - s  d e  t i n i c hea  
Ş i  c o r pu l  e  e l e c t r i c .  

N- am ş t iu t  c i ne  s u nt  
P â nă  câ nd  n u  m -a i  s t r i g a t  

P e  n ume .  
 

De  ce  n u  m-am  n ăs cu t  
M ai  dem ul t  în t r - o  v in e r i  

P u ţ in  ma i  p e  s ea ră  ş i  e u?  
 

A ş a  a ş  f i  c ăut a t  p e  c in ev a  
S ă -mi  p ăze as c ă  uşa  bă i i  

C â nd  u i t  d e  mi ne ,  d e  n o i .  
S u nt  

O  pr imăv ară  bo sum f l a t ă  
S a u ,  p oa t e ,  u n  f o t omo de l  

C u  p i c i o a r e  r upt e .  
 

A m vă zut  i e r i  
Dom niş oar e  c u  p ânt e c u l  n i ns  
D upă  un  p ah ar  
Î n t i nz ân du - s e  
Ş i  n i ş t e  t i p i  s ă r utâ nd  
P i c i o ru şu l  z eu l u i  f ă cu t   
D i n  c a r ne  
 
N- am ş t iu t  c i ne  s u nt  
P â nă  câ nd  n u  m -a i  s t r i g a t  
P e  n ume .  
Ş i  t o t uş i  co rp u l  e s t e  e l e c t r i c  
Ş i  a r i p i l e  d e  t in i c he a .  
 
 

MMăă  vveeii  ffaaccee  ......  
 
M ă ve i  f a c e  t u  oa r e  s ă  s pu n  
C ă  moa r t e a  e  o  i l uz i e?  
 
Ş i  m are a  s e  ag i t ă  l a  n e s f â r ş i t  
De ş i  c au t  s ă  m ă  l eg  d e  m a l ur i  –  
Z a l e  r o t un de  
C ă ror a  l e  l i p s e ş t e  mer eu  
E c o ul  t ă c ut  a l  c l op o tu lu i  
 
De  l a  I a cov  l a  M es i a ,  
De  l a  ş a r pe  pâ nă  l a  t r en  
E  u n  t im p  a l  t ă u  . . .  a l  me u  
C a  u n  f i e r ă s t ră u  f ă r ă  d i nţ i  
 
M ă ve i  f a c e  t u  oa r e  s ă  s pu n  
C ă  moa r t e a  e  o  i l uz i e?  
Mi e  n u-mi  t r eb u i e  t o c u r i  
S ă  t e  p r iv e s c  de  s us .  
 
Ioana-Diana Simion, clasa a XI-a H 
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REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE, 
2012-2013 

INFORMATICĂ 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la faza 

județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Geangu Călin 
Teodor IX  I Mărgineanu 

Lăcrămioara DA medalie de 
bronz 

2. Matei Dănuţ 
Gabriel IX  II Chelba Maria DA menţiune 

3. Coteanu Vlad IX III Vieru Ilie DA  

4. Moldovanu 
Tudor IX menţiune Vieru Ilie DA  

5. Olaru Bogdan IX menţiune Vieru Ilie   

6. Pavel Cristian IX  menţiune Mărgineanu 
Lăcrămioara   

7. Umbrărescu 
George IX menţiune Vieru Ilie   

8. Coteanu 
Sebastian IX menţiune Vieru Ilie   

 
9. 

Vlad Victor 
Emanuel IX menţiune Vieru Ilie   

10. Stegaru Oana 
Gabriela IX menţiune Ciubotariu 

Mihaela   

11. Benchia 
Mădălin IX menţiune Vieru Ilie   

12. Munteanu 
Ciprian IX menţiune Vieru Ilie   

13.  Popuşoi 
Gabriela IX menţiune 

Ciubotariu 
Mihaela   

14. Vlasie Eugen X  II Mărgineanu 
Lăcrămioara DA  

15. 
Bujor 
Alexandru 
Ionuţ 

X  menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara   

16. Popa Vlad X menţiune Vieru Ilie   

17. Brăescu Iftimie 
Rareş Octavian X  menţiune 

Mărgineanu 
Lăcrămioara   

18. Sîrbu Iustin X menţiune Vieru Ilie   

19. Schifirneţ 
Cosmin Ionuţ X  menţiune 

Mărgineanu 
Lăcrămioara   

20. Nuţă Răzvan X  menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara   

21. Minuţi Vlăduţ X  menţiune Mărgineanu   

XVI  
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Ştefan Lăcrămioara 

22. Grăjdeanu 
Adrian XI III Ciubotariu 

Mihaela DA  

23. Brînzea Răzvan 
Ştefan XI menţiune Tarasă Daniela   

24. Popa Răzvan XI menţiune Tarasă Daniela   

25. Mihalache 
Constantin XI menţiune Tarasă Daniela   

26. Frigură Eliana V I Vieru Ilie DA  

27.  Dumitru 
Alexandru VI II Vieru Ilie   

 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

 
Profesor coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. Onea-Ionichie  
Gabriel  Iustinian 

IX menţiune 
T.I.C. Chelba Maria   

2. Hristea Ştefania 
Anais X  menţiune 

T.I.C. 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

3. Ghiba Răzvan-
Constantin X  menţiune 

T.I.C. 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

4. Botezatu Adrian 
Paul X  menţiune 

T.I.C. 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

5. Dumitriu 
Bogdan Vasile XI II  

T.I.C. Tarasă Daniela   

6. Radu Ştefan XI menţiune 
C# Chelba Maria   

 
MATEMATICĂ 

 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Burlacu Ioana V menţiune Coşa Francisc   

2. Murariu 
Alexandra V menţiune Coşa Francisc   

3. Pruteanu 
Nicolas V menţiune Coşa Francisc   

4. Frigură Eliana V menţiune Coşa Francisc   

5. Fotache Ioana V menţiune Coşa Francisc   

6. Vrânceanu V menţiune Coşa Francisc   
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Răzvan 

7. Smeu Ștefan VI menţiune Andrei Cristina   

8. Popescu 
George VI menţiune Andrei Cristina   

9. Gavriliu Iustin VI menţiune Andrei Cristina   

10. Dărăuţă 
Raluca IX I Lazăr Lucian DA menţiune 

11. Grosu Iustina IX I Lazăr Lucian DA medalie 
de bronz 

12. Pavel Cristian IX III Popa Marian   

13. Ioniţă Ioana IX menţiune Popa Marian   

14. Munteanu 
Ciprian IX menţiune Lazăr Lucian   

15. Şuştac 
Andreea-Ioana IX menţiune Merticaru Cristian   

16. Ştirbu Ciprian X I Lazăr Lucian DA II 

17. Sîrbu Iustin X II Lazăr Lucian DA medalie 
de argint 

18. Popa Vlad X III Lazăr Lucian DA  

19. Puşcuţă 
Andrei Florin X menţiune Lazăr Lucian   

20. Pavel Mihai-
Cosmin XI menţiune Merticaru Cristian   

21. Ambrosie 
Rareş-Mircea XII II Lazăr Lucian   

 
FIZICĂ 

 
Nr. 
Crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Ţibu Iustin VI I Curbăt Florin DA  

2. Răţoi Răzvan VI III Curbăt Florin DA menţiune 
de onoare 

3. Popescu 
George VI menţiune Curbăt Florin   

4. Bălăită Rareş VI menţiune Curbăt Florin   

5. Matei Dănuţ 
Gabriel IX I    

6. Popa Cristina IX II Gîrţu Valentin DA  

7. Dărăuţă Raluca IX III    

8. Grosu Iustina IX III    

9. Măriuţă Ivona IX menţiune    
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10. Şerban Nechita 
Martha IX menţiune    

11. Mare Tudor 
Alexandru IX menţiune    

12. Neguriţă 
Teodora X II  DA  

13. Daniliuc Elena X menţiune    

14. Popa Vlad X menţiune    

15. Lazăr Florin X menţiune    

 Gherase Raluca X menţiune    

 
CHIMIE 

 
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. Burlacu Denisa a V-a menţiune Lucaci Mihaela   

2. Burlacu Ioana a V-a menţiune Lucaci Mihaela   

3. Murariu 
Alexandra a V-a menţiune Lucaci Mihaela   

4. Vrâceanu a V-a menţiune Lucaci Mihaela   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Simionescu  
Ioana Codrina XII I Onică Stela   

2. Costea  
Teodora XI II Onică Stela DA menţiune 

MEC 
3. Şova Luca X V Onică Stela   

4. Umbrărescu  
George IX I Onică Stela DA menţiune 

specială 

5. Bălănescu  
Răzvan IX IV Onică Stela   

6. Marin 
Georgiana  X I Rosenchein 

Mariana  DA menţiune 
MEC 

7. Stoian Marius  
Constantin  XI I Rosenchein 

Mariana DA menţiune 
MEC 

8. 
Popa  G.  
Cosmin  
Gabriel 

XI III Rosenchein 
Mariana    

   XIX 
 



Gaudeamus 2013  
 

Răzvan 

5. Agop Sevora a VI-a menţiune Gavriliu Laura-Irina   

6. Daraban 
Bianca-Sânziana a VI-a menţiune Gavriliu Laura-Irina   

7. Damian Denisa-
Teodora a VI-a menţiune Gavriliu Laura-Irina   

8. Gavriliu Iustin a VI-a menţiune Gavriliu Laura-Irina   

9. Apalaghiţei 
Mădălina a IX-a III Gavriliu Laura-Irina   

10. Palaghiu Oana-
Bianca  a X-a I Paşcu Anca-Mihaela DA  

11. 
Zaharia 
Florentina-
Elena 

a X-a menţiune Paşcu Anca-Mihaela   

12. Tamaş Diana a X-a menţiune Egarmin Ana-Maria   

13. Antohi Adina a X-a menţiune Egarmin Ana-Maria   

14. Covaliu Maria a XI-a III Lucaci Mihaela   

15. Lupan Bianca a XI-a menţiune Gavriliu Laura-Irina   

 
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. Plotogea Laura-
Diana a IX-a  I Neculau Florentina DA menţiune 

2. Radu Ștefana a IX-a II Neculau Florentina   

3. Stan Adelina a IX-a II Neculau Florentina   

4. Apalaghiței 
Mădălina a IX-a III Neculau Florentina   

5. Gavrilă Alexandra a IX-a menţiune Neculau Florentina   

6. Toma Carla a IX-a menţiune Neculau Florentina   

7. Sandu Roxana a X-a I Neculau Florentina DA menţiune 

8. Aldea Irina a X-a menţiune Neculau Florentina   

9. Stoleru Alina a X-a menţiune Neculau Florentina   

10. Bujor Ioana a XI-a I Neculau Florentina DA menţiune  

11. Ursu Ana-Maria a XI-a III Neculau Florentina   

12. Burcă Andonie 
Cătălina a XI-a III Neculau Florentina   

13. Pricope Lavinia a XI-a menţiune Neculau Florentina   
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Calificări la concursuri internaţionale din: Sulmona, Italia - Rujan Anca şi Bujor Ioana, din 
Venosa, Italia - Rujan Anca şi Arpino, Italia - Bujor Ioana şi Vîrlan Alexandra. 

 
LIMBA ENGLEZĂ 

14. Rujan Anca a XII-a I Neculau Florentina DA I 

15. Vîrlan Alexandra a XII-a I Neculau Florentina DA premiu 
special 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Hurgheş Andrei IX I Balaban Bianca DA  

2. Hrebenciuc 
Irina IX II Stratulat Mariana   

3. Grădinariu 
Cristian IX II Martinescu Anca   

4. Muntianu Denis IX III Muraru Gabriela   

5. Boca Radu IX III Rafiroiu Anca 
Popa Diana   

6. Sălăvăstru 
Ştefan IX III Rafiroiu Anca 

Popa Diana   

7. Niţă Carina IX menţiune Stratulat Mariana   

8. Colos Diana X II Popa Diana   

9. Zavorodnic 
Diana X II Popa Diana   

10. Benchea Mara X III Martinescu Anca   

11. Coşa Eva X III Popa Diana   

12. Iavorschi Mihai X menţiune Popa Diana   

13. Sandu Tudor XI II Gălbează Alis   

14. Herciu Ionuţ 
Claudiu XI II Gălbează Alis   

15. Dăscălaşu Rareş XI III Rafiroiu Anca   

16. Anghel Anca XI III Martinescu Anca   

17. Burcă Andonie 
Cătălina XI III Muraru Gabriela 

Balaban Bianca   

18. Ghioc Andrei XI menţiune Balaban Bianca   

19. Perhinschi Dan XI menţiune Balaban Bianca   

20. Mazăre 
Alexandru XI menţiune Muraru Gabriela 

Balaban Bianca   

21. Popa Cosmin XI menţiune Balaban Bianca   
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LIMBA FRANCEZĂ 

 
LIMBA GERMANĂ 

 
BIOLOGIE 

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Ceparu Ştefan a IX-a E II Popescu Silvia DA  

2. Hrebenciuc Irina a IX-a A II Lazăr Crina   

3. Mazăre 
Alexandru Ştefan a XI-a H III Lazăr Crina   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Iordache Ioana IX menţiune Dalban 
Doiniţa   

2. Apăvăloaei 
Claudia X III Dalban 

Doiniţa   

3. Mazăre 
Alexandru Ştefan XI I Herciu Oana DA III 

(proiect) 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Condruc Maria 
Meatrice X III Epuran Daniela   

2. Sbânţu Mariami X menţiune Epuran Daniela   

3. Burlacu Diana X menţiune Epuran Daniela   

4. Vârlan Doina X menţiune Dinu Florentina   

5. Smochină Vlad 
Andrei XI I Dinu Florentina DA  

6. Ondu 
Alexandra XI menţiune Dinu Florentina   
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 GEOGRAFIE 

 
ISTORIE 

 
ŞTIINŢE SOCIO - UMANE 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Elisei Laura 
Veronica a X-a G I Şerban Lucian DA  

2. Comoraşu 
Monalisa a IX-a G meţiune Leonte Doina   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Mare Ioana a XI-a II Berceanu Maria   

2. Tomiţă Ruxandra            a XI-a II Merfea Mara   

3. Nechifor Ligia    a XI-a 
 II Merfea Mara   

4. Lungu Anca a XII-a II Merfea Mara   

5. Agop  Diana a XII-a II Merfea Mara   

6. Vâţă  Paula a X-a III Merfea Mara   

7. Năstac  Bianca a X-a III Merfea Mara   

8. Coşa Beatrice a X-a III Merfea Mara   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Antonovici 
Mădălina Elena XI B mențiune 

Logică 
Costraş 
Luminița   

2. Dobă Simion Lidia X G mențiune 
Logică 

Costraș 
Luminița   

3. Ojog Ștefania X G mențiune 
Logică 

Costraș 
Luminița   

4. Huțuțui Georgiana 
Mădălina XII G mențiune 

Psihologie 
Costraș 
Luminița   

5. Lungu Anca Elena XII G III 
Psihologie 

Costraș 
Luminița   
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EDUCAŢIE FIZICĂ 

 
RELIGIE 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

 
Clasa 

Premiul 
obţinut la 

faza 
judeţeană 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. Stoleru Alina-
Nicoleta X   I  Leonte Constantin DA menţiune 

2. Abageru Maria VI III Leonte Constantin   

3. Bacoiu 
Mădălina XII I Budău Angela  DA I 

4. Ghervase Irina 
Mădălina X I Budău Angela DA I 

5. Patraşcu Bianca XI II Budău Angela   

6. Antal-Burlacu 
Laura IX III Budău Angela   

7. Ghervase Iulia XI III Budău Angela   
 

EDUCAŢIE VIZUALĂ 

                                    Profesor coordonator   Dumitriu Viorica Liliana 
 
CONCURSUL NAŢIONAL „PRIMĂVARA ARTELOR”, EDIŢIA A XV A 
PREMII OBŢINUTE: 

 
1.        I          grafică                        Botezatu Roxana                 clasa a XI-a G 
2.        I          pictură                       Rău Laura                                 clasa a XI-a A                                
3.        I          grafică                        Popescu George                     clasa a VI-a  
 
CONCURSUL NAŢIONAL „DESEN ŞI CULOARE PE CALCULATOR” 
PREMII OBŢINUTE: 

 
1.       I            foto-digital                Chelaru Vlad                     clasa a X-a E 
2.       I            design grafic             Radu Ştefan                        clasa a XI-a F 
3.       II           foto-digital                Frăsinescu Maria            clasa a XI-a H 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Berbece 
Florentina-Bianca a XI-a I Leonte Doru DA  
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4.       III         foto-digital                 Bianca Ioana Munteanu   clasa a XII-a E 
 
CONCURSUL NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” - EDIŢIA A X-A 
COLOREAZĂ-ŢI VIAŢA ALTFEL... FĂRĂ DROGURI”  
PREMII OBŢINUTE: 
      
1. I             desen               Parviez Aiysha  clasa a X-a E 
2. II             fotografie  Vlasie Mădălina   clasa a X-a A  
3. III             fotografie  Balan Ioana     clasa a X-a D 
4. Menţiune        fotografie  Anghel Anca     clasa a XI-a G 
5. Menţiune        fotografie  Sandu Roxana     clasa a X-a G 
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Proză scurtă 

MMoommeenntt  

Îmi odihneam capul pe brațul din 
piele veche al canapelei prăfuite, 
murmurând odată cu radioul, versurile 
sumbre ale unei trupe de mult ajunsă la 
apogeu. Urmăresc cu privirea un firicel de 
praf ce se-avântă pe melegeauri 
necunoscute. 
Zgomotul soneriei, o adiere de vânt rece și 
abundentă, apoi reușesc să mă amuz copios 
la vederea chipului tău. Aceeași obraji 
sângerii precum petalele delicate ale 
trandafirului enigmatic, aceeași privire 
ancorată în trecut, aceeași prezență 
exuberantă, dar totodată rece și inertă. 
Mă ridic de pe canapea și vin în 
întâmpinare. Brațele tale se deschid la 
atingerea trupului zvelt și sălbatic. Îmi 
ascund chipul în spațiul dintre pieptul tău și 
umărul meu, în timp ce degetele tale îmi 
mângaie duios şuvițele rebele. Casc 
somnoroasă, iar tu râzi privindu-mă. 
Te săgetez cu o singură privire, dar 
răspunsul tău mă surprinde plăcut. Buzele-
ți aspre îmi controlează acum fiecare 
mișcare, îmi dictează ce să simt și cum să 
simt . 
Tu ești păpușarul, iar eu joc rolul marionetei 
ghidate prin întuneric. Nu pun întrebări, 
doar ascult ordine oarbe , nefondate. 
Ne dezlipim ușor corpurile, respirând 
ritmat. Zâmbesc și iți spun cât de mult te 
iubesc. Tu dai aprobator din cap și te apleci 
ușor, sărutându-mi mână. ,,Dansezi?” Nu te 
refuz. În următoarele minute alunecam pe 

podeaua din lemn masiv, cuprinși fiind de 
vibrația melodiei hipnotizante.  
Vreau să iți intru in sânge , să mă înfiltrez în 
aerul pe care îl respiri, să devin una cu 
bătaia inimii tale. 
Melodia se sfârșește, nu însă și momentul 
care continuă parcă , la nesfarșit. Privirea-mi 
imploră șoapte de iubire. Așa că spune-mi, 
iubitule, spune-mi că fără mine ai muri. 
Vorbește-mi despre tainele amorului, despre 
dragostea ce-nfioară și despre cea mai rece 
și crudă inimă. 
Spune-mi că sunt valul ce îl așteptai. 
 

DDeecceeddaattăă  

Demoni din ceara clocotindă îmi 
veghează somnul trist și molcom, ascultând 
ecoul veșnic al sufletului înlănțuit de 
ebrietate, în Octombrie. 
Ghearele ca din oțel  îmi zgârie pieptul 
fremătând de liniște, îmi resuscitează trupul 
neînsuflețit și continuă să-mi cânte. Zac 
întinsă pe un baldachin roșu. Zac precum 
un mort viu, așteptându-mi Judecata. 
Chipu-mi crispat și ochii de gheață îmi 
tulbură imaginea de ființă neprihănită și 
dreaptă. Genele îmi sunt moarte, ochii 
închiși și strânși de durerea pătimașă a 
viețuirii eterne alături de prezențe 
plăsmuite de un inamic suprem. Toți m-au 
vrut întinsă în sicriul infinitului, dormindu-
mi somnul tăinuit de orologiul timpuriu.  
Dorința lor a devenit lege pentru mine. Mă 
supun cu capul plecat, dar cu ranjetul pe 
buze. Ironia vieții nu-mi dă pace. Zâmbesc 
aspru și batjocoritor celor ce m-au înghesuit 
în camera întunecată și umedă, celor care 

XXVI  

 



 Gaudeamus 2013 
 

mi-au condamnat sufletul la odihnă forțată, 
celor ce mi-au trădat principiile și mintea și 
inima … 
Blestem zilele cu soare și cer senin, zilele în 
care bucuria și inocența îmi inundau viața.  
„Viață”, ce cuvânt complex, fascinant , 
înecat în cupa cu vin negru a rațiunii! Închin 
paharul în amintirea orelor mahmure 
petrecute în golul existențial și al surâsurilor 

prefăcute ce m-au înconjurat și m-au sufocat 
ani la rândul.  
În sicriul din lemn de arțar, lângă corpul 
rece și gol, stă afundată cupa de cristal, 
pătată de picături de vin negru. 
Am murit singură. Ca toți ceilalți. 
 

Ioana-Diana Obreja, clasa a IX-a B 
 
 

IInntteeggrraarree  ssoocciiaallăă  ppeennttrruu  DDoowwnn  

Vineri, 22 martie 2013, Teatrul 
Municipal „George Bacovia” Bacău a 
găzduit un spectacol dedicat Zilei 
Internaționale a Sindromului Down, 
sărbătorită an de an pe 21 martie, dată care 
este, de altfel, extrem de bine aleasă, 
reprezentând cauza acestei boli și anume un 
al treilea cromozom in perechea 21. 
Spectacolul, organizat de Asociația Sindrom 
Down Bacău și de parteneri, a fost un real 
succes, sala fiind plină încă dinaintea 
începerii numerelor artistice. Pe scenă, au 
alternat voluntarii talentați și beneficiarii 
asociației, unindu-și chiar forțele în unele 
momente pentru a arăta tuturor 
spectatorilor că și acești tineri se pot integra 
în societate și ne pot deveni prieteni. Scopul 
spectacolului a fost de sensibilizare, iar 
reacțiile au fost toate pozitive. Cei ce au 
avut bunăvoința să participe s-au declarat 
sincer impresionați, iar în sală s-au putut 
zări câteva chipuri înlăcrimate în timpul 
momentelor susţinute de cei cu acest 
sindrom. În plus, Centrul de Recuperare si 

Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni a 
venit cu un număr complex, conținând 
elemente de spectacol, de la teatru de 
papuși până la numere de circ. De 
asemenea, voluntari de la Palatul Copiilor, 
C.N. „Vasile Alecsandri”, majoretele liceului 
nostru și mulți alți copii de la diferite 
cluburi au întreținut atmosfera, bucurând 
publicul cu reprezentațiile lor. 
Spectacolul s-a încheiat cu o prezentare de 
modă realizată de grupul informal “Youth 
Dreams”, coordonat de Bulai Bianca-
Elisabeta,  din cadrul proiectului „Îmbracă-
te în tinerețe”. Fiecare beneficiar a avut 
ocazia să defileze alături de un voluntar, ca 
mai apoi să primească o diplomă pentru tot 
efortul depus, dar și daruri oferite de 
doamnele Mioara Stănică și Carmen Ciovică 
tuturor persoanelor cu dizabilităţi care au 
luat parte la acest spectacol, fie din culise, 
fie din sală. 
Ca participante la acest spectacol, ne-am 
simțit foarte bine, am inteles că putem ajuta 
cu adevărat și asta e ceea ce contează. 
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Sperăm ca pe viitor, activităţile să se 
înmulțească și  să avem ocazia să ne 
implicăm mai mult în ceea ce doamna 
Gabriela Oteliță, președintele asociației, 

împreună cu partenerii fac zi de zi pentru ca 
acești copii să se poata integra în societate. 
 

Mădălina Budău-Petrea, Cristiana Moroz-
Dubenco, clasa a X-a D 

  

SSiimmppoozziioonnuull  nnaaţţiioonnaall  ddee  eesstteettiiccăă  ((IIII))  

„Simpozionul de estetică nu reprezintă decât o pledoarie în favoarea frumosului” 

(Valentin Ciucă)  

I-am arătat articolul despre 
Simpozionul naţional de estetică, mai precis 
despre ce am văzut şi auzit la „Conferinţa 
de estetică”, domnului profesor Dan 
Petruşcă. A doua zi ni l-a înapoiat. Ne-a 
spus că nu e prea „viu”, că nu are acea 
„sclipire”. Ne-a dat programul 
simpozionului pentru a ne reîmprospăta 
memoria. Aşa că a trebuit să ne amintim 
cum doamnele profesoare Macaru şi Lazăr 
ne-au chemat, pe câţiva, la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Bacău. Acolo, într-o sală de 
conferinţe, se aflau aproape o sută de 
persoane, printre care si 15 elevi (noi 
aflându-ne prinre ei). În faţa unui public 
diversificat, au conferinţat profesori 
universitari, academicieni, esteticieni. Tema 
a fost „Arta su comunicarea  prin arta”. Era 
23 noiembrie 2012, ora 10:30.  
Acest eveniment are loc de 18 ani la Bacău, 
dar am auzit de el în urmă cu doi ani. Aşa 
că e firească intrebarea ce ne-a răsărit 
imediat în minte? Cum e posibil ca abia 
acum, la a 18-a ediţie a acestui Simpozion, 
să auzim pur şi simplu despre el ? Este un 
fenomen trist faptul că în această „epocă 

manelistă”,  tinerii cred în false valori şi 
incearcă să urmeze şi să copieze cât mai 
fidel „modele” fară valoare. 
Prin urmare, această conferinţa trebuie 
neapărat promovată. Nu numai că prin ea 
persoanele interesate pot desluşi lucruri noi, 
captivante, din domeniul artei şi culturii, 
dar insăşi prezenţa tuturor acelor distinşi 
,,oratori’’ a fost un lucru important pentru 
noi şi Bacău. Dar mai  bine să  vă facem o 
scurtă prezentare a momentului, fiindcă 
doar aşa vă veţi putea convinge de 
veridicitatea spuselor noastre.  
Cea de-a 18-a ediţie a Simpozionului naţional 
de estetică a avut ca temă „arta şi 
comunicarea prin artă”. Un moment a fost şi 
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omagierea lui Caragiale, la 100 de ani după 
trecerea  în veşnicie. Discursul de început al 
conferinţei a fost susţinut de actorul Geo 
Popa, directorul Centrului Internaţional de 
Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău, 
urmat apoi de către prof. dr. estician  
Grigore Smeu. Dintre multele idei spuse de 
acesta, atenţia  ne-a fost captivată de faltul 
că există revista „Vitraliu”, despre care nu 
ştiam. Ca să nu mai pomenim de faptul că 
astfel aflăm şi lucruri noi  despre profesorii 
noştrii. Esteticianul G. Smeu a divulgat (din 
neatenţie,desigur!) faptul că poeziile  
prfesorului nostru D. Petruşca i-au atras 
atenţia în mod deosebit, prin muzicalitatea 
lor aparte. Ca să vezi, se pare că profesorii 
noştri au şi alte activitaţi în afară de 
corectarea testelor. 
Un alt invitat al simpozionului‚ domnul 
profesor universitar Petru Bejan, de la 
Universitatea  „AL. I. Cuza”din Iaşi, a 
demonstrat că atât inteligenţa, cât şi 
raporturile, mai mult sau mai puţin intime, 
intre doua persoane fac parte din natura 
umană. Tot dumnealui a mai afirmat că 
mulţi dintre contemporanii noştri dispun 
numai de funcţia vizuală, manifestarea celei 
artistice lăsând mult de dorit... Lucru ce ne 
pune pe gânduri, căci oare prin ce se 
deosebeşte fiinţa omenească de celelalte 
creaturi, dacă nu tocmai prin abilitatea ei de 
a crea, de a recepta mesaje. 
După aceea, a conferinţat muzicologul 
Ozana Kalmuski-Zarea. Domnia sa ne-a 
reamintit faptul că vechii greci refuzau orice 
abatere de la perfecţiunea ansamblului, 
faimoasa ODISEE nefiind altceva decât o 

căutare a spiritului metafizic, ţel pe care, din 
păcate, mulţi dintre noi l-am eliminat 
complet din vieţile noastre.  
Dr. Virgil Ştefan Niţulescu, directorul 
Muzeului Ţăranului Român, ne-a dezvăluit 
câteva dintre secretele muzeului din toate 
perioadele istorice. Astfel, a demonstrat 
cum un muzeu contemporan este ,,mai 
puţin muzeu” ca acum 100 de ani. Căci 
atunci, prin cuvântul „muzeu”, nu se 
inţelegeau doar exponatele şi clădirile (ca 
acum),  ci mult mai mult. Pe parcursul 
secolelor al XVII-lea, respectiv  al XIX-lea, 
prin cuvântul „muzeu” se înţelegea atât 
ideea de arhivă, biblioteci, cât şi de muzeu 
propriu-zis. Această percepţie se schimbă 
începând cu anul 1980, an în care apare o 
îngemănare a acestor trei calităţi, astfel încât 
muzeele, din simple instituţii ce expun 
obiecte, s-au transformat, devenind 
adevărate temple ale cunoaşterii, concurând 
toate celelalte grupuri de instituţii culturale. 
Ultimul, dar nu cel din urmă, criticul de artă 
şi eseistul Valentin Ciucă a explicat faptul că 
la baza trăirilor noastre stă căutarea 
„lucrurilor ce contează”. Criticul a susţinut 
că lipsa visurilor făurite de noi ne 
transformă în „funcţionari ai neantului” şi 
că noi trebuie să avem curajul, capacitatea 
de a visa la lucrurile care ni se refuză. În 
viziunea acestuia, la nivel de colectivitate, 
omul a fost creat sub semnul frumosului.  
Astfel, de ce să nu incheiem menirea ce 
implicit ne-a fost dăruită, născută sub 
semnul frumosului? Fiinţa omenească 
trebuie să viseze la frumuseţe, trebuie să 
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încerce să atingă perfecţiunea ,trebuie să  
CREEZE  la rândul ei. 
În concluzie, putem vedea limpede 
avantajele organizării şi participării la acest 
Simpozion. Deci să nu mai stăm pe gânduri, 
să incercăm să-l promovăm atât cât putem, 
cu propriile noastre forţe la urma urmei. 
Este un important eveniment naţional, 

găzduit chiar in oraşul nostru de atâta 
vreme. 
                       Ce-ar fi ca anul viitor să 
participăm la eveniment nu doar 15 elevi, ci 
100? 

Mădălina Vlasie, Alexandra Lungu  
clasa a X-a A

 
Eseuri 

CCrreeaattiivvee  WWrriittiinngg  
  

Eseurile din aceste pagini arată 
măsura talentului, creativităţii și pasiunii 
elevilor mei pentru limba engleză - omagiu 
orgoliilor neorgolioase ce-au învăţat să 
zboare. 
 
P.S. Sunt publicate aproape fără aprobarea 
sau știinţa autorilor, dar le recunoaștem 
atât valoarea, cât și toate drepturile. Ni le-
a oferit profesoara lor, Diana Popa. 
 
Dirty Work 

 
Her footsteps echoed through the 

spacious, cool, restaurant kitchen, 
disturbing the tranquil silence. Having 
walked in, she let out a sigh in defeat and 
threw her purse on the dirty counter.  She 
was very well aware that she couldn’t get 
out of this. Everybody had to take 
responsibility and manage cleaning 
everything after a busy day once in a while. 
Should she be the scapegoat this time, she 
would do it proudly. For food, their 
restaurant was second to none, which 

would always lead to a bewildering variety 
of dishes to clean, floors to wash, and tables 
to arrange. 
As she approached the ovens, the aroma of 
croissants was so strong that she felt 
dazzled. Had she closed her eyes, she 
would’ve seen the freshly brewed coffee 
served in the morning. Instead, she looked 
in disbelief at the many, many, dirty cups in 
the sinks nearby. She rolled up her sleeves, 
feeling just a bit crushed as she caught sight 
of her fabulous new manicure and got down 
to it. 
Having thoroughly finished washing the 
dishes, she leaned down and touched the 
greasy, sticky, wet floor, making a weary 
face at it. Armed with drug-smelling 
cleaning formulas and a mop, not a single 
spot could stand a chance in front of her. 
Minutes were quickly passing. Hours. As 
she finished clearing the last of the tables, 
tiny drops of sweat went down her face. She 
let out a cry when one of them fell on the 
clean, flower smelling like, surface of a 
small counter.  
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It was only after she started grinning in 
admiration as she stared at the 
unimpeachable room that she noticed the 
windows. A frown of exhaustion struck her 
face as she realized it was dawn, and the 
obstinate sun was fighting to rise. It didn’t 
matter. She had done it. She picked up her 
purse and she heard the front door open. 
“Good morning!”, whispered her 
workmate. 
 

Diana Colos, clasa a X-a A 
 
What Makes a Good Teacher 
      
 I adopted my best 
fake bloodcurdling 
look as I stared deep 
into the poor kid’s 
tear-filled eyes.  
Looking around, I 
saw a fascinating amalgam of feelings. 
Profound concentration, sweet relief, early 
despair and just a drip of implacable 
confidence. How can a test paper provoke 
so many emotions? Yet, irrespective of their 
yet inarticulate feelings towards me, I felt 
like a challenge is always better than an 
easy win. 
 At first, the atmosphere reminded 
me of a torture room. Students’ brains were 
roaring, dispersing the imaginary smell of 
fried meat, and their feet were nervously 
tapping the flour, perfectly synchronized 
with the ticking clock. From time to time, a 
cough was breaking the silence. I was 
feeling the pungent taste of tension right on 

the tip of my tongue. However, there was 
not a thing to make me feel any discomfort 
at all. Then I knew that teaching was the 
right path for me. Being able to instruct the 
future of our country through witty, 
determined teenagers and then examine the 
product of my work gave me a strangely 
high satisfaction. I wanted to look past 
disruption and rebellion and recognize pain, 
ambition and fear.  

And so the bell rang in the very 
middle of my contemplation. The pale girl 
in front shyly asked permission to collect 
the tests, but her mouth felt dry when she 
rose to speak. I told myself that sympathy is 
essential for a teacher, but undoubtedly not 
in this case. There was no need to question 
the quality of my very first test as the 
person who stands on the other side of the 
bridge. Then I felt a sweet, delightful pride, 
even though I may have left my students 
with a bitter taste of lemons… 

 
Eva Coșa, clasa a X-a A 

 
A perfect prison 
 

How can you 
recognize a perfect 
prison? What would it 
give it away? A 
perfect prison is a 
place where any nasty 
creature, any great sinner would be purged, 
turned into a better person. That seems 
more like a fantasy. I myself have not 
believed it until I finally set my eyes on it 
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and experienced its power, the perfect 
prison called school. 

Not even after you have seen it with 
your very eyes, will you believe it. As the 
bloody red tiled roof contrasts so well with 
the old yellow cracked walls, passers-by 
may wonder if their precious eyes will not 
be damaged forever. You can hear in the 
silence of it all a distant wild scream that 
makes your heart stop and your skin crawl. 
Terrible as it may all seem, we have to 
accept what we, for one, have been warned 
– ”it’s all for your own good”. 

As you take your first steps inside 
through the rusty squeaking double glazing 
door you already catch a first glimpse of the 
so called disciplinary methods. Even though 
it might not seem much, because of its 
rudimentary design, this prison has one of 
the most terrible torture devices, which is 
not really a slap on the wrist for it causes 
brain damage through the infernal 
screeching of a piece of chalk on some 
blackboard. Passing through the decrypt 
hallways, glancing around the classrooms 
you see the grim wardens making use of all 
their tools to brainwash the poor inmates 
who are facing damnation. 

And you, lively creature that you 
are, witness their sad faces and bloodshot 
eyes as they go back home every day. It 
seems that only through this twelve-year 
sentence can these creatures gain their 
rightful place as bloodthirsty CEO’s, 
money-grubbing lawyers or even dirt 
digging journalists, who enjoy the sweet 

taste of coffee in the morning, in the social 
scale known as society. 

 
Răzvan Popa, clasa a XI-a A 

 
It’s Too Late to Think of a Title 

I honestly believe that, as Will Smith 
said, all you really have to do is decide. 
Decide what you want to be, where you 
want to land, what path you would like to 
travel on and from then on, everything else 
is going to become much clearer to you: as 
in what steps you should actually take. This 
is why I tend to really take the time to make 
not only a right, but a perfect decision.  
Coming to this, I have to confess that what 
follows will sound way too common, but it 
is not for other reasons than because it is the 
naked truth. I have little idea of where 
exactly I would like to end up. I will 
definitely settle for nothing less than what 
I’m worth, as it is a promise I’ve made to 
myself many times up to now, although it is 
of little use trying to self-estimate my 
character, hence only life will be able to tell 
the whole story as it truly is, and actually, I 
have no interest in forecasting events. There 
are few things I have come to the conclusion 
I would like to posses, but since my goals 
and dreams have been in a permanent 
change, it seems like a waste of time trying 
to nail them down. If I had done that, I 
would’ve probably achieved them by now. 

Also, “being successful” in 
conventional ways does not appeal to me, 
neither does achieving goals, which people I 
don’t want to be like, have set for 

XXXII  

 



 Gaudeamus 2013 
 

themselves. It’s partly philosophy and 
partly instinct. It’s said that should you 
want to become something else, the first 
step is to start hanging out with people who 
already are where you want to get. So why 
would I ever take advice from anyone that 
has different beliefs than I? I have no 
reserves in going against the grain, as it 
proved to be extremely lucrative for me in 
the past; enjoyable, too.  
Getting back on the topic, I think I could 
briefly summarize my work’s end result, 
given the high probability I will be 
successful, in “personal freedom”. To 
elaborate it a little bit, I don’t really care for 
Miss Universe type of dreams. I am quite 
selfish, since I consider that sort of a quality, 
and my deepest desire is being able to do 
just about anything (and I’m only talking 
about normal, legal stuff), anytime… you 
get the picture. As unrealistic as it sounds, I 
didn’t ever think I could actually get to the 
top of that mountain, but the trip will surely 
be great. 
It’s quite a strange feeling, putting all this in 
writing. Will probably do it again, it 
definitely clears some things out, although I 
haven’t read it myself, so I have no idea 
what effect it might leave on people. 

Therefore, I am looking 
forward to your 
feedback.  
 

Mihai Iavorschi, clasa a 
X-a A 

 

A Car Race 
 
As I was mindlessly flying above the 
mighty city of Bucharest, I happened to hear 
a buzz that didn’t belong to me. The 
moment I heard it, a clap of thunder sprang 
to my mind, so hair-raising was the sound. 
Curious as I was, I couldn’t help but plunge 
lower into the warm air, to catch a glimpse 
of what turned out to be a car race. 
I suddenly felt powerful, in my silent 
observance of the world underneath me. 
There were people everywhere , a 
numerous colony of ants, nervously 
fidgeting and fussing around, feeling 
tension in the atmosphere as the race was 
about to start. It all seemed like a godly 
manifest of power and speed, mystic game 
of lights played by the sun, which tenderly 
touched the polished surface of the cars. 
From the thick and gnarled branch of an old 
nut tree, it all seemed like an illusion. My 
vivid imagination transfigured the raceway 
into an alien spaceship trace and the cars 
seemed to be nothing but barely discernible 
spots, transported faster than the speed of 
light on the circle-shaped road, configuring 
a psychedelic dream. 
There seemed to have been ages before it 
came to an end. You could be there and feel 
part of the Roman history, as modern 
gladiators could be noticed getting out of 
their tired vehicles, having a sense of victory 
or defeat and adjusting to the lower speed 
of the real world, less electrictified and with 
fewer possibilities. 
Having always considered myself just a 
dash of black in the grand scheme of the 
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universe, this experience allowed me to feel 
the bitter taste of control and bury myself in 
the pleasant perfume of security. Feeling 
down, there is nothing else you can do, but 

find someone struggle for life, for despotism 
and let the Gods be weak. 
 

Diana Zavorodnic, clasa a X-a A 

  

TThhee  IInnggeenniioouuss  DDrraammaa  FFeessttiivvaall  

Fie din proprie 
inițiativă ori obligat de 
părinți sau profesori, sigur 
ai fost măcar o data la 
teatru. Ai urmărit cu atenție 
sau nu, și la final, ori din 
impulsul stârnit de 
admirație, ori pentru că 
toată lumea făcea asta, ai 
aplaudat, după care ai 
plecat. 
Puțini știu de cât de mult 
efort este nevoie pentru 
realizarea unui spectacol. Ei bine, încearcă 
să-ți imaginezi de cât este nevoie pentru 
organizarea unui întreg festival de teatru de 
șapte zile și ține cont că la asta se adaugă și 
asigurarea unor bune condiții pentru 
participanți, juriu și traineri,cât și pentru 
atelierele de teatru din timpul zilei. The 
Ingenious Drama Festival, pe scurt I.D. Fest, 
este un festival național de teatru în limba 
engleză, care are loc anual în luna iulie la 
Teatru „Bacovia”, în Bacău, organizat în 
întregime de tineri cu vârste între 15 și 18 
ani, reprezentând pentru mulți ocazia de a fi 
de „cealaltă parte”. 
La începutul fiecărui an școlar, echipa se 
reîntregeste, astfel încât fiecare ediție să aibă 

aproximativ 50 de organizatori, care pe 
parcursul timpului, până la festivalul 
propriu-zis, să fie pregătiți pentru a realiza 
ceva incredibil și poate imposibil pentru ei 
la prima vedere. Pentru ca aceasta să se 
realizeze într-un mod cât mai organizat, 
suntem structuraţi după model asemănător 
celui corporatist. Astfel, festivalul are un 
preşedinte, Ioana Văcăraşu(11 D), un 
assistant coordinator, Andreea Ungureanu 
(11 D), si şase departamente: Advertising, 
Creative, I.T.S. (Ingenious Time Spending), 
Logistics,  Magazine, Production. 
Advertising-ul se ocupă, în mod evident, de 
publicitate, prin intermediul video-urilor, 
internetului, presei, activităţilor şi diverselor 
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campanii. Din acest departament fac parte 
Ioana Moisă (11 D), Bogdan Dudău (11 B), 
Claudia Apăvăloaei (10 C), Minodora 
Broscoi (11 G), Oana Oprea (10 B). 
Creative-ul este responsabil de toată grafica 
necesară: afişe, flyere, site, invitaţii, diplome 
etc. Departamentul este codus de 
Constantin Mihalache (11 A) şi la alcătuirea 
lui iau parte Anca Anghel (11 G), Andreea 
Ungureanu (11 D), Theodor Ungureanu (10 
A).  
Tot ce ţine de timpul liber, adică activitaţi, 
petreceri, etc. este organizat de I.T.S. şi 
printre membrii acestui departament sunt: 
Ştefania Ancuţa (11 B), Justina Samoilă (11 
D), Sarah Temea (10 A). 
Cei din Logistics se ocupă de întocmirea 
listelor şi de documente, ajutând I.T.S.-ul. 
Alături de Beatrice Goldan(11 B), care este 
şefa departamentului, se mai numără: 
Ecaterina Roncea(11 D), Mara Olinic(9 A), 
Ioana Iordache(9 E). 
Ştefan Secară(11 A), Claudia Apăvăloaei(10 
C) şi Silvana Şuteu(11 D) sunt membri ai 
departamenului Magazine, cea din urmă 
fiind chiar coordonatoarea. Aceştia sunt 
responsabili cu scrierea articolelor şi textelor 
necesare pe parcursul unui an, munca lor 
culminând cu revista festivalului. 
În final, Production, condus de Eric 
Ţuţuianu(11 H), avându-i în componenţă pe 
Ioana Moisă(11D) şi Rareş Boghiu(11 B), 
organizează ceremoniile de deschidere şi 
închidere ale festivalului, se ocupă de 
recuzită, lumini şi sunet şi dirijează 
activitatea în interiorul teatrului. 

 Imaginează-ți sentimentul din momentul în 
care, la final, participanții vin și îți 
mulțumesc pentru o săptămână incredibilă. 
Pentru asta muncim noi, organizatorii, 
pentru ca pe parcursul festivalului, toată 
lumea să aibă parte de o experiență 
minunată.  
  Pe lângă asta, trecând prin diferite situații, 
de cele mai multe ori foarte solicitante, 
ajungi să descoperi lucruri noi despre tine și 
despre ceilalți, să realizezi că limitele tale 
sunt mult mai sus decât ți-ai închipuit până 
atunci. Aflându-te în punctul în care toți 
scot ce e mai bun din ei pentru împlinirea 
unui scop, vezi adevărata față a  celor de 
lângă tine. Combinația dintre clipele extrem 
de frumoase și cele în care toți, poate puțin 
copleșiți de presiunea momentului, găsesc 
împreună o rezolvare, creează un mediu în 
care se leagă cele mai strânse relații de 
prietenie.  Sunt foarte multe urcușuri și 
coborâșuri, care, pur și simplu, merită 
parcurse.  
Festivalul nostru are, de asemenea, și o 
trupă de teatru, numită A.C.T. Bacău, iar 
toți membrii ei sunt și organizatori I.D. Fest. 
În alcătuirea ei sunt Beatrice Goldan(11 B), 
care este şi coordonatoarea trupei, Silvana 
Şuteu(11 D), Sarah Temea(10 A), Claudia 
Apăvăloaie(10 C), Mara Olinic(9 A), 
Minodora Broscoi(11 G), Ştefan Secară(11 A)  
Este extraordinar să vezi cum oamenii de 
lângă tine, care sunt totuși niște elevi de 
liceu, cu preocupări aparent comune, 
realizează spectacole atât de complexe, cu o 
scenografie atent gândită, la care muncesc 
îndelung și se transformă pe scenă, în 
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persoane pe care pentru o oră, două nu le 
mai cunoști. Au câștigat de-a lungul 
timpului numeroase premii la festivalurile 
de teatru amator din țară, cum ar fi: T4T din 
Timișoara, DOT din Brașov, MAGIC FEST 
din Suceava, IDEO IDEIS din București și , 
desigur, INGENIOUS DRAMA FESTIVAL 
din Bacău.  
  Fie că suntem în trupa de teatru sau doar 
în organizare, cu toții am intrat în lumea 
aceasta, care ne-a absorbit fără să ne dăm 
seama, ne-a fascinat într-un fel sau altul și 
împreună am dus festivaluri până la a 14-a 
ediție, am realizat spectacole, am depus 

mare efort să facem totul cât mai bine, am 
sărbătorit, am mers în capătul celălalt al țării 
să ne susținem prietenii la alte festivaluri și 
să dăm o mână de ajutor acolo, ne-am văzut 
ideile puse în aplicare prin tot orașul, am 
cunoscut sute de oameni de care suntem 
legați printr-un lucru de care o parte din noi 
nici nu știam înainte că suntem pasionați: 
teatrul. 
Site-ul nostru : www.idfest.ro  
Facebook: http://www.facebook.com/idfest . 
 

Ioana Văcărașu, clasa a XI-a D

 
GGuueerriillllaa  VVeerrddee  ppoorrnneeșșttee  lluuppttaa  ppeennttrruu                                                                                                                                                          

ccoolleeccttaarreeaa  ddoozzeelloorr  ddee  aalluummiinniiuu  şşii  aa  bbaatteerriiiilloorr  uuzzaattee  
 

  În data de 20 februarie 2013, colegiul 
nostru a avut ocazia de a participa la cea de-
a opta ediție a Caravanei educaționale prin 
film cu mesaj ecologic ”Guerilla Verde”. 
Aceasta este prima caravană educațională 
prin film cu mesaj ecologic din România. 
După 3 ani de activitate, caravana a 

înregistrat 7 ediții, la care au participat peste 
14.000 de persoane, elevi, profesori, presă și 
autorităţi, 100 de școli, 30 de licee și 14 
universităţi din țară.  
          Alături de tineri și cadre didactice din 
alte cinci orașe din țară – Ploiești, Iași, 
Focșani, Buzău și București – am reușit să 
aflăm alte moduri de a colecta baterii și 
doze de aluminiu. Așa am descoperit că 
doar 30% din dozele de aluminiu se 
reciclează, că în România se comercializează 
anual 40 de milioane de baterii, dintre care 
85% ajung la groapa de gunoi, alterând 
solul și pânza freatică. 
          Obiectivul acestei ediții este 
implementarea programului de colectare 
selectivă a bateriilor cu ajutorul Asociației 
ECOTIC și ECOTIC BAT și a dozelor de 
aluminiu, prin campania Every Can Counts 
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derulată în România de Asociația Non-
Profit Alucro, în cât mai multe instituții de 
învăţământ din țară. Cu alte cuvinte, 
campania promovează formarea 
deprinderilor în rândul elevilor în direcția 
colectării selective. De aceea, pe 22 martie a 
fost demarat un concurs organizat de 
Guerilla Verde pe baza colectării de baterii 
și doze de aluminiu, la finalul căruia vor fi 
acordate și premii. 
          În urma colectării de baterii uzate, pe 
primele 3 locuri se regăsesc elevii Diaconu 
Theodora (XI C), Mocanu Dragoș (XI G) și 
Scripcaru Ștefan (X E), urmați fiind de Elisei 
Veronica Laura (X C), Muntianu Epraxia (IX 
D), Cociangă Sabina (XI H), Tancău Claudia 
(X G), Dospinescu Ana Maria (IX D), Tanase 
Andreea (IX D), Rânzescu Radu (IX D), 
Apostol Codrina (IX D), Vasiluță Andreea 
(V), Bucur Ioana (XI H), Cruceru Mălina (IX 
D), Harjaba Alexandra (IX D), Antal Laura 
(IX D), Benchea Sabina (IX B), elevi 

coordonați de prof. Ciobanu Dan, prof. 
Vancea Alisa, prof. Curbăt Florin, prof. 
Serban Lucian, prof. Leonte Doina, prof. 
Coșa Francisc.   În urma colectării de doze 
de aluminiu, primii 3 clasați sunt Paiu 
Andrei (XII D), Tamba Remus (XI H) și 
Cojocaru Alexandra (XI H), urmați la rândul 
lor de Vasiluță Andreea (V), Manole Andrei 
(XI H), Triscaru Ștefana (IX D), Benchea 
Sabina (IX B), Cociangă Sabina (XI H), 
Dospinescu Ana Maria (IX D), Apostol 
Codrina (IX D), Tanase Andreea (IX D).    
          Acest concurs se integrează în 
proiectul deja existent în liceul nostru - „O 
șansă în plus mediului – colectarea 
bateriilor uzate” - inițiat și coordonat de 
doamna profesoară Vancea Alisa. Însă orice 
activitate de ecologizare poate fi un bun 
prilej de a conștientiza tinerii în vederea 
protejării lumii în care trăiesc. 

 
Theodora Diaconu, clasa a XI-a C    

  
GGaallaa  MMeessaajjuull  mmeeuu  AAnnttiiddrroogg    22001122  

  
A IX-a ediţie a Galei Mesajul meu 

Antidrog a avut loc pe 16 noiembrie 2012, 
începând cu orele  17:00, la Teatrul 
Municipal „Bacovia” din Bacău. Sloganul 
acestei ediţii a fost Bucură-te LIBER, de 
fiecare zi din viaţa ta!. Prezentatorii galei 
au fost trei tineri voluntari antidrog, printre 
care şi eu. Sala Teatrului „Bacovia” a fost 
neîncăpătoare. Au fost prezenţi elevi, 
profesori, părinţi, bunici, dar şi 
reprezentanţi ai instituţiilor publice din 
Bacău. 
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    Organizatorii acestui minunat 
eveniment sunt cei de la Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Bacău (CPECA), în cadrul căruia mulţi elevi 
vrănceni sunt voluntari. Prin acest 
eveniment, CPECA îşi propune să ţină elevii 
departe de droguri, tutun, alcool, 
implicându-i în activităţi interactive.   

În cadrul galei au fost acordate 
premii celor mai bune lucrări, înscrise  la 
una din cele şase secţiuni: creaţie pagină 
web, film scurt metraj, spot publicitar, 
fotografie digitală, arte vizuale, eseu literar. 
Au fost premiaţi în total 41 de elevi din 

clasele V-XII, din care 13 de gimnaziu şi 28 
de liceu.  

Premianţii colegiului nostru, pentru 
arte vizuale şi fotografie, au fost îndrumaţi 
de profesoara Liliana Dumitriu. Elevii au 
fost următorii: 
MATIEŞ Anca- Mentiune (Arte vizuale)  
PARVIEZ Aiysha- Locul I (Foto) 
VLASIE Mădălina- Locul al II-lea (Foto) 
BĂLAN Ioana- Locul al III-lea (Foto) 
ANGHEL Anca- Menţiune (Foto) 
SANDU Roxana Ioana- Menţiune (Foto)  
 

Mădălina Vlasie, clasa a X-a A 
 

AA  ffii  ssaauu  aa  nnuu  ffii……  SSEERROOPPOOZZIITTIIVV  
 

Deşi este un subiect pe care nu 
mulţi îl google-esc, a fi seropozitiv 
este, probabil, cel mai important lucru 
din momentul în care o persoană îşi 
începe viaţa sexuală. Nici măcar o 
sarcină nedorită nu este mai urâtă decât 
a afla că eşti seropozitiv. Şi totuşi… ce 
înseamnă a fi seropozitiv? 
 Uşor de evitat, dacă eşti documentat, 
şi, de asemenea, o mare problemă dacă eşti 
infectat; este vorba despre HIV/SIDA. Cu 
alte cuvinte, a fi seropozitiv înseamnă a fi 
infectat cu virusul HIV.  
 Majoritatea aţi aflat de prin clasa a 
IX-a ce este HIV: virusul imunodeficienţei 
umane. În acelaşi timp, cel mai cunoscut 
virus cu transmitere sexuală. SIDA este 
maladia generată de acest virus. 
 Şi, după cum am mai spus, nici 
măcar o sarcină nedorită nu este mai urâtă 

decât a afla că eşti seropozitiv. De ce? 
Pentru că, în cazul unei sarcini nedorite, o 

fată/femeie poate face avort şi este 
valabilă numai pentru femei. 
Totuşi, chiar un copil „nedorit” 
poate fi o bucurie. Pe de altă parte, 

atât femeile cât şi bărbaţii se pot infecta cu 
HIV, iar virusul rămâne în corp pe durata 
întregii vieţi, indiferent ce tratament este 
folosit, naturist mai mult sau mai puţin. 
 Vă întrebaţi, poate, în ce constă acest 
virus şi cum atacă el organismul. Răspunsul 
este chiar în numele său: imunodeficienţă. 
Altfel spus, HIV-ul atacă sistemul imunitar, 
lăsând organismul pradă altor boli, mai ales 
în cazul în care persoana infectată consumă 
tutun, alcool şi/sau substanţe etnobotanice. 
 Un alt lucru important: dacă vă aflaţi 
într-o relaţie cu cineva, iar acea persoană vă 
spune că este seropozitivă, asta nu 
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înseamnă că trebuie să vă despărţiţi de ea; 
HIV nu se transmite dacă vă îmbrăţişaţi, 
atingeţi, sărutaţi, la fel cum nu se transmite 
prin tuse, prin strănut, folosind toalete 
publice, prin ţânţari sau alte insecte, 
mâncând în comun cu o persoană 
seropozitivă,  folosind duşuri şi piscine 
publice, prin transpiraţie, prin lacrimi, prin 
salivă, prin animale domestice. 
 Aveţi dreptul la confidenţialitate, 
având libertatea de a decide cui vreţi să îi 
destăinuiţi situaţia în care vă aflaţi, în cazul 
infectării cu HIV. Amintiţi-vă că nu aveţi 
obligaţia de a spune nimănui, decât 
medicului, partenerului (în cazul în care 
intenționați să întreţineţi în viitorul apropiat 
sau îndepărtat relaţii sexuale), 
stomatologului şi alte persoane prin care 
puteţi transmite virusul mai departe.  
 Şi, că tot veni vorba de asta, să nu 
credeţi că dacă nu v-aţi început viaţa 
sexuală vă puteţi culca pe o ureche! Mulţi 
seropozitivi sunt infectaţi cu HIV de la 
naştere, de la o operaţie, de la un piercing, de 
la un tatuaj, sau chiar şi de la un simplu 
control la stomatolog. Dacă ustensilele 
folosite nu au fost bine sterilizate corect, sau 
dacă cele de unică folosinţă au fost folosite 
înainte, din nou, fără a fi sterilizate corect 
fără ca voi să ştiţi, iar întâmplarea face ca 
înaintea voastră să fi fost un pacient ce avea 
acest virus (sau orice alt virus), este foarte 
posibil ca şi voi să fiţi infectaţi. De aceea este 
foarte important să vă faceţi testul HIV 
după aproximativ şase luni (cel mai 
devreme) după una dintre cele enumerate 
mai sus, sau după un act sexual neprotejat. 

Da, şase luni, pentru că aceasta este 
perioada maximă de timp în care virusul stă 
„ascuns”. 
 De cele mai multe ori, problema cea 
mai mare nu este boala în sine, ci şocul şi 
sentimentele create de diagnosticarea 
infecţiei cu HIV. În cazul în care rezultatul 
testului este pozitiv, s-ar putea ca, după 
şocul şi deznădejdea resimţite iniţial, să 
încercaţi sentimente ca vinovăţia („E vina 
mea?”), furie, revoltă („De ce eu?!”) sau 
frică (de moarte, de boală, de durere, de 
respingere). Este şi normal. Important este 
să puteţi discuta acest subiect cu cineva în 
care puteţi avea încredere şi numai astfel 
veţi reuşi să acceptaţi boala şi să mergeţi 
mai departe. Gândiţi-vă, doar, că aţi mai 
trecut prin situaţii grele şi aţi reuşit să le 
depăşiţi! 
 Cât despre prevenirea infecţiei cu 
HIV, sunt mai multe „reguli” care trebuie 
urmate. Dacă este vorba despre transmitere 
sexuală, infecţia poate fi stopată prin 
abstinenţă (abţinere de la relaţii sexuale) 
atunci când nu aveţi un prezervativ, 
fidelitate reciprocă (un număr cât mai mic 
de parteneri), folosirea prezervativelor în 
orice situaţie. Dacă este vorba despre 
infecţie printr-o operaţie, un piercing, un 
tatuaj etc., singurul lucru pe care îl puteţi 
face este să vă asiguraţi că ustensilele sunt 
corect sterilizate. 
 Acestea fiind spuse, vă urez baftă 
dacă aveţi de gând să vă faceţi testul. Şi 
aveţi mare grijă! 
   

Aiysha  Parviez, clasa a X-a E 
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