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GAUDEAMUS 2015. 

UN APRILIE COMPLICAT 
 

 Am înțeles de la colegii nostri din 

anii trecuți că „Unirea cu Vrănceanu” se 

petrecea, ca eveniment, prin luna mai. 

Tocmai am conștientizat acest lucru… Dar, 

anul acesta, revenim la întâlnirile noastre 

din aprilie, cum am auzit că se întâmpla în 

primii ani. Ne bucurăm nespus că ne 

reîntâlnim cu bunii noștri colegi de la Co-

legiul Național „Unirea” din Focșani. Deja 

îi așteptăm… 

Desigur, tinerețea noastră ne face să 

ne gândim la școală, olimpiade și concursu-

ri școlare, pentru că, nu-i așa?, noi ne per-

mitem să avem idealuri. Nu prea știm dacă 

lumea în care trăim ne dă voie să visăm. 

Rusia, de exemplu, a schimbat niște gran-

ite, pentru prima dată după Al Doilea Răz-

boi Mondial, încălcând niște tratate. E un 

precedent puțin spus periculos. Pe de altă 

parte, NATO a provocat Rusia prin im-

plicarea Occidentului în anumite even-

imente din Ucraina, susținând, zice-se, 

democrația. Iar noi visăm, învățăm, ne dis-

trăm, ne îndrăgostim etc. în timp ce se aude 

zăngănitul armelor pe deasupra capetelor 

noastre. În sfârșit… 

 Ca de obicei, vă spunem că mijlocul 

revistei este „ocupat” cu imaginea com-

pletă, credem, a câtorva sute de elevi, co-

legi de-ai nostri, care au obținut premii și 

mențiuni la olimpiade și concursuri școlare, 

la fazele județene, naționale și chiar inter-

naționale(cum se întâmplă cu limba latină, 

mai ales, de atâția ani). În restul spațiului, 

ne-am gândit să prezentăm alte activități, 

extrașcolare, diverse proiecte, acțiuni din 

sfera comunitară, cât și preocupările noas-

tre artistice, mai mult sau mai puțin 

stângace. Sperăm astfel ca acest număr al 

revistei, asemenea celorlalte, din ceilalți 

ani, să spună ceva esențial despre noi, 

despre eforturile noastre, preocupările no-

astre, bucuriile noastre și chiar despre 

tristețile noastre. Dar, mai ales, despre as-

pirațiile noastre. 

                                                 Redacția 

 

 

GHEORGHE VRĂNCEANU 

O personalitate băcăuană  

prestigioasă  

 

 
 

De curând, am găsit informații inte-

resante despre "patronul" colegiului nostru 

într-o carte intitulată "Personalități Băcăua-

ne", volumul II, scris de Cornel Galben. 

Acesta reprezintă punctul de plecare al 

unor amănunte știute și neștiute, pe care 

vreau să vi le împărtășesc. 

La fel ca Vasile Alecsandri, George 

Bacovia sau Radu Beligan, Gheorghe Vrăn-

ceanu și-a câștigat un loc important în isto-

ria orașului nostru prin munca sa depusă în 

domeniul științelor. Născut la data de 30 

iunie 1900, în satul Valea Hogii, comuna 

Lipova, judeţul Bacău, fiul Anicăi Alexa şi 

al lui Costache Vrănceanu își petrece copi-

lăria în satul natal, scrijelind pereții casei cu 
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tot felul de forme geometrice și ascultând 

seară de seară întâmplările din 

"Alexăndria", citite de tatăl său. 

În clasa întâi este înscris abia la vâr-

sta de 8 ani, studiind cu învățătorul Gheor-

ghe Arnăutescu și fiind recunoscut, la fina-

lul anului școlar, drept cel mai bun elev al 

școlii din Valea Hogii. După propria măr-

turisire, primul succes l-a obținut în clasa a 

doua, când învățătorul le-a dat spre rezol-

vare mai multe probleme și el a găsit toate 

soluțiile în mai puțin de un sfert de oră. 

Notat cu nota 10 și numit, în clasa a patra, 

monitor pentru întreaga școală, viitorul 

academician răspundea cu ușurință la fie-

care întrebare legată de aritmetică, stârnind 

admirația inspectorilor ce veneau în con-

trol. În egală măsură, îi plăceau istoria și 

literatura. În 1912, la examenul de încheiere 

a ciclului primar, care se ținea în comun cu 

toate școlile învecinate, uimește comisia, 

rezolvând problema la matematică în cea 

mai simplă metodă. La recomandarea das-

călului său, se înscrie la Gimnaziul din Vas-

lui(azi, Liceul "Mihail Kogâlniceanu"), de-

venind primul copil de țăran ajuns pe băn-

cile liceului. 

Prima provocare serioasă a fost 

examenul pentru obținerea bursei, care i s-a 

părut foarte ușor. Chiar din primul an, pro-

fesorii îi admirau logica impecabilă, dar și 

ușurința cu care găsea soluțiile nu doar la 

matematică, ci și la chimie, fizică, istorie 

sau geografie. În 1916, intră-n cursul supe-

rior al aceluiași liceu, dar începând cu clasa 

a-IV-a devenise deja cel mai bun elev al 

acestuia. Este încurajat și sprijinit de profe-

sorii Nicolae Abramescu(autor de manua-

le), și Constantin Botez. Din cauza războiu-

lui, e silit să își continue studiile în particu-

lar, absolvind în 1919, când promovează 

două clase într-un an. Gheorghe Vrănceanu 

uimește și de această dată comisia la baca-

laureat, unul din profesori afirmând că: 

"dacă Vrănceanu ar fi răspuns primul, cei-

lalți trebuiau să cadă aproape toți". 

S-a înscris la Facultatea de Matema-

tică a Universității din Iași, cursurile și se-

minariile fiind pe cât de atractive, pe atât 

de ușoare. După ce reușește să se înscrie la 

bursa "Adamachi", devine după un an cel 

mai bun student , iar la bibliotecă avea re-

gim de cadru didactic, putând să împru-

mute orice carte. În 1921, profesorul Sime-

on Sanielevici l-a numit preparator de ana-

liză,    iar un an mai târziu, asistentul său, 

fiind o onoare mai rar întâlnită. La 15 fe-

bruarie 1923, își ia licența în matematici, cu 

mențiunea "Foarte bine cu distincție", iar în 

vara aceluiași an e trimis la Universitatea 

Göttingen să se specializeze. Aici l-a avut 

ca profesor pe matematicianul David Hil-

bert, dar nu s-a acomodat cu felul rigid de 

predare și își ia îngăduința de a merge la 

Berlin, unde a ascultat una din prelegirile 

lui Einstein. Întors la Iași, Vera Myller, unul 

dintre profesorii săi din Universitate, îi 

propune să meargă să își pregătească doc-

toratul în Italia, la Roma, cu Tuillo Levi-

Civita. La 5 noiembrie 1924, în fața unei 

comisii de 12 profesori aleși de Vitto 

Volterra, Gh.Vrănceanu își susține teza de 

doctorat cu tema Sopra un teorema di 

Weierstrass e le sue di applicazioni alla 

stabila, obținând maximum de puncte, 120, 

uimind până și pe Civita, cu o demonstrație 

mult mai simplă decât prevedea însăși teo-

ria mecanicii neolonome a lui Weierstrass. 

În același an, tipărește prima sa lucrare, Sui 

teorema di Weierstrass, astfel că soluția 

găsită de acesta a reprezentat o rezolvare 

inedită pe plan mondial, fapt confirmat si 

de Comptes Rendus, revista Academiei 

Franceze, care i-a publicat articolul, Sur les 

espaces non holonomes. Pe 1 noiembrie 

1926, e numit conferențiar universitar de 

algebră superioară la Universitatea din Iași 

și va activa până pe 31 decembrie 1929. În 
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1928, la Congresul Internațional de la Bo-

logna, spațiile neolonome(spațiile Vrăncea-

nu), sunt acceptate de două somități în ma-

terie: J.A Schouten și Elie Cartan, iar Fun-

dația Rockefeller îi acordă o bursă a Inter-

national Education Board, ce îi dă șansa de 

a studia un an la Harvard și Prince-

ton(S.U.A). La Princeton i se propune să 

rămână, dar revine la catedra de la Iași. În 

1929, devine profesor agregat la Catedra de 

geometrie analitică și superioară a Univer-

sității din Cernăuți, unde avea sa predea 

timp de un deceniu. În 1930, elaborează 

formula cunoscută sub numele de Metrica 

lui Vrănceanu, adică Teoria scufundării 

unei varietăți riemanniene într-un spațiu 

euclidian. În 1932, publică în Buletiul Fa-

cultății de Științe din Cernăuți, Conexiuni-

le din afara sistemului lui Pfaff, primul 

studiu cu titlul Numărul de diferențe în 

sistemul lui Pfaff. Tot la Cernăuți litogra-

fiază cursul special Geometrizarea siste-

mului lui Pfaff, iar în 1936 e invitat la 

Congresul de Matematică de la Oslo și pu-

blică, la Paris, lucrarea de sinteză Spațiile 

neolonome și aplicațiile mecanice ale 

acestuia. Anul următor, profesorul partici-

pă la primul Congres al Uniunii Matemati-

ce Italiene de la Florența, conferențiind la 

Roma, Napoli și Bologna și creând Teoria 

unitară a câmpurilor gravitaționale și elec-

tromagnetice. La 1 noiembrie 1939, devine 

succesorul lui Gheorghe Țițeica(decedat în 

februarie), la Catedra de geometrie analiti-

că și superioară a Universității din Bucu-

rești. Deși dispariția tatălui său(24 iunie 

1941)îl afectează, el demonstrează teorema: 

Dacă un grup păstrează două sisteme 

Pfaff complementare, atunci există un 

transport paralel(o conexiune afină)dacă 

sistemele nu au combinații integrabile. 

După mai multe studii, publică în 1944 și în 

1945 cele două volume ale Cursului de ge-

ometrie analitică și proiectivă. În noiem-

brie 1946, Partidul Liberal îi propune să 

candideze ca deputat de Vaslui, dar un ofi-

țer sovietic îl obligă să renunțe la acest post. 

Astfel, împreună cu alți matematicieni au-

tohtoni înființează Institutul de Matematică 

al Academiei Române, al cărui director ad-

junct va ajunge în scurt timp. După alte noi 

lucrări, precum Lecții de geometrie dife-

rențială(2 volume în două ediții: prima 

ediție [1947 si 1951] și a doua ediție [1952]) 

sau Gheorghe Țițeica (1955), primește 

Premiul de Stat și devine membru titular al 

Academiei Române.Participă la mai multe 

Congrese de Matematică și Fizică în țară, 

Europa, și chiar în China.După numeroase-

le-i vizite, vine la Bacău în aprilie 1972 și 

vorbește studenților Institutului Pedagogic 

despre Dezvoltarea matematicii în Româ-

nia. 

Recunoașterea meritelor sale 

incontestabile e ilustrată și de faptul că 

Universitatea din Bologna și Universitatea 

din Iași i-au înmânat titlul de Doctor 

Honoris Causa (1967) și Membru 

Corespondent de Academia Peloritană din 

Messina (1968), Academia de Stiințe din 

Belgia (1970) și Academia Regală de la 

Liege (1972). Dar boala și vârsta și-au spus 

cuvântul. Pe 27 aprilie 1979, 

matematicianul al cărui nume îl poartă 

colegiul nostru, se stinge din viață în 

Spitalul de Urgență din București. 

În 1989, sculptorul George Zărnescu 

a dezvelit bustul dedicat lui Vrănceanu în 

incinta Liceului "Lucrețiu Pătrășcanu", cu 

ocazia împlinirii a 10 ani de la moartea 

acestuia, iar anul următor, liceul nostru  a 

fost numit "Gheorghe Vrănceanu". 

 

Bogdan-Alexandru Cojan, clasa a X-a D 
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NOI VRĂNCENI ÎN PROIECTE  

EUROPENE 

 

Proiectul Erasmus+ intitulat „For-

mare inițială de calitate prin mobilitate - 

Design și programare web”,  nr. 2014-1-

RO01-KA102-000956, una din noile opor-

tunități de dezvoltare profesională și per-

sonală  pentru elevii din colegiul nostru, 

tocmai și-a ales participanții. Aceștia ur-

mează să înceapă ședințele de pregătire în 

vederea derulării stagiilor de lucru în  Por-

tugalia, în cadrul unor firme locale cu spe-

cializare în domeniul IT. 

Concursul de selecție s-a dovedit o 

provocare ce a necesitat atenție și 

creativitate din partea elevilor. Cele doua 

probe practice au constat în rezolvarea 

unor probleme de programare in limbajul 

C++ dar și proiectarea unei pagini web în 

limbajul HTML pe baza unei liste de 

coordonate tehnice. În ambele cazuri, 

participanții au fost puși în situația de a-și 

utiliza cunoștințele într-o manieră căt mai 

creativă și mai eficientă. A treia probă a 

constat într-un interviu în limba engleză, 

similar unui interviu de angajare.  Astfel, 

elevii au avut parte și de întrebări 

neașteptate. În calitate de participant în 

acest proiect, pot mărturisi că a fi pus în 

situația de a vinde un pix fară cerneală este 

o provocare ce se aseamănă deseori 

problemelor neașteptate în cadrul unui loc 

de muncă. A fi capabil să găsești rapid 

soluția unei dileme necesită multă prezență 

de spirit, lucru de altfel căutat de orice 

angajator în zilele noastre.  

Însă concursul de selecție a fost 

doar prima etapă pregătitoare dinaintea 

stagiilor propriu-zise. Experiența din 

timpul acestora se anunță a fi o adevărată 

lecție pentru noi, viitori lucratori pe piața 

muncii. A putea beneficia de experiența 

într-o firmă straină încă din timpul liceului 

este cu adevărat o șansă de care puțini 

beneficiază și tocmai acest lucru face întreg 

proiectul și mai palpitatnt. 

Pentru a putea fi și mai pregătiți 

înaintea plecării, vom urma mai multe ore 

de curs legate de design web sau cultura 

portugheză, delimitate de evaluări 

periodice, asigurate in cadrul proiectului 

Eramsus+. Poate părea o muncă grea și un 

efort ridicat, dar pentru elevii vrănceni 

nimic nu este dificil atunci când totul este 

făcut cu determinare și dedicare. Cu gîndul 

la imensele oportunități ale unei astfel de 

experiențe, suntem încurajați să progresăm 

în vederea îndeplinirii tuturor sarcinilor de 

lucru și implicit în vederea dezvoltării 

noastre pe plan profesional și personal.  

 

Ştefan Ceparu,  

clasa a XI-a E 

 

 

 

ZIUA FRANCOFONIEI 

20  martie 2015. Pentru mulţi, o zi 

obişnuită de şcoală, dar pentru elevii Cole-

giului Naţional Gheorghe Vrănceanu este 

momentul în care se bucură de sărbatorirea 

Zilei Internaţionale a Francofoniei. Elevi de 

clasa a noua şi a zecea ,  au derulat o activi-

tate menită să arate tuturor ca “vrăncenii” 

iubesc franceza şi ziua vorbitorilor acestei 

limbi se serbează în cadrul liceului nostru 

aşa cum se cuvine. 

Am fost prezenţi în sala clasei a IX-a 

B, tăcuţi şi nerebdători să vedem cum înţe-

leg aceşti elevi conceptul de  Francofonie. 

Rolul nostru, de observatori ai acestei acti-

vitaţi,  ne-a pus in postura auditoriului 

ideal, fiind nevoiţi să notăm, virgulă cu 
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virgulă,  întreaga desfăşurare a evenimen-

tului, însă nu ne-a părut rău deloc. Astfel 

am reuşit să pătrundem, trup şi suflet,  

printre participanţi şi ne-am bucurat că am 

simţit munca şi implicarea acestora. Vlad 

Popa împreună cu Raluca Stan, prezentato 

rii, ne-au introdus încet, încet,  în universul 

Francofoniei, dând citire unor scurte de-

scrieri, unor proverbe sau  făcând o suc-

cintă prezentare a  momentului în sine. I-au  

lăsat, apoi, “scena” Teodorei Tivlea (a IX–a 

A), care a prezentat “Le dix mots de la 

Francophonie”,  fiecare cu definiţia din 

dicţionar sau cea dată de context, însoţită 

de imagini sugestive. Dana Păduraru (a X-a 

A) ne-a încântat cu un filmuleţ  noncon-

formist, avand la bază tot cele 10 cuvinte 

ale Francofoniei,  în care a asociat termenii 

cu ingenioase desene animate sau scurte 

videoclipuri ce prezentau,  inovativ,  

înţelesul de bază al cuvintelor. Dana a aşe-

zat un surâs complice pe chipul celor 

prezenţi şi a împrăştiat un sentiment cald 

de fericire în sufletele  noastre. Alexandra 

Dediu (a X–a A)  a realizat,  special pentru 

20 martie,  o creaţie proprie  pe care a citit-

o cu o voce stinsă,  pentru ca mai apoi să 

încheie,  în aplauzele a 40 de oameni,  cu 

un zâmbet larg şi mulţumit. Au urmat 

Călina Bichesu (a X- a  A) şi  Mara Miron (a 

IX- a B) în aceeaşi vervă, iar Radu Florea (a 

IX-a B) ne-a “liniştit”,  recitând o poezie de 

Jacques Prévert. Scurtea secvenţă din opera 

lui Eugène Ionesco – “La Lacune”, jucată 

de elevii: Cezar Petrea, Raluca Stan, Vlad 

Popa (a X-a  C), sau “Eve et le Diable” în 

interpretarea elevilor: Andrei  Cristea, Sa-

bina Theona Popa, George Budău (a X-a A), 

ne-au demonstrat, din nou, talentul acto-

ricesc al colegilor noştri. Prima secvenţă ne-

a reamintit, de asemenea,  cum scriitorii 

romanii au contribuit la dezvoltarea  cultu-

rii franceze. Finalul, dedicat muzicii, a 

aparţinut elevelor Miruna Cojocaru şi Adi-

na Grecu (a X-a  C), care ne-au încântat cu 

un duet la chitară şi Aurei Şova (a X-a  A) 

care  a reuşit să ne taie răsuflarea cu im-

pecabila interpretare a hit-ului “Dernière 

danse”. 

Tragem evidenta concluzie ca 

“vrăncenii” s-au pregătit temeinic pentru 

acest eveniment, încercând,  printr-o diver-

sitate de activităţi, să arate că 20 martie nu 

este, pentru ei,  o simplă zi în calendar. 

Suntem, îndreptăţit,  mandri şi bucuroşi de 

această serbare ce ne bucură prin implicare, 

ingeniozitate şi organizare. 

 

 

Diana Burceanu şi Răzvan Murgu,  

clasa a X-a  C 
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PÂINE 

 

Îmi fuge pământul de sub picioare. 

De ce cauți tu pâinea în aer? 

Am fumat jarul deja și 

Mocnesc emoțiile mele în vatră. 

Vrei tu să mai pui un lemn? 

Ia și taie o felie, unde-o cu suflet. 

sau pe suflet,  
Ia cu muștar, să nu-și sară. 

Dă-i și câinelui, că nu 

latră degeaba. 

 

Mie nu-mi da, sunt 

la dietă. 

Pune unt, că și așa ai bătut 

apa-n piuă. 

Mai taie o felie. 

Ia cu maioneză, să nu te tai. 

Mulțumește-i sobei pentru masă. 

Emoțiile mele s-au stins demult,  

Lemnul a ars. 

Am fumat firmiturile de sub pâine. 

Am băut pâine cu jar și tu 

N-ai zis nimic. Că tu 

mă ungi pe suflet cu iubire 

Si-mi mănânci 

Sufletul pe pâine. 

De ce cauți tu pâinea în aer? 

 

UITE CE MIC SCRIU... 

Cum să-ți explic eu prin ce trec? zi-mi cum? 

Trăiesc cu cafea și țigări și aer și speranța 

Că mă vei înțelege fără să trebuiască să-ți 

explic. Iite ce mic scriu, fiindcă nu mă cred. 

Cuvintele nu-mi încap în pixul ăsta și 

Dau pe-afară, în dezordine. spune-mi ce să fac. 

De fapt, nu-mi spune. nu. La asta eu trebuie să 

mă gândesc. Tu spune-ți ție ce să faci. Și 

arată-mi. 

Mă sfâșie să zâmbești când plâng. 

Uite ce mic scriu. 

Cândva, pe vremea asta, m-ai ridicat pe un pie-

destal. 

Acum, tot acolo, stau cu o funie de gât. Îmi 

pierd 

echilibrul. Simt că se sfărâmă cimentul. 

Dă-mi funia jos și așteaptă să mă arunc. 

Nu mă ține pe-un vârf. Du-mă pe-un câmp cu 

trandafiri albaștri, iar eu îi voi picta mereu, 

Să nu-și piardă culoarea. 

Asta e scrisoare de penitenciar, scrijelită pe pe-

rete cu 

Unghiile, cu cioburi de sticlă dintr-un pahar 

spart. 

De agonie. cu vârfuri de cuțit rupte într-un 

Început de evadare. cu pietre smulse din podea 

cu dinții. 

Uite ce mic scriu. 

Mă semnez, 

Antra. 

 

CUPRU 

 

Te pictez în cyan, pentru că magenta nu 

Mai am și mă amenință tableta 

grafică; zice că mă corupe. 

Reflexia mea în rochie corodată mă înfioară. 

Mi-am tăiat părul cu fierăstrăul circular 

Şi-acum m-aștept ca reflexia mea să difere. 

Dar și ea s-a tuns și dezvoltăm o 

ceartă aprinsă cu bricheta. 

Ne războim futil, dar cu răbdare, 

Pentru că mai avem timp de o alergare 

liberă peste blocuri. 

Dar rochia aceea de cupru este o mănușă 

De pădurar cu briz-brizuri. 

 

SOY UNA GATA 

 

Dorm pe dos 

Cu un sintetizator și-o broască. 

Mor și cad și vărs ambrozie 

Şi-nțeleg mentolul fumului meu... 

Ai promis să aperi tot. 

Am promis să sper 

Ce-am crezut că nu e. 

Şi zilele-mi sunt vieți 
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Şi nu trece viață fără să te cred. 

Tot ce știu e să zbor. 

Într-un vas de sânge s-a 

Piticit un păianjen care îmi 

Ţese inima în foi de impermeabil. 

Tu nu înțelegi că algoritmii tăi 

Nu-i compilează? 

„¿Es tú una persona?” 

„No, disculpe. Soy 

Una gata.” 

Una gata plouată și fumată, 

Îndrăgostită de plămâni și materie cenușie. 

Așa că nu-mi lua șoarecele 

Fiindcă nu voi mai putea lucra. 

Nu cu tine. 

Aiysha Parviez, clasa a XII-a E 

 

 

GRANIŢA DINTRE  

COPILĂRIE ŞI 

 RESPONSABILITĂŢI 

Familia este un paradox ce se deo-

sebește mereu prin atitudinile, aspirațiile, 

principiile și modalitățile de viață ale 

membrilor săi. Ea are un impact covârșitor 

asupra vieții noastre, întrucât ne influen-

țează procesul de formare a personalității, 

dezvoltării personale și a relațiilor inter-

umane. 

 „Nu ne naștem oameni, ci 

devenim oameni”, se zice. Familia 

reprezintă unul dintre cei mai importanți 

agenți ai socializării, părinții dobândind un 

rol esențial în viața copiilor. Printre cele 

mai importante funcții ale familiei se 

numără cea afectivă, protectivă și educa-

tivă. Primele modele pe care copilul le 

asimilează sunt cele familiale, acestea 

formând bazele viitorului „ego”, care-l 

transformă în ființă rațională, capabilă să se 

dezvolte și să conviețuiască în societate. 

Din momentul nașterii, copilul observă că 

există două persoane în jurul său cu roluri 

diferite. Acesta învață să accepte normele și 

responsabilitățile impuse, având capaci-

tatea de a-i manipula pe părinții care nu 

sunt uniți. 

 Părinții sunt cei care modelează 

ființa umană, contribuind astfel la geneza 

noilor comportamente existente în socie-

tate. Însă cum ar fi dacă aceștia nu și-ar re-

specta această misiune ? Zilnic sunt 

promovate în mass-media diverse tragedii 

în rândul adolescenților care, de cele mai 

multe ori, au în subsidiar drept cauză ab-

sența părinților.  

 O problemă actuală a societății con-

temporane este constituită de părinții care 

pleacă în alte țări, lăsându-și copiii în grija 

rudelor sau chiar singuri, neglijându-și re-

sponsabilitățile. Indiferent de motiv, 

părinții sunt principalii răspunzători 

pentru obstacolele pe care le înfruntă zi de 

zi cei pe care i-au lasat în urmă. Ceea ce ei 

nu știu este că nimic nu poate compensa 

afecțiunea, grija, învățăturile și, de multe 

ori, simpla prezență părintească în viața 

copiilor. În momentele de cumpănă, pentru 

ei n-a contat nici faptul că aveau acasă tot 

ceea ce le trebuie, că părinţii le 

cumpăraseră calculatoare şi telefoane mo-

bile, hăinuţe şi jucării frumoase, că din 

banii trimişi de mama şi tata puteau să-şi 

cumpere ceea ce şi-ar fi dorit de la 

hipermarketul cel mai apropiat. Banii nu 
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pot înlocui dragostea şi suprima dorul de 

cei care le-au dat viaţă.  

 Când ambii părinţi pleacă din ţară 

se formează o balanţă a durerii: de o parte 

sunt adulţii, iar de cealaltă parte este 

copilul, sau copiii. Micuţii sunt însă cei mai 

vulnerabili, ei nu pot face nimic şi trebuie 

să accepte situaţia hotărâtă de părinţi. Sen-

timentele lor acute de disperare, împletite 

cu cele de vinovăţie (ei pleacă pentru a le 

oferi mai mult copiilor) sunt atât de puter-

nice încât nici nu au puterea să le spună să 

rămână. În alte cazuri, micuţii îşi roagă 

părinţii să nu-i părăsească, dar aceştia 

pleacă de nevoie, ducând în suflet, la mii 

de kilometri distanţă, lacrimile celor mici.  

 Ceea e este mult mai frustrant 

pentru copii este povara sentimentului de 

solitudine : faptul că nimeni nu este alături 

de ei la zilele de naștere, într-un moment 

dificil; nu este nimeni care să le ofere 

sfaturi și care să-i mustre pentru o greșeală. 

Ei sunt ancorați într-o suferință, în propriul 

univers, fără a conferi cuiva posibilitatea de 

a pătrunde în sufletul lor. Cei din jur îi 

condamnă pentru incapacitate de integrare, 

socializare sau învățare, neștiind ceea ce 

încolțește în sufletul lor. 

 Nici părinților nu le este ușor, căci 

și ei sunt supuși unor riscuri sau condiții 

nefavorabile. Dar este o decizie echilibrată? 

Cine va suferi mai mult? Punând în balanță 

ambele „victime”, copiii sunt cei mai 

dezavantajați. Fiind la început de drum și 

izbindu-se de responsabilități mult prea 

severe pentru vârsta lor, ei ajung să sară 

peste câteva etape importante din viață, 

recurgând uneori astfel și la fapte ne-

cugetate. 

 În ciuda progresului intelectual, 

cea mai severă carență a ființei umane a 

rămas lipsa înțelegerii. Cu toții căutăm 

cauza unor situații, iar în final înțelegem că 

alegerea făcută a fost de fapt cea mai mare 

greșeală. Copiii, stăpâni în lumea adulților, 

ajung în două extreme: supra-maturitatea 

ori iresponsabilitatea. A cere unui copil să 

îndeplinească rolul părinților este absurd, 

având în vedere absența acestora în viața 

sa. Fericirea nu se poate cumpăra, iar 

plăcerile de moment ameliorează pentru 

scurt timp mâhnirea acumulată de copiii 

lăsați prea devreme în lumea adulților. 

 

Alexandra Gavrilă, clasa a XI-a G 

 

PERSONAJELE ÎŞI CAUTĂ 

ACTORII ŞI ÎN ACEST AN 
 

Joi, 2 aprilie 2015, a avut loc, la 

Teatrul Municipal „Bacovia”, a III-a ediţie a 

Concursului de Teatru „Personajele își cau-

tă actorii”, organizat de doamnele 

profesoare Mihaela Lucaci,  Colegiul 

Național „Gheorghe Vrănceanu”, și Violeta 

Ursinschi, Colegiul Național „Ferdinand I”. 

În concurs, liceeni de la cele două unități de 

învățământ, cunoscute ca „rivale”,  s-au 

întrecut în joc actoricesc, demonstrând că 

nu de rivalitate e vorba, ci de concurență 

loială. 

Cele mai bune personaje au fost 

premiate de un juriu format din actorii Tea-

trului Municipal „Bacovia”: Bogdan Buz-

dugan, Bogdan Matei şi Dumitru Rusu, ca-

re, din dorința de a simți pulsul și, poate, 

de a retrăi emoțiile actorului amator, și-au 

ales locurile în sală, printre spectatori. 

Gazdele acestui eveniment au fost: 

Irina Enescu, C.N.  „Gheorghe Vrănceanu”, 

cl.    a XI-a E, şi Alexandru Gabriel Andrei, 

C.N. „Ferdinand I”, cl a XII-a. 

Elevii pasionați de teatru au pus în 

scenă şase piese , unele fiind chiar creaţii 

proprii. Spectacolul a avut loc între orele 

09:00 – 15:00, urmat de jurizare şi premiere, 
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până la 15:30. Piesele intrate în concurs, în 

ordinea apariţiei pe scenă au fost: 

 

1. „Menajeria de sticlă” – adaptare după 

Tennessee Williams, înfăţişează istoria unei 

familii marcate de plecarea tatălui şi domi-

nată de ambiţiile unei mame autoritare ce 

trăieşte într-o lume a amintirilor şi a pro-

priilor fantezii.  

Scenariu: Karina Iacob, Mălina Coman  

Regie: Karina Iacob  

C.N.  „Gheorghe Vrănceanu”, 

 clasa a XI-a E 

 

 
 

2. „Îngrădirea”, realizată în întregime de 

elevi, a ilustrat în cheie parodică tipuri de 

profesori şi elevi din zilele noastre. 

Scenariu: Luiza Dabija  

Regia: Luiza Dabija  

C.N.  „Ferdinand I” 

 

 
 

3. „Coana Mare se mărită!”, o neînţelegere 

veche de o viaţă, este transpusă în traiul 

unui banal şi naiv bărbat casnic care este 

complexat de reuşitele soţiei sale. 

Scenariu: Ruxandra Mazilu  

Regie: Ruxandra Mazilu  

C.N.  „Gheorghe Vrănceanu”, cl. a XI-a B 

 

 
 

4. „Cherchez la femme” pune în lumină 

impactul misterului feminin asupra mitului 

raţionalităţii masculine. 

Scenariu: Codrin Strâmbei  

Regie: Codrin Strâmbei  

C.N.  „Ferdinand I” 

 

 
 

5. „Doctor Faust” - adaptare după 

Christofer Nolan, ilustrează povestea unui 

savant de mare succes nemulţumit de viaţa 

sa, care face un pact cu diavolul, schim-

bând sufletul său pentru cunoaştere nelimi-

tată şi plăceri lumeşti. 

Scenariu: Maria Ceunaş  

Regie: Bianca Andreea Barcan  

Maria Ceunaş  

Ioana Alexandra Pricopi  

C.N.  „Gheorghe Vrănceanu”, cl. a XI-a E 
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6. „Noaptea de Samhain”, o poveste a unei 

vrăjitoare frumoase, ajunsă de Samhain o 

cotoroanţă ce-şi plânge faptele din tinereţe. 

Scenariu: Alexandra Murgu, Ruxandra 

Bogdan  

Regie: Alexandra Murgu  

C.N.  „Ferdinand I” 

 

 
 

Elevii au stralucit pe scena şi pe lângă 

binemeritatele aplauze, au obţinut şi nume-

roase premii. Colegii noştri vrănceni se pot 

lăuda cu următoarele premii: 

 Păduraru Răzvan- locul I personaj 

principal 

 Sălăvăstru Ştefan- locul II personaj 

principal 

 Ioniţă Ioana- locul III, personaj 

principal 

 Coman Mălina- locul III, personaj 

secundar 

 Pasat Tudor- locul III, personaj se-

cundar 

 Mazilu Ruxandra- premiu pentru 

cea mai bună regie 

 Ceunaş Maria- premiu pentru cel 

mai bun scenariu 

 Unknown crew- premiu pentru cea 

mai buna coregrafie 

Premiul pentru cel mai bun spectacol a fost 

oferit piesei „Îngrădirea”, juriul menţio-

nând faptul că orice spectator se putea re-

găsi într-unul dintre personaje. 

Vă aşteptăm şi la anul, în număr cât mai 

mare în lumea teatrului plină de emoţii, 

suspans şi entuziasm. 

 

Diana Maria Melinte şi  

Livia Ioana Melinte, clasa  a XI-a E 

 

 

 

UN PRIM PAS CĂTRE  

ECO ŞCOALA 
 

Eco-Schools este un program pen-

tru managementul mediului şi certificarea 

şcolilor care-l implementează, coordonat la 

nivel internaţional de Fundaţia de Educa-

ţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce 

reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, 

care acţionează la nivel naţional în dome-

niul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. 

Dintre acestea, în anul 2014, 58 de ţări au 

implementat Programul mondial ECO-

SCHOOLS.Pe plan mondial, Programul 

este susţinut de Uniunea Europeană, 

UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor 

Unite pentru Mediu). 

Programul Eco-Şcoala a debutat pe 

mapamond ca program-pilot, în anul 1994, 

pornind de la necesitatea implicării tineri-

lor în  găsirea de soluţii la provocările im-

puse de dezvoltarea durabilă la nivel local.  

În România, Programul Eco-

Scoala a debutat în anul 1999, sub coor-
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donarea Centrului Carpato-Danubian 

de Geoecologie, în calitate de membru 

cu drepturi depline al FEE.  

Datorită profesorilor coordonatori si comi-

tetului Eco Scoala care s-au ocupat de do-

cumentaţia necesară introducerii liceului in 

program, dupa jurizarea acesteia, instituţia 

noastră a obţinut 40 de puncte din 41 posi-

bile, clasându-se astfel in top si demon-

strând totodată dorinţa liceului de a avansa 

in cadrul programului. 

Ce au de câștigat beneficiarii Programului 

”Eco-școala”? 

Elevii: 

• învaţă să  

cunoască problemele mediului în care 

trăiesc;  

• devin conştienţi de necesitatea îm-

plicării în problemele mediului;  

• devin mai atenţi şi mai preocupaţi 

de probleme mediului 

înconjurător;  

• se familiarizează 

cu un vocabular adecvat 

privind mediul încon-

jurător;  

• îşi pun întrebǎri 

asupra problemelor de 

mediu şi se gândesc la 

posibile soluţii;  

• fac legatura între 

problemele locale şi cele 

globale;  

• înţeleg mai bine 

problema dezvoltării du-

rabile; 

• îşi dezvoltă ca-

pacitatea de a lua decizii 

şi de a deveni lideri; 

• devin protago-

nişti ai propriei lor edu-

caţii; 

• îşi dezvoltă abilităţile, deprinderile 

şi cunoştintele; 

• sunt puşi in situaţii inedite, prac-

tice, devenind responsabili de propriile lor 

acţiuni; 

• învaţă să realizeze un proiect pe 

baza informaţiilor acumulate pe teren; 

• exersează folosirea Internet-ului în 

comunicarea cu alţi elevi care au aceleaşi 

preocupări; 

• schimbă experienţe şi comunică cu 

alţi elevi din ţară sau de pe glob; 

• contribuie la formarea propriei per-

sonalităţi, prin participarea la diverse acți-

uni instructiv-educative cu caracter ecolog-

ic, ce le oferă o gamă largă de preocupări în 

diferite domenii ale cunoaşterii: artă, litera-

tură, muzică, ştiinţe etc. 

• îşi dezvoltă  creativitatea, spiritul 

critic, capacitatea  de a  lucra în echipă şi de 

a lua  decizii pentru atingerea scopului 

propus; 

• învaţă să se comporte ca buni 

cetăţeni. 

Cadrele didactice: 
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• se remarcă într-un program 

internaţional care funcţionează de 29 de ani 

în lume şi de 15 ani în România;  

• înţeleg mai bine problemele de me-

diu şi impactul lor asupra comunităţii din 

care provin; 

•  

• exersează folosirea Internet-ului şi 

noilor tehnologii ca instrumente educative; 

• împărtăşesc experienţe cu alte cadre 

didactice din ţară şi din lume; 

• sunt puse în situaţia de a fi apreci-

ate de proprii elevi şi de comunitatea din 

care fac parte; 

• devin mai atente şi mai preocupate 

de problemele mediului înconjurător; 

• sunt recompensate cu diplome ce 

atestă implicarea lor într-un program in-

ternaţional; 

• în funcţie de nivelul de implicare, 

primesc premii şi distincţii din partea 

CCDG. 

 

Unitatea şcolarǎ: 

• se remarcă într-un program inter-

naţional cotat ca având cel mai mare im-

pact la nivel mondial, prin participarea a 

circa 10 milioane de copii, tineri şi cadre 

didactice, din 48 de ţări de pe toate conti-

nentele; 

• stabileşte legături cu alte şcoli de pe 

glob, pe baza platformei Linking Project; 

•  se implică mai mult în problemele 

de mediu, îmbunătăţind mediul şcolar cu 

ajutorul elevilor (amenajarea spaţiului 

verde din jurul şcolii etc.); 

• realizează venituri prin valorifi-

carea deşeurilor recuperabile; 

•  

• realizează economii financiare prin 

reducerea consumului de apă şi energie şi 

reducerea cantiţării de deşeuri; 

• îşi îmbunătăţeşte imaginea în rân-

dul comunităţii; 

• îşi creează propria identitate în 

formarea educaţiei ecologice a 

copiilor/tinerilor; 

• promovează valorile școlii prin ac-

tivităţile de proiect; 

• oferă copiilor / tinerilor posibili-

tatea de a îmbina noţiunile teoretice cu o 

diversitate de aplicaţii practice formale şi 

nonformale; 

• participă la concursurile inter-

naţionale gestionate de FEE; 

• primeşte recunoaştere inter-

naţională  obținând Cerificatul Mondial de 

Eco-Şcoală şi Steagul Verde, simboluri ale 

dezvoltării durabile.  

Programul solicită alegerea unei 

teme din cele impuse, pe parcursul unui an 

şcolar, iar comitetul Eco-Scoala a considerat 

că tema ”Curtea școlii” se potrivește cel 

mai bine liceului nostru. Astfel, toate activi-

tățile propuse, precum și cele din calen-

darul acreditat CCDG vor  avea ca țintă 

schimbarea aspectului curții școlii cât mai 

mult posibil.  

Întreg planul de activități al liceului 

se desfășoară conform calendarului ecolo-

gic, fiecare zi marcată în acesta însemnând 

pentru comitetul Eco Școala un prilej de a 

mai schimba ceva în bine. Au fost deja sus-

ținute activități cu ocazia Lunii Pădurii, 

Ora Pământului și Ziua Păsărilor, urmând 

ca restul activităților să decurgă conform 

planului de acțiune stabilit anterior.  

 

 

Marchiş Maria, președinte Comitet 

Eco-Şcoala, prof. coordonator proiect  

LEONTE DOINA 
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LUMEA CĂRŢILOR 

Era o zi  frumoasă  de primavara. Se 

apropia Paştele. Razele  soarelui  dansau  

pe  obrajii catifelaţi ai florilor. Dimineaţa 

tesea diamante de rouă pe trunchiuri. 

Deodata, aud o bubuitură  urmată de altele 

mai puternice venind din podul casei. 

Curioasă, mă apropii cu paşi grăbiţi. 

Văd o carte mişcându-se. Într-o clipă se 

măreşte, iar în ea zăresc o uşă. Uluită, intru 

prin ea. 

Înăuntru găsesc pe mama alfabet  

ce-şi aşează copiii, literele, una lângă alta. 

Vocalele, fiind mai mari, iau de mână 

consoanele, formând silabe. Lângă ele, alte 

sunete aleargă, pe câmpul lexical, iar 

familia lexicală creează o nouă poveste 

pentru lumea oamenilor. 

 Încerc să vorbesc cu ele, dar constat 

că nu mă pot vedea sau auzi. După câteva 

ore, nu se schimbă nimic şi decid să plec 

acasă. Deschid o uşă ce ducea la seiful  

ideilor, intrând şi mai mult în carte. 

 Acolo găsesc o mulţime de tablouri 

neobişnuite. Imaginile se mişcau, iar altele 

chiar dispăreau. Mă uitam înspăimântată. 

Ion Creanga, dintr-un tablou, mă lămureşte 

zicând cum toţi marii artişti, ce sunt o 

inspiraţie pentru cuvinte, ajung aici. Înainte 

de a fi terminată o poveste, mai întâi ea 

trece pe aici, şi noi decidem dacă va fi sau 

nu publicată în lumea oamenilor.  

 În timp ce ascultăm cuvintele lui 

Ion Creanga, se aude un clopoţel şi dintr-o 

dată ajung din nou la mine în cameră. 

 Fug în pod unde o găsesc pe mama 

ce strângea lucrurile vechi. O rog să-mi dea 

mie cartea, apoi mă întorc în dormitor. 

Acolo văd cum apar pe coperta din 

piele următoarele cuvinte: 

 ,,Atunci  când se apropie un om de 

noi, ne ascundem în carte şi ne ivim doar 

de Paşte în faţa oamenilor buni, ce iubesc  

şi  îndrăgesc cărţile.” 

 A fost o aventură nemaipomenită  

pe care n-o voi uita! 

 

Ioana Delia Brais, clasa  a V-a 

 

 

UNDE ESTE COPILĂRIA?  

 

 
Într-o seară, când cerul era străpuns 

de stele, mi s-a făcut somn mai repede 

decât de obicei. M-am urcat în pat și am 

adormit pe loc. 

Când totuși am deschis ochii, mă 

aflam pe un  târam cu multe cărări 

întortocheate. Fiecare ducea la o ușă pe 

care scria numele unui anumit eveniment 

din viața mea. Cel mai mult m-am speriat 

că nu eram copil, ci adult, dintr-odată. 

Am început să deschid ușile, rând 

pe rând, cu multă curiozitate, dar cu luare 
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aminte. În una dintre încăperi, mă vedeam 

la facultate susținând un proiect și, imediat, 

ușa a dispărut ca o fantomă. Am hoinărit și 

prin alte locuri, dar nicăieri nu-mi găseam 

copilăria. 

- Cum se poate? Nu inteleg! îmi ziceam. 

Deodată, am vazut o poartă roșie pe 

care scria “Copilarie”. Am deschis-o încet, 

foarte încet, și  când m-am uitat inăuntru, 

nu am văzut absolut nimic. Nu înțelegeam 

unde este! Am început să privesc prin alte 

uși, deoarece îmi era frică să nu se fi încur-

cat amintirile între ele, dar nu am găsit 

nimic. Deodată, locul a început să dispară 

într-un abur ireal si astfel m-am trezit spe-

riat. Visasem. 

Am rămas îngândurat de visul meu 

și acum cred că știu răspunsul la întrebarea 

”Unde este copilăria mea?”.  Copilăria nu 

mi-am terminat-o încă și, deocamdată, sunt 

fericit că sunt copil încă.  

 

Alexandru Machidon,  

clasa a V-a 

 

  

 

OARE... IUBESC? 

 
Asfinţitul se revarsă peste mine 

Timpul mă atinge cu degete subţiri. 

Simt cum viaţa mea se plimbă 

cu ochii întredeschiṣi, 

se teme parcă de lumină. 

Dumnezeu, mirat de simţirile mele, 

se ascunde după nori. 

Cenuṣa soarelui se scaldă in nepăsare. 

Părul blond nu–mi este 

destul de lung să fie drum spre el. 

 

Adorm apăsată de uitare, 

Întind o mână 

Şi simt cum mii de voci mă strigă. 

Mă iubesc si cerṣesc iubire? 

Sunt captiva propriului meu trup. 

Aş vrea să–ţi şoptesc un gând de pace 

Care ne–ar îngemăna. 

Simt totusi cum gândurile 

ṣiretele, mincinoasele, 

mă fură de lângă adevăr. 

Sorb nesătulă din sevă… 

Soarele a asfinţit, iar eu 

îmi deschid ochii în întuneric. 

Sunt propria mea lumină. 

Când voi reuşi, mă voi îneca în răsărit. 

Iar tu te vei retrage ruşinat şi neputincios. 

Te voi privi nepăsătoare. Sper… 

Oare… iubesc? 

 

Miruna–Maria Beleacov,  

 clasa a IX–a F    
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CÂTE CEVA DESPRE  

GENEROZITATE 

 
„Cea mai persistentă și urgentă întrebare a 

vieții este: Ce faci pentru ceilalți?“                                        

(Dr. Martin Luther King Jr.) 

      Cred că fiecare tânăr al generației noas-

tre s-a întrebat măcar o dată cum va arăta 

viitorul, dacă lucrurile vor merge bine, 

dacă ceea ce a fost cândva rău poate fi 

transformat în ceva bun. Probabil mulți 

dintre noi ne dorim ca totul în lume să fie 

frumos și suntem dezamăgiți atunci când 

suntem destul de mari să realizăm că nu e 

așa. Singurul lucru pe care toată lumea ar 

trebui să îl știe este că, dacă vrem ca lucru-

rile să fie mai bune, noi trebuie să fim 

schimbarea ce dorim să o vedem. Asta este 

ceea ce își propune mega-proiectul „VOL-

UNTARIAT IN VRĂNCEANU”, derulat 

din anul 2012, care, cu ajutorul elevilor și al 

profesorilor implicați, a reușit, de-a lungul 

timpului, să deruleze diferite acțiuni so-

ciale. 

      Deși toate proiectele noastre au avut o 

mare importanță pentru mine, unul dintre 

ele a reușit să mă determine să dau tot ce 

am mai bun pentru a-l realiza. Astfel, 

alături de Alexandra Matasă și Diana 

Tamaș, am reușit să punem pe roate proiec-

tul „În mintea copiilor”, ce a avut ca scop 

socializarea dintre copiii cu dizabilități din 

diferite centre ale orașului Bacău. Primul 

pas a fost să cunoaștem copiii alături de 

care aveam să ne desfășurăm activitățile și 

astfel am mers la Centrul „Our Kids” 

pentru copiii cu Sindrom Down.  Știam că 

nu va fi ușor să lucrăm cu aceștia și de 

aceea am pășit timid în camera unde ei se 

aflau. După ce primul val de emoții a 

trecut, am început să vorbesc cu copiii, am 

făcut cunoștință, am cântat alături de ei și 

am dansat până ce am fost nevoiți să 

plecăm. După ce partea de cunoaștere s-a 

încheiat, a venit ziua proiectului propriu-

zis, când i-am invitat pe toți în parc. M-am 

deghizat în Minnie Mouse pentru a le oferi 

copiilor o adevărată zi de povești, alături 

de restul colegilor mei. Astfel a început 

căutarea de comori, jocurile cu mingea, ac-

tivitățile de face painting, desenele pe 

asfalt, iar, la final, dansurile. M-am bucurat 

să văd că ni s-au alăturat și foarte mulți 

copii ce se aflau din întâmplare în acea zi 

prin parc, care, fiind atrași de gălăgia și 

voia bună, au venit să ne întrebe dacă pot și 

ei să vină cu noi în căutarea de comori. M-

am bucurat de asemenea să văd că, deși au 

anumite dizabilități, puștii au fost foarte 

entuziasmați, energici și prietenoși, s-au 

atașat ușor de noi și noi de ei. Când ziua a 

luat sfârșit și afară a început să se întunece, 

am fost nevoită să anunț că jocurile s-au 

terminat, iar la final i-am privit pe toți 

copiii cum plecau cu un zâmbet mare pe 

buze, dar și cu tristețea că totul s-a termi-

nat, că nu mai pot vorbi cu prinți și 

prințese, că  nu pot crede în comori ascunse 
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ce au nevoie doar de cineva care să le 

găsească. Poate că noi suntem prea mari să 

credem asta, dar atât timp cât noi putem să 

ne transformăm visurile în realitate, trebuie 

să încercăm să îndeplinim și visurile celor 

care nu pot. 

 

Oana-Gabriela Stegaru (coordonator de  pro-

iecte al Asociației „Eminenta Pro Vrănceanu”, 

clasa a XI-a D)  
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Rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare,  
anul școlar 2014-2015 

Olimpiade 

LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul  
obținut la 
faza jude-

țeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Gafenco Anastasia a V-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

2. Lungu Mihai a V-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

3. Oprea Ilinca a V-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

4. Sladaru Alexandru a V-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

5. Burlacu Ioana a VII-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

6. Murariu Alexandra a VII-a Mențiune 
Lucaci 
Mihaela 

  

7. 
Cojocaru Ioana  
Alexandra 

a VIII-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura-Irina 

  

8. Damian Denisa a VIII-a Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

9. 
Daraban Bianca 
Sânziana 

a VIII-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura-Irina 

  

10.  Mărgărint Bianca a VIII-a Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

11. Simon Andra a IX-a II 
Merticaru 
Claudia 

  

12. Smeu Diana a IX-a III 
Ciorcilă  
Camelia 

  

13. Fesan Mara-Ioana a IX-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

14. 
Gavrilă Roxana-
Elena 

a IX-a Mențiune Petrușcă Dan   

15. 
Gălățeanu  
Alexandra 

a IX-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

16. Mihăilă Diana-Elena a IX-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

17. Munteanu Theodora a IX-a Mențiune Petrușcă Dan   

18. 
Turian Andreea-
Ștefania 

a IX-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

19. Păduraru Dana a X-a I 
Marinov 
Doina 

Da  
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LINGVISTICĂ 

20. Dediu Alexandra a X-a III 
Marinov 
Doina 

  

21. Căprioară Iulia a X-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura-Irina 

  

22. Marchiș Maria a X-a Mențiune Jicu Adrian   

23. Șova Aura a X-a Mențiune 
Marinov 
Doina 

  

24. Niță Carina a XI-a II 
Merticaru 
Claudia 

  

25. Enescu Irina a XI-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

26. Tănase Andreea a XI-a Mențiune 
Pașcu Anca-
Mihaela 

  

27. 
Palaghiu Oana-
Bianca 

a XII-a II 
Pașcu Anca-
Mihaela 

Da 
Premiu 
special 

28. 
Moroz-Dubenco 
Cristiana 

a XII-a Mențiune Petrușcă Dan   

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 
faza jude-

țeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Lungu Mihai a V-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

2. Dolineanu Miruna a VI-a I 
Lucaci  
Mihaela 

Da Mențiune 

3. Postolache Mara a VI-a II 
Lucaci  
Mihaela 

  

4. Andronic Smaranda a VI-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

5. Murariu Alexandra a VII-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

6. 
Daraban Bianca-
Sânziana 

a VIII-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura 

  

7. Gavriliu Iustin a VIII-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura-Irina 

  

8. Iftimescu Gabriela a IX-a III 
Merticaru 
Claudia 

  

9. Trandafir Bianca a X-a I 
Gavriliu  
Laura-Irina 

Da  

10. Nechifor Elena a X-a II 
Pașcu Anca-
Mihaela 

  

11. Stan Raluca a X-a III 
Pașcu Anca-
Mihaela 

  

12.  Anghelina Patricia a X-a Mențiune 
Pașcu Anca-
Mihaela 
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LECTURĂ 

  

13. Nicolae Gabriel a X-a Mențiune 
Pașcu Anca-
Mihaela 

  

14. Olinic Mara a XI-a I 
Merticaru 
Claudia 

Da Mențiune 

15. Crîșmaru Valentin a XI-a II 
Merticaru 
Claudia 

  

16. Diaconu Victor a XI-a III 
Merticaru 
Claudia 

  

17. Constantin Karina a XI-a Mențiune 
Gavriliu  
Laura-Irina 

  

18. Florescu Arina a XI-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

19. Hrebenciuc Irina a XI-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

20. Pavel Cristian a XI-a Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 

  

21. Umbrărescu George a XI-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

22. Zaharia Georgiana a XI-a Mențiune 
Merticaru 
Claudia 

  

23. Lazăr Cezara a XII-a III 
Pașcu Anca-
Mihaela 

  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 
faza jude-

țeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Gafenco  
Anastasia Elena 

V-VI  
(nivelul I) 

Mențiune 
Merticaru  
Claudia 

  

2. Burlacu Denisa 
VII-VIII (nive-

lul al II-lea) 
Mențiune 

Lucaci  
Mihaela 

  

3. Burlacu Ioana 
VII-VIII (nive-

lul al II-lea) 
Mențiune 

Lucaci  
Mihaela 

  

4. 
Daraban Bianca 
Sânziana 

VII-VIII (nive-
lul al II-lea) 

Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

5. 
Mărgărint  
Bianca 

VII-VIII (nive-
lul al II-lea) 

Mențiune 
Gavriliu 
Laura-Irina 

  

6. Șova Aura  
IX-X (nivelul al 

III-lea) 
Mențiune 

Marinov 
Doina 

  

7. 
Obreja Ioana-
Diana 

XI-XII (nivelul 
al IV-lea) 

III 
Lucaci  
Mihaela 

  

8. Dărăuță Raluca 
XI-XII (nivelul 

al IV-lea) 
Mențiune 

Merticaru 
Claudia 

  

9. 
Pricopi Alexan-
dra Ioana 

XI-XII (nivelul 
al IV-lea) 

Mențiune 
Lucaci  
Mihaela 
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MATEMATICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Pintilie  Luca a V-a Mențiune Andrei Cristina   

2. Aradei Robert a V-a Mențiune Andrei Cristina   

3. 
Sladaru  
Alexandru 

a V-a Mențiune Andrei Cristina   

4. Oprea Ilinca a V-a Mențiune Andrei Cristina   

5. Lungu Mihai a V-a Mențiune Andrei Cristina   

6. 
Adam Antonio 
Emanuel 

a VI-a II Lazăr Lucian Da 
Medalie 
de argint 

7. Postolache Mara a VI-a III Lazăr Lucian   

8. 
Dolineanu  
Miruna 

a VI-a Mențiune Lazăr Lucian   

9. Mateiu Filip a VI-a Mențiune Lazăr Lucian   

10.  
Andronic 
Smaranda 

a VI-a Mențiune Lazăr Lucian   

11. Oprea Ilinca a VII-a III Coșa Francisc   

12. 
Păduraru Diana 
Andreea 

a VII-a Mențiune Coșa Francisc   

13. Smeu Ștefan a VIII-a Mențiune Andrei Cristina   

14. Țifrea Ștefan a IX-a I Lazăr Lucian Da 
Medalie 
de argint 

15. Fasolă Giorgiana a IX-a II Lazăr Lucian Da 
Medalie 
de bronz 

16. 
Morărașu 
Miruna 

a IX-a III Lazăr Lucian   

17. Balaban Teodor a IX-a III Merticaru Cristian   

18. Filip Eduard a IX-a Mențiune Popa Marian   

19. Neacșu Cristian a IX-a Mențiune Merticaru Cristian   

20. 
Teodorescu 
Robert 

a IX-a Mențiune Lazăr lucian   

21. 
Busuioc Erico  
Antonio 

a IX-a Mențiune Lazăr lucian   
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LIMBA LATINĂ 

22. 
Vrîncianu  
Cristina 

a IX-a Mențiune Merticaru Cristian   

23. Cazacu Arina a X-a I Andrei Cristina Da  

24. Stan Raluca a X-a Mențiune Năstase Raluca   

25. 
Șova Aura 
Măndița 

a X-a Mențiune Popa Marian   

26. Frățilă Ruxandra a X-a Mențiune Andrei Cristina   

27. Grosu Iustina a XI -a I Lazăr  Lucian Da 
Medalie 
de bronz 

28. Pavel Cristian a XI -a II Popa Marian Da 
Medalie 
de bronz 

29. Dărăuță Raluca a XI -a II Lazăr  Lucian   

30. Știrbu Ciprian a XII -a I Lazăr  Lucian Da  

31. Sîrbu Iustin a XII -a II Lazăr  Lucian Da 
Medalie 
de bronz 

32. Popa Vlad a XII -a III Lazăr  Lucian   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Melinte Ştefania a VIII-a II 
Neculau  
Florentina 

Da 
Premiu 
special 

2. 
Agop Sevora 
Maria 

a VIII-a III 
Neculau  
Florentina 

  

3. Abageru Maria a VIII-a Menţiune 
Neculau  
Florentina 

  

4. 
Leonte Teodora 
Diana 

a IX-a I 
Neculau  
Florentina 

Da 
Premiul 
al III-lea 

5. 
Ţâmpu Raluca 
Andreea 

a IX-a Menţiune 
Neculau  
Florentina 

  

6. 
Stanciu  
Andreea 

a X-a I 
Neculau  
Florentina 

Da 
Premiul 
al III-lea 

7. 
Merticaru  
Andrei 

a X-a II 
Neculau  
Florentina 

Da 
 

8. 
Miron Raluca 
Elena 

a X-a Menţiune 
Neculau  
Florentina 

  

9. Prisacară Bianca a X-a Menţiune 
Neculau  
Florentina 

  

10. 
Chiorescu Elena 
Alexandra 

a X-a Menţiune 
Neculau  
Florentina 
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INFORMATICĂ 

11. 
Plotogea Laura 
Diana 

a XI-a I 
Neculau  
Florentina 

Da Premiul I 

12. Radu Ştefana a XI-a II 
Neculau  
Florentina 

Da 
Premiul 
al II-lea 

13. 
Sandu Roxana 
Ioana 

a XII-a II 
Neculau  
Florentina 

Da 
Premiu 
special 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Postolache Mara a VI-a I Chelba Maria Da 
Medalie 
de argint 

2. Vîrnă Ștefan a VI-a II Chelba Maria   

3. 
Vrânceanu  
Răzvan 

a VII-a I Vieru Ilie Da  

4. 
Bibire Rareș 
Călin 

a VII-a  II Vieru Ilie Da  

5. 
Chelba  
Alexandru 

a IX-a I Chelba Maria Da 
Medalie 
de bronz 

6. Sandu Ioana a IX-a I Chelba Maria Da  

7. Filip Eduard a IX-a II 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

Da  

8. 
Varga Raimond 
Tiberiu 

a IX-a II Tarasă Daniela Da  

9. 
Morărașu  

Miruna 
a IX-a III Chelba Maria   

10. 
Podoleanu  
Maria Tania 

a IX-a III Tarasă Daniela   

11. Țifrea Ștefan a IX-a III Chelba Maria   

12. 
Damian Luca 
Rareș 

a IX-a Mențiune Chelba Maria   

13. Surdu Bogdan a IX-a Mențiune Vieru Ilie   

14. 
Burbulea Robert 
Ștefan 

a IX-a Mențiune Vieru Ilie   

15. 
Pantelimon  
Andrei 

a IX-a Mențiune Chelba Maria   

16. 
Tucă Alexandru 
Ștefan 

a IX-a Mențiune Vieru Ilie   

17. 
Pîrvu Cristian 
Vlad 

a IX-a Mențiune Vieru Ilie   

18. 
Busuioc Enrico 
Antonio 

a IX-a Mențiune Chelba Maria   
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TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

BIOLOGIE 

19. 
Farauanu Ionuț 
Corneliu 

a X-a I Chelba Maria Da  

20. Hîrhui Ema a X-a Mențiune Vieru Ilie   

21. 
Matei Dănuț 
Gabriel 

a XI-a I Vieru Ilie Da  

22. 
Olaru Bogdan 
Ioan 

a XI-a II Vieru Ilie   

23. Pavel Cristian a XI-a III 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

24. Coteanu Vlad a XI-a Mențiune Vieru Ilie   

25. Geangu Călin a XI-a Mențiune Niță Ilie   

26. Popa Vlad a XII-a I Vieru Ilie Da  

27. Sîrbu Iustin a XII-a II Vieru Ilie Da 
Medalie 
de bronz 

28. 
Bujor  
Alexandru 

a XII-a Mențiune Mărgineanu 

Lăcrămioara 
  

29. Vlasie Eugen a XII-a Mențiune Mărgineanu 

Lăcrămioara 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Radu Gabriel- 
Theodor 

a IX-a 
(T.I.C.) 

Mențiune 
Ciubotariu 
Mihaela 

  

2. 
Tucă Alexandru-
Ștefan 

a IX-a 
(C#) 

III Vieru Ilie   

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 a VII-a III Dinu Florentina   

2. Frigură Eliana a VII-a Menţiune Dinu Florentina   

3. 
Herghelegiu 
Sara 

a IX-a Menţiune Dinu Florentina   

4. Guţu Vlad a X-a Menţiune Dinu Florentina   

5. Iancu Dumitra a X-a Menţiune Dinu Florentina   
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ŞTIINŢELE PAMÂNTULUI 

 

CHIMIE 

 

FIZICĂ 

6. Grosu Iustina a XI-a Menţiune Epuran Daniela   

7. 
Drăghici Maria 
Bianca 

a XII-a I Seceleanu Cristina Da  

8. Florişteanu Paul a XI-a Menţiune Seceleanu Cristina   

9. Cruceru Mălina a XI-a Menţiune Seceleanu Cristina   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Umrărescu 
George 

a XI-a 
 
 
I 

Onică Stela 
Curbăt Florin 
Epuran Daniela 
Leonte Doina 

Da 
Menţiune 
specială 

2. Salomea Teodor a X-a Menţiune 

Dinu Florentina 
Curbăt Florin 
Savin Nadia 
Şerban Lucian 

  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Umbrărescu 
George 

a XI-a III Onică Stela   

2. 
Iftimescu  
Gabriela 

a IX-a II Savin Nadia   

3. Miron Victor a X-a Menţiune Savin Nadia   

4. Tanasov Andrei a X-a I 
Rosenschein  
Mariana 

Da III 

5. Dărăuţă Raluca a XI-a I 
Rosenschein  
Mariana 

Da Mențiune 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor 
 coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Frigură Eliana a VII-a Menţiune Vancea Alisa   
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LIMBA ENGLEZĂ 

2. 
Murariu  
Alexandra 

a VII-a Menţiune Vancea Alisa   

3. Surdu Bogdan a IX-a II Curbăt Florin Da 
Medalie de 
bronz S.R.F. 

4. Filip Eduard a IX-a III 
Apetroaei Cris-
tina 

Da 
Menţiune de  
onoare S.R.F. 

5. Totu Andrei a IX-a Menţiune Gîrţu Valentin   

6. Burbulea Robert a IX-a Menţiune Curbăt Florin   

7. 
Dolineanu  
Mircea 

a X-a I Curbăt Florin Da 

Menţiune 
MEC, Meda-
lie de argint 

S.R.F. 

8. Tanasov Andrei a X-a III 
Apetroaei Cris-
tina 

  

9. 
Macovei Ana 
Roxana 

a X-a Menţiune Gîrţu Valentin Da  

10. 
Cibotaru Ioana 
Anastasia 

a X-a Menţiune Gîrţu Valentin Da  

11. 
Frăţilă Ana  
Ruxandra 

a X-a Menţiune Gîrţu Valentin   

12. Popa Cristina a XI-a III Gîrţu Valentin   

13. Dărăuţă Raluca a XI-a Menţiune Curbăt Florin   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. Păduraru Dana a X-a I Popa Diana   

2. Panciu Elisa a X-a I 
Popa Diana și Mu-
raru Gabriela 

  

3. Vereș Teodora a X-a II Popa Diana   

4. 
Dediu Alexan-
dra 

a X-a III Popa Diana   

5. Balint Petruța a X-a III Popa Diana   

6. 
Sălăvăstru 
Ștefan 

a XI-a III 
Popa Diana și 
Rafiroiu Anca 

  

7. Iacob Karina a XI-a Mențiune 
Popa Diana și 
Rafiroiu Anca 

  

8. 
Munteanu 
Theodora 

a IX a II 
Muraru Gabriela 
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LIMBA GERMANĂ 

9. 
Cojocaru Ioana 
Cristina 

a X a III 
Muraru Gabriela 
 

  

10. 
Dimitriu  
Cosmin 

a XI a III 
Muraru Gabriela 
 

  

11. Totu Andrei a IX-a I 
Martinescu Anca 
Silvia 

Da  

12. Surdu Bogdan a IX-a I 
Martinescu Anca 
Silvia 

  

13. 
Adam  
Alexandru 

a IX-a II 
Martinescu Anca 
Silvia 
Balaban Bianca 

  

14. Burbulea Robert a IX-a III 
Martinescu Anca 
Silvia 

  

15. Tuca Alexandru a IX-a Menţiune 
Martinescu Anca 
Silvia 

  

16. 
Cojocaru Ioana 
Cristina 

a X-a III 
Martinescu Anca 
Silvia 
Muraru Gabriela 

  

17. Hrebenciuc Irina a XII-a II 
Martinescu Anca 
Silvia 

  

18. Diaconu Oana a IX-a II Balaban Bianca   

19. 
Cojocaru Ana 
Miruna 

a X-a I Rafiroiu Anca Da  

20. Lazăr Cezara a XII-a III Bucur Oana   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. 
Mihalache  
Adina 

a X-a I Herciu Oana Da I 

2. Burciu Ilinca a XII-a I Herciu Oana Da  

3. Boronea Ştefan a X-a I Herciu Oana   

4. 
Munteanu  

Teodora 
a IX-a II Herciu Oana   

5. 
Ifrim Mădălina 

Maria 
a X-a III Herciu Oana   

6. Antohi Robert  a X-a Menţiune Dalban Doiniţa   

7. Iordache Ioana a XI-a III Herciu Oana   

8. Tudose Bogdan a XI-a Menţiune Herciu Oana   
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LIMBA FRANCEZĂ 

 
GEOGRAFIE 

 

ISTORIE 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Dobraniş Andrada 
Mădălina 

a IX-a I Lazăr  Crina Da 
Menţiune 
specială 

2. 
Adam Codrina 
Ioana 

a X-a III Lazăr  Crina   

3. Stan Raluca Elena a X-a III Macaru Elvira   

4. 
Hrebenciuc 
Irina 

a XI-a I Lazăr  Crina Da 
Menţiune 
specială 

5. Ceparu Ştefan a XI-a II Cojan Mihaiela   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul obținut 
la faza națională 

1. 
Elisei Laura  
Veronica 

XII I 
Șerban Luci-
an 

Da 

Premiul special al 

Societăţii de  

Geografie din 

România 

2. 
Hozu-Vlad 
Crina Ionela 

XII III 
Șerban Luci-
an 

  

3. 
Munteanu 
Andrei Ionuţ 

IX II 
Șerban Luci-
an 

  

4. 
Neacşu Cris-
tian 

IX III 
Șerban Luci-
an 

  

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Lungu Vlad-
Gabriel 

a  X-a I Merfea Mara Da Menţiune 

2. Vlasie Mădălina a XII-a II Berceanu Maria   

3. 
Zaharia Elena 
Florentina 

a XII-a II Merfea Mara   

4. Cloșcă Ciprian a VIII-a III Berceanu Maria   

5. Cojan Bogdan a X-a III Merfea Mara   
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ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

 

RELIGIE ORTODOXĂ 

 RELIGIE CATOLICĂ 

6. Gavriliu Iustin a VIII-a Menţiune Berceanu Maria   

7. 
Manea Mihaela 
Gabriela 

a XII-a Menţiune Berceanu Maria   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și 
prenumele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor coor-

donator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Țigler Andreea 
a XII-a 

Economie 
III Cloșcă Emilia   

2. 
Pașcu Maria 
Alexandra 

a XII-a 
Economie 

Mențiune Cloșcă Emilia   

3. Vîntu Andreea 
a XII-a 

Filosofie 
III Cloșcă Emilia   

4. Stoleru Alina 
a XII-a 

Psihologie 
III Costraș Luminița   

5. 
Gavrilă  
Alexandra 

a XI-a 
Sociologie 

Mențiune Costraș Luminița   

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și pre-

numele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor coor-

donator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Lungu Adelin 
Mihai 

a V-a I 
Vasile  
Constantin 

Nu se ține 
 

2. 
Iftimescu 
Gabriela 

a IX-a I 
Vasile  
Constantin 

Da 
Premiul 
Special 

3. Donici Delia a XII-a II 
Vasile  
Constantin 

Nu 
 

4. Chirica Laurențiu a X-a I 
Gavriliu  
Veronica 

Da 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Numele și pre-

numele 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor coor-

donator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Cucu Teodora a V-a III Budău Angela   

2. Mateiu Filip a VI-a I Budău Angela Nu se ține 
 

3. 
Antal Burlacu 
Mihaela 

a IX-a I Budău Angela Da I 
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EDUCAȚIE FIZICĂ 

 

Alte concursuri școlare 

LIMBA LATINĂ  

CONCURSUL INTERNAȚIONAL CERTAMEN OVIDIANUM,  

SULMONA, ITALIA 

 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL  CICERONIANUM,  

ARPINO, ITALIA,  06 – 11. 05.2015 

 

BIOLOGIE - CONCURSUL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE  

4. Popescu Olga a X-a I Budău Angela Da I 

5. 
Ghervase Irina 
Mădălina 

a XII-a II Budău Angela Nu 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
 prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Cîrnu Ioan  
Eugen 

a IX-a  I Leonte Doru Da 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi pre-
numele 

Clasa Profesor coordonator 
Premiul 

obținut la faza 
națională 

1. 
Plotogea Laura 
Diana 

a XI-a Neculau Florentina  

2. Radu Ştefana a XI-a Neculau Florentina  

Nr. 
crt. 

Numele şi pre-
numele 

Clasa Profesor coordonator 
Calificat 

baraj 

Premiul 
obținut la faza 

națională 

1. 
Plotogea Laura 
Diana 

a XI-a Neculau Florentina Da  

2. 
Sandu Roxana 
Ioana 

a XII-a Neculau Florentina Da  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Popa Mădălina a IX-a I Dinu Florentina Da luna mai 

2. Pasat Tudor a X-a III Dinu Florentina   
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CHIMIE  

CONCURSUL NAŢIONAL CUM SE FACE? 

 
CONCURSUL NAŢIONAL C.D. NENIȚESCU 

 

FIZICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Profesor  

coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Chitic Eliza a IX-a Onică Stela Da 
Menţiune 
specială 

2. Beleacov Miruna a IX-a Onică Stela Da 
Menţiune 
specială 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Profesor  

coordonator 

Premiul 
obținut la faza 

națională 

1. Tanasov Andrei a X-a Rosenschein Mariana Menţiune  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Premiul 
obținut 

Profesor  
coordonator 

Concursul 

1. Frigură Eliana a VII-a Mențiune Vancea Alisa Cygnus 

2. Balaban Teodor a IX-a Mențiune Curbăt Florin Cygnus 

3. Burbulea Robert a IX-a Mențiune Curbăt Florin Cygnus 

4. 
Salomea Ioan 
Teodor 

a X-a II Curbăt Florin Cygnus 

5. 
Macovei Ana 
Roxana 

a X-a Mențiune Gîrţu Valentin Cygnus 

6. 
Cibotaru Ioana 
Anastasia 

a X-a Mențiune Gîrţu Valentin Cygnus 

7. 
Dolineanu 
Mircea 

a X-a Mențiune Curbăt Florin Evrika 

8. Sîrbu Iustin a XII-a Mențiune 
Curbăt Florin 
Lazăr Lucian 

Vrănceanu–Procopiu 

9. 
Hristea Ștefania 

Anais 
a XII-a II Curbăt Florin 

Concursul național de 
fizică, astrofizică şi  

astronomie 

10. Frigură Eliana a VII-a II Vancea Alisa 
Concursul național de 

fizică, astrofizică şi  
astronomie 

11. 
Murariu  
Alexandra 

a VII-a I Vancea Alisa 
Concursul național de 
fizică, astrofizică şi as-

tronomie 
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LIMBA ENGLEZĂ 

 CONFERINȚA-CONCURS INTERJUDEȚEANĂ, MODEL UNITED NATIONS  

 

CONFERINȚA CONCURS NAȚIONALĂ EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT 

 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL PUBLIC SPEAKING, 12-16 ANI 

12. Șova Roberta a VII-a II Vancea Alisa 
Concursul național de 

fizică, astrofizică şi  
astronomie 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa Profesor coordonator Premiul obținut 

1. 
Sălăvăstru 
Ștefan 

a XI-a  Popa Diana și Rafiroiu Anca 
Best speaker 
Political Committee 

2. David Matei a XI-a  Popa Diana și Rafiroiu Anca 
Best delegate 
Political Committee 

3. Covaci Vlad a X a  
Popa Diana și Muraru Ga-
briela 

Best delegate 
Human Rights Commit-
tee 

4. 
Dediu Alexan-
dra 

a X a  
Popa Diana 
 

Best delegate 
Environment Committee 

5. Ifrim Mădălina a X a  
Popa Diana 
 

Best speaker 
Environment Committee 

Nr. 
crt. 

Numele și pre-
numele 

Clasa Profesor coordonator 
Calificat la 

faza 
națională 

Premiul 
obținut 

1. Ifrim Mădălina a X-a  Popa Diana Da  

2. Nicula Adelina a X-a Popa Diana Da  

3. Popescu Olga a X-a Popa Diana Da  

4. Mazilu Ruxandra a XI-a Popa Diana Da  

5. Covaci Vlad a X a 
Popa Diana și Muraru 
Gabriela 

Da  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Premiul obținut 
la faza județeană 

Profesor coordonator 

1. Covaci Vlad a X-a D I 
Popa Diana și Muraru Ga-
briela 

2. 
Mărgărint  
Bianca 

a VIII a I 
Muraru Gabriela 
 

3. 
Popa Cristian 
Eduard 

a IX a II 
Muraru Gabriela 
 

4. 
Postolache  
Bogdan 

a IX a II 
Muraru Gabriela 
 



Gaudeamus 2015 

 

 
33 

 

 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL PUBLIC SPEAKING, 16-20 ANI 

 
CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE TERRA, CLASELE V-VII 

 

  

5. 
Lungu 
Alexandra 
Gabriela 

a IX a III 
Muraru Gabriela 
 

6. Şerban Rareş a IX-a I Balaban Bianca 

7. Burlacu Ioana a IX-a I Martinescu Anca 

8. 
Mihăilă Diana 
Elena 

a IX-a I Martinescu Anca 

9. Tuca Alexandru a IX-a II Martinescu Anca-Silvia 

10. 
Murariu Alex-
andra 

VII II Martinescu Anca-Silvia 

11. Burlacu Ioana VII I Martinescu Anca-Silvia 

12. Oprea Ilinca VII menţiune Martinescu Anca-Silvia 

13. Hrebenciuc Irina aXI-a 
Regional Heat - 

menţiune 
Martinescu Anca-Silvia 

14. Cucu Alexandra a IX-a II Balaban Bianca 

15. Florea Radu a IX-a I Balaban Bianca 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor  

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Drăgoi Vlad a X-a  II Popa Diana   

2. Iacob Karina a XI-a  Mențiune 
Popa Diana și 
Rafiroiu Anca 

Da Mențiune 

3. 
Sălăvăstru 
Ștefan 

a XI-a  Mențiune 
Popa Diana și 
Rafiroiu Anca 

  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor  

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Şerban Ioana 
Mălina 

a VI-a I Șerban Lucian Da II 

2. 
Păduraru 
Abdrei Cosmin 

a VI-a III Șerban Lucian   
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INFORMATICĂ 

 

ISTORIE, CONCURSUL ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A VETERANILOR DE RĂZBOI 

 

EDUCAȚIE VIZUALĂ 

  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Profesor  

coordonator 

Concursul / 
Calificat la faza 

națională 

Premiul obținut la 
faza națională 

1. Hristea Ștefania 

Anais 

a XII-a 
Mărgineanu 

Lăcrămioara 
Infomatrix/Da 

Medalie de argint,  
secțiunea Computer 

Art 

2. 
Tucă Alexan-
dru  Ștefan 

a IX-a Vieru Ilie 
Concurs național de 
informatică  Prosoft 

Mențiune,  secțiunea 
Soft educațional 

3. 
Matei Dănuț 

Gabriel 
a XI-a Vieru Ilie 

Concursul național 
de informatică 
Urmașii lui Moisil  

Mențiune 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa 
Profesor  

coordonator 
Premiul 
obținut  

1. 
Angheluţ Teodora, Găbureanu Alexandra, 
Manolea Mădălina 

a XI-a Merfea Mara I 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

Clasa Premiul Concursul 
Profesor  

coordonator 

1. 
Geangu Călin 

Tudor 
a XI-a I 

Măști (concurs 

județean) 
Dumitriu Liliana 

2. 
Dediu  
Alexandra 

a X-a I Măști (concurs 

județean) 
Dumitriu Liliana 

3. Herțanu Cezara a X-a I Măști (concurs 

județean) 
Dumitriu Liliana 

4. 
Ifrim Maria 

Cătălina 
a X-a I Măști (concurs 

județean) 
Dumitriu Liliana 

5. Rusu Vlăduț a XI-a I Măști (concurs 

județean) 
Dumitriu Liliana 

6. 
Vîrnă Ștefan 

Alexandru 
a VI-a Mențiune 

Ex-Libris (concurs 
interjudețean) 

Dumitriu Liliana 

7. 
Cojocaru  

Cristina Ioana 
a VII-a Mențiune Ex-Libris (concurs 

interjudețean) 
Dumitriu Liliana 

8. Mateiu Filip a VI-a Mențiune Ex-Libris (concurs 

interjudețean) 
Dumitriu Liliana 

9. Burlacu Ioana a VII-a Mențiune Afișe pentru pace 

(concurs internațional) 
Dumitriu Liliana 

10. 
Gafenco  

Anastasia 
a V-a Mențiune Afișe pentru pace 

(concurs internațional) 
Dumitriu Liliana 
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LA MAIN DU DESTIN 

 

Un jour, Nathalie Blanc, une fille de 

quinze ans, apprend de ses collègues de 

lycée d`un événement qui fait le tour du 

monde. Il s`agit de: choisir un livre de sa 

bibliothèque, écrire un message sur la pre-

mière page et, puis, laisser le livre dans un 

lieu de son choix, de sorte que quelqu`un le 

trouve, lise le message et le livre. Nathalie 

trouve ça très intéressant et, une fois arri-

vée chez elle, elle commence à chercher et 

sélecter quelques livres qu`elle aime. Après 

une heure de recherche, elle oscille 

entre ”Je ne t`aime pas, Paulus”, écrit par 

Agnès Desarthe et “Climats”, écrit par An-

dré Maurois. Ce sont ses romans préférés, 

qui l`émotionnent toujours. Enfin, Nathalie 

décide de choisir le second. 

 Comme elle est très romantique et toujours 

rêveuse à son Prince Charmant, Nathalie 

écrit, sur la première page, une lettre 

adressée à son grand amour qu`elle ne 

connaît pas encore: 

 “Cher possible amoureux, 

Si tu lis ça maintenant, ça signifie 

que tu es la personne parfaite pour moi et 

le destin veut nous unir. J`espère que tu 

aimeras ce livre parce qu`il est l`un des 

meilleurs du monde. 

Bisous, N.B.” 

Le jour suivant, la fille va dans le 

parc qui est prés de sa maison pour laisser 

le roman. Elle trouve un banc inoccupé et y 

laisse le livre. Nathalie est très heureuse et 

sourit comme un enfant qui vient de rece-

voir un jeu qu`il désirait beaucoup.  

Les années passent en volant. 

L`adolescente Nathalie se transforme dans 

une belle et délicate jeune fille. Elle a vingt-

quatre ans et travaille comme économiste 

dans un bureau de banque de Bordeaux. La 

fille a un fiancé qui l`aime beaucoup et qui 

est exactement comme elle a rêvé depuis 

l`âge de l`adolescence: il a les cheveux châ-

tains, les yeux marrons foncés et sa per-

sonnalité est la plus jolie et agréable qu` 

elle ait connu. Nathalie se sent heureuse 

parce que ses espérances en ce qui con-

cerne l`amour se sont réalisées, enfin. 

Un jour, le destin réserve une sur-

prise à Nathalie et à son amoureux, Ga-

briel. Ils sont chez lui. Il cherche quelque 

chose quand Nathalie observe que son livre 

préféré, “Climats” est sur le bureau de Ga-

briel.  

-Ce livre, je l`adore. Il a eu un grand impact 

sur ma vie, depuis petite,  dit-elle, en sou-

riant. Puis, Nathalie l`ouvre et son regard 

s`arrête sur la première page, où elle voit 

un texte. Curieuse, elle commence à lire et 

ne peut pas croire ce qui est écrit là. “Cher 

possible amoureux, si tu lis ça mainte-

nant…” Ce sont ses mots, ses pensées, c`est 

la petite “lettre” qu`elle avait écrit quand 

elle avait quinze ans. Et le roman a été 

trouvé justement par le prince de ses rêves, 

Gabriel, son futur époux. 

-Ça ne peut pas être possible… Nathalie 

dit, en le regardant. Où as tu trouvé ce 

livre? Qui te l`a donné ? 

 Il regarde le livre et, en quelques secondes, 

il se souvient du moment quand il l`a trou-

vé. 

 -Je crois que j`étais au lycée…j`étais sorti 

avec ma bicyclette et avec mes amis dans 

un parc et j`ai vu un objet sur un banc et, 

comme j`étais curieux, je me suis arrêté de-

vant le banc. J`ai vu que l`objet était un 

livre. Puis, je l`ai ouvert et j`ai lu les mots 

écrits au commencement. Ils m`ont impres-

sionné et, à ce moment-là, je me suis senti 

comme dans un conte.  Maintenant quand 

je me souviens ça, je me demande qui est la 



Gaudeamus 2015 

 

 
37 

 

personne qui a laissé le roman dans le parc. 

A-t-elle trouvé l`amoureux de ses rêves ? 

 -Oui, oui, elle l`a trouvé… Nathalie crie, 

sans réaliser. 

 -Comment le sais-tu ?  

 Nathalie pense un peu à la façon de lui 

dire la vérité. 

 -Il pourrait te sembler incroyable, 

mais…ce livre et mien. 

 -C`est le tien ? Mais comment ?...Je ne peux 

pas croire ça.  

 -Oui, je sais. Les chances que ça se passe 

étaient très petites. Jusqu`à présent, je 

n`arrêtais pas à penser à la personne qui 

avait trouvé mon livre. Je n`aurais pas pu 

m`imaginer que je trouverais le livre chez 

lui. C`est magnifique. 

 Gabriel ouvre son tiroir et prend une petite 

boîte. 

 -Je n`ai pas planifié à faire ça aujourd`hui, 

mais je pense que c`est le moment parfait. Il 

s`assied à ses genoux, ouvre la boîte qui 

contenait une bague en or et dit à Nathalie : 

 -Ma chérie, est-ce que tu voudrais devenir 

mon épouse ? Je t`aime de tout mon cœur. 

 La fille reste bouche-bée d`étonnement. 

Elle l`embrasse et dit avec sa voix suave: 

-Oui, bien sûr que j`accepte. C`est le meil-

leur jour de ma vie, Gabriel !      

                                                                                               

Codrina-Ioana Adam, clasa a X-a D 

 

 

 

LETTRE                                             
le 2 juin 

Chère Ellie, 

          La semaine dernière a été la plus belle 

de toute ma vie ! Je suis allée à…devines 

où ?...à Paris - la cité magnifique de 

l`amour. Et j`ai vécu des moments uniques, 

que je te raconterais avec beaucoup de dé-

tails. 

          J`ai voyagé en avion pour la première 

fois. Au commencement, j`ai eu quelques 

émotions, mais ils ont disparu quand j`ai 

senti que l`avion s`élevait vers le ciel infini. 

Tu dois en essayer ! Voler au-dessus des 

nuages, ça m`a donné un sentiment unique, 

que je n`avais jamais connu jusqu`à ce jour-

là.  

        Arrivée à Paris, je croyais que j`étais 

dans un film. J`avais vu beaucoup 

d`images de Paris, mais la ville en réalité 

dépassait beaucoup mes attentes et mon 

imagination. Les premiers trois jours, je me 

suis promenée, j`ai visité les objectifs tou-

ristiques et j`ai essayé de vivre comme les 

Français que je voyais dans les rues. Il n`a 

pas de sens de te raconter ces détails parce 

que je t`enverrai des photos.  

       Ce qui a compté le plus pour moi, c`est 

le fait que j`ai participé, comme spectatrice, 

au tournoi de tennis Roland Garros. Le 

tennis, c`est mon sport préféré et j`étais en 

train de voir les meilleurs joueurs du 

monde. Mon rêve devenait réalité. Avant 

d`aller là, j`avais confectionné quelques pe-

tits cœurs de papier où les joueurs ont si-

gné et ont écrit de jolis messages. J`ai posté 

les cœurs sur les murs de ma chambre et 

chaque fois quand je les regarde, je me 

souviens avec plaisir de ces moments. De 

plus, j`ai eu l`occasion de regarder un 

match de notre grande championne, Simo-

na Halep. À la fin de la partie, moi et Si-

mona, nous avons pris une très belle photo 

ensemble. Elle a été très douce ! 

          Maintenant, je dois m`arrêter, mais je 

t`écrirai de nouveau les jours suivants, 

quand je te parlerai en détail d`un de plus 

intéressants matchs que j`y ai vus parce 

que je sais que tu aimes le tennis beaucoup. 

Tu seras vraiment impressionnée, je te 

promets ! 
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Bisous, 

Codrina! 

 

Codrina-Ioana Adam, clasa a X-a D 

 

LE REFUGE 
 

 Mon âme? Un véritable amalgame  

de sentiments que je ne retrouve pas en zé-

nitude… Ils ciblent tous mes malheurs et 

toutes les réflexions que je tiens en moi de-

puis longtemps et pour longtemps.    

 Quand je cherche sur le Wiki pour 

la multitude des symptomes que 

j`éprouve…je constate avec surprise que 

j`ai beaucoup de maladies…Eh, bravo !... 

Dans ces moments – là, je voyage dans les 

plus beaux endroits  où je puisse aller : les 

lieux où je te trouve. En utilisant d`une sé-

rendipité ineffable, je fais des scénarios 

multiples entre nous.  Mon coeur est le 

chemin et tu es l`Inuit captive là-dedans. 

Tu es aussi mon grigri, ma kermesse de 

tous les jours, mon ami et mon amour. Co-

lorée comme un kitsch, mon admiration est 

vraiment infinie ; elle renaît, sans doute, 

chaque fois que je te vois. 

Călina Bichescu, clasa a X-a A 

 

 

FRÉMISSEMENT DE  

NOSTALGIE 
 

C’est le temps qui tisse implacable 

Un bouquet de fleurs de vie. 

Ce sont les moments qui s’envolent 

Sur les ailes de l’espoir 

S’élèvent vers une autre vie.               

Je pleure de nostalgie. 

Usée par des souvenirs 

J’étouffe l’amour et je le tends 

Pour se bien  sécher. 

L’esprit s’enroule en larmes des couleurs. 

Je pense à toi, 

Je parcours toute la terre.                 

Et il pleuvait … 

Il fait  soleil encore … 

Mais tu ne te montres plus … 

Je te vois frémir, 

En partant vers un autre horizon, 

Tu souris divinement. 

Un coin de ciel c’est le monde 

Que j’admire. 

Tu apparais comme un astre 

Etinceler.                                               

En sourire tu transformes  

L’espoir crayonné  

Tout le long de la la vie               

Un livre apprecié …  

Amène-moi de la lumiere 

Lorsqu’il fait sombre, 

Tout doucement, 

A la fenêtre. 

Est-ce que tu me vois ? 

Tu es toujours dans mon esprit ! 

Es-tu un souvenir ? 

Je vois soudain 

Comme tu apparais dans la voix de la  mort     

Et dans la fumée du destin 

Dans mon ombre 

Et je m’amuse … 

 

Maria Marchiș, clasa a X-a G  
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La  sérendipité 

Il y a deux ans,  je ne croyais pas 

aux prodiges, mais l'histoire suivante a 

changé  ma perspective. C'était une période 

difficile de ma vie. J'avais fini mes études et 

je me sentais perdue, sans direction, un 

amalgame de pensées me ravageait. J'ai 

décidé de partir à la mer pour me relaxer et 

pour réflechir à mon avenir. J'ai loué un 

petit chalet au bord de la mer, très sympa 

et exotique. La zone était éclatante, une 

kermesse se manifestait en plein air, dans 

les rues. Pour un moment,  j'ai oublié de 

mes soucis. Le matin, je passais le temps 

sur la plage, pleine de zénitude, prenant 

des bains de soleil. Le soir, je visitais le lieu 

et j'admirais le mystère de cette ville. 

Un jour, pendant ma promenade, 

j'ai rencontré une vieille femme qui habitait 

dans la région. Après plusieurs discus-

sions,  j'ai eu un sentiment bizarre. Chaque 

jour nous nous rencontrions dans un café  

pour parler et échanger des opinions ou 

pour qu`elle me présentât la ville avec ses 

merveilles. J'ai découvert dans cette femme 

un esprit unique et profond, qui m'a im-

pressionnée. Elle m'a donné  un grigri, une 

amulette, un porte- bonheur et elle m'a dit 

que ça a  été  sa faute. Après ça, la femme 

est partie. Je suis restée confuse et je pen-

sais à ses mots. 

Une semaine était passée et j'ai reçu 

une lettre émouvante qui m'a choquée. 

Cette femme –là était ma mère, qui m'avait 

abandonnée quand j'avais trois ans. Dans 

l'enveloppe,  il y avait une clé et une 

adresse. A cette adresse,  j'ai trouvé un petit 

dépot. Quand j'y suis entrée,  j'ai vu une 

collection d'objets, plutot des oeuvres d'art 

contemporaines ou des talismans similaires 

au mien, pas de kitschs. Sur une table,  il y 

avait un billet: « Bravo,  ma fille tu as trou-

vé  l'essence de mon existence. L'art et le 

mystère vivent dans cette chambre... ». Fi-

nalement, j'ai ouvert un petit musée,  parce 

que je ciblais à  continuer la collection de 

ma mère, que je ne reverrai jamais. La sé-

rendipité de cette rencontre a changé ma 

vie. 

                                                                                 

Mara Miron, clasa a IX-a B  

 

 

La dernière génération 

Cette génération est un AMALGAME 

Les gens n’ont pas beaucoup de charme 

Mais ils nous donnent  un plus d’attitude 

Parce qu’ils ont atteint la ZÉNITUDE. 

  
Les informaticiens CIBLENT  

Des programmes pour nous aider 

On peut trouver tout ce que l’on veut 

Sur le WIKI ou dans d’autres lieux. 

 
Il y a des informations sur une KERMESSE ou 

un GRI-GRI 

Mais aussi sur les INUITS, ou sur les gens de 

Paris. 

Il arrive parfois de faire une SÉRENDIPITÉ 

Même sans l’avoir chercheé. 

 
Mais si on ne fait pas un peu d’attention 

On peut obtenir  un KITSCH comme création. 

Les enfants nous ont présenté leurs nouveau 

idéaux. 

Et nous leurs avons  dit BRAVO! 

 

Livia Găgilă şi Elena Nechifor,  

clasa a X-a C  
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Grafic Design şi Identitate 
Vizuală –  

STAGIU DE PRACTICĂ ÎN 
GRANADA, SPANIA 

 
În perioada 2.09.2014-22.09.2014, 

am participat împreună cu alți 14 elevi ai 

liceului din clasele a X-a si a XI-a la 

Proiectul de Mobilitate IVT “Leonardo da 

Vinci”,  Specializare pe piaţa muncii prin 

pregătire practică la standarde europene – 

Grafic Design şi Identitate Vizuală desfășurat 

în Granada, Spania. 

 Înainte de a putea face parte din 

proiect, a trebuit sa trec printr-un concurs 

de selecție, alcătuit din două parți: interviul 

si proba practică. Desi proba practică nu a 

oferit surprize (constând în crearea de 

postere, bannere sau pliante), interviul a 

reprezentat pentru mulți o experiență nouă 

și interesantă întrucât a trebuit să 

comunicăm în limba engleză. 

 Cu câteva luni înainte de stagiul 

propriu-zis, am participat la cursuri 

speciale pentru a mă familiariza cu mediul 

de lucrul în cadrul firmelor spaniole. Am 

avut ore de pregatire lingivistică atât în 

spaniolă, cat si in engleză, de pregatire 

culturală pentru a mă familiariza cu istoria 

și obiceiurile locale și 

de pregatire 

pedagogică unde am 

învățat despre legislația 

specifică deplasării 

într-o țară străină. 

 În Spania, am 

lucrat timp de șase ore 

pe zi, cinci zile pe 

saptamână la o firmă 

de IT, numita OYR 

Solutions. Pe lângă 

programul desfășurat 

la firmă, am beneficiat 

si de numeroase vizite culturale, precum 

cele de la palatul Alhambra, orașul 

Gibraltar, Palatul Regilor Creștini și 

Sacromonte ce au reprezentat modalități 

excelente de a înțelege cultura, istoria și 

tradițiile țării. Deși nespecific spaniol, 

Parcul de Știinte din Granada mi s-a părut 

cel mai interesant obiectiv vizitat întrucât 

am putut vizualiza numeroase aplicații ale 

legilor fizicii cu ajutorul experimentelor 

practice. 

 Datorită acestui stagiu, am învățat 

să creez un portofoliu de identitate vizuală 

și să mă acomodez la serviciu într-un 

mediu socio-cultural diferit. Am exersat 

utilizarea programelor Corel, Ilustrator si 

Photoshop.  De asemenea, am învățat să 

folosesc și alternative gratuite ale acestor 

programe precum Inkscape si GIMP, ce m-

au ajutat să mă adapatez la utilizarea unor 

unelte de lucru noi.  

 Consider că participarea la acest 

proiect m-a ajutat atât din punct de vedere 

personal, cât și profesional, întrucât îmi va 

fi de folos la înscrierea la facultate și îmi va 

extinde posibilitățile de angajare iar 

experiența de lucru într-o firmă europeană 

este extrem de valoroasă pentru mine. 

 

Gabriel-Dănuț Matei, clasa a XI-a B 
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ÎN VIZITĂ LA  

„RUDELE DE LA UNIREA” 

 

Continuând tradiţia începută în 

urmă cu 4 ani, colegiul nostru “se 

infrăţeste” şi în toamna lui 2014 cu Colegiul 

Naţional  „Unirea” din Focşani. Aşadar, am 

petrecut o frumoasă zi de noiembrie în li-

ceul “frate”, impreună cu profesorii si ele-

vii acestuia. 

Chiar dacă am plecat somnoroşi şi 

înfriguraţi, gazdele „Unirii” ne-au schim-

bat starea, încântându-ne cu un program 

artistic aparte. Spectacolul a fost deschis de 

către domnii directori Noană Cornel şi An-

drei Gabriel, care împreună cu prof. Jicu 

Adrian, au prezentat “imnul evenimentu-

lui” prin care ni s-a oferit statutul de „fru-

moşi”, întreg evenimentul luând formă 

unei lupte fictive cu „bestiile” de la CNU. 

Am asistat la diverse dansuri şi momente 

muzicale susţinute de „bestiile” liceului 

urmând ca şi noi, „frumoşii”, să îi delectăm 

cu talentele si abilitaţile noastre.  

După ce reprezentaţiile artistice s-

au încheiat cu un lung şir de aplauze, au 

urmat mult aşteptatele competiţii sportive, 

unde echipele de fotbal,handbal, baschet şi 

volei ale Colegiului National „Vranceanu” 

au concurat cu echipele Colegiului Naţio-

nal „Unirea”. „Prea 

urâţi să fim frumoşi, 

prea blânzi să fim fio-

roşi”, iată că am câş-

tigat şi la capitolul 

„sport”. Chiar dacă 

competiţiile au fost 

tensionate, atât profe-

sorii vrănceni cât şi 

elevii au arătat din 

nou atributele lor! 

Printre dansu-

rile majoretelor, prin-

tre micile comentarii 

dintre adversarii 

echipelor sportive, 

am socializat şi ne-am cunoscut cu toţii mai 

bine, indiferent de vârstă. Mai mult de atât, 

indiferent de cine a învins la competiţiile 

sportive, suntem prieteni! 

Încă o zi pentru care poţi fi mândru 

că eşti „vrăncean”! 

 

Maria Marchiș, clasa a X-a G 

 

MOARTEA UNOR OAMENI 

GRI 

Mă uitam la el, îl priveam atentă. 

Era tot ce mi-a mai rămas: să-l privesc,   să-

mi aduc aminte şi să sper. 

Să-mi aduc aminte de toate clipele 

frumoase, care în final s-au rătăcit în deşert. 

Tot frumosul a fost acoperit de un nor 

negru, încărcat cu amintiri. Ce fel de 

amintiri? Amintiri dulci sau reci? Nici eu 

nu ştiu. E un haos total în sufletul meu. 

Te privesc din nou. Ochii tăi sunt 

negri, deşi cândva străluceau în nelinişte. 

Eşti pierdut. Ai o privire de neînţeles, dar 
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continui să te privesc oricum. Tu îmi 

respingi privirea şi îţi cauţi reflexia în 

oglinda de lângă mine. Te vezi aşa cum erai 

acum puţin timp: vesel şi plin de viaţă. 

Acum ai un suflet gol. Mă aşez în spatele 

oglinzii şi observ că nu am reflexie. Te văd 

pe tine în imaginea mea. Văd trecutul cum 

ne-am cunoscut şi văd viitorul cu tine. E 

mult mai luminos decât tabloul            alb-

negru în care ne aflăm acum. Ochii mei în-

cep să strălucească. O lacrimă cade de pe 

obrazul meu pe cimentul gri. Acum parcă 

îmi văd reflexia. Îngenunchez neputinci-

oasă, iar emoţiile mă copleşesc. Mi-e cald şi 

frig deopotrivă. Timpul şi amintirile se re-

varsă peste fiinţa mea, căutând să formeze 

un echilibru. Perfecţiune! Nu văd nimic, 

doar un spirit pierdut. Văd totuşi o piatră. 

E perfectă prin luciul şi simetria sa. E lucrul 

perfect. Mă aplec şi iau piatra. Nu este 

grea. Am o oarecare emoţie şi reţinere. 

Oare este bine ceea ce fac? Ce se va 

întâmpla mai departe? Nu îmi mai pasă. 

Sunt hotărâtă. Îmi iau inima în dinţi şi 

arunc piatra. Unde? Spre oglindă. Totul 

parcă se mişcă din ce în ce mai încet. Im-

pactul se produce, iar pentru o clipă rămân 

fără suflare, ca şi cum viitorul meu depinde 

de asta. Oglinda e spartă, ce uşurare! Acum 

îl văd din nou. Nu îmi mai poate evita 

privirea, deşi ştiu că asta ar dori. Îl privesc 

inexpresivă. Totul în jurul nostru se 

destramă. Tabloul alb-negru se disipează şi 

nu rămâne decât un loc alb cu doi oameni 

gri. Văd o lumină. Poate este lumina 

divină. Vreau să plec, dar ceva mă reţine. 

Mă uit la el şi îmi aşteaptă decizia. Încerc să 

meditez. Mă apropii de el atât de mult, 

încât suflul nostru a devenit doar unul. Îl 

țin de mână şi aştept o reacţie. El merge 

prin mine. Ştie că nu sunt sigură unde ne 

va duce lumina. Păşim amândoi o dată 

dincolo de pereţii albi şi intrăm în lumea 

concretă. Vedem doi copii pe o bancă. Râd 

şi sunt plini de fericire. 

Atunci el dispare, fără vreo expli-

caţie, iar eu încerc să-l urmez. Cu ultimele 

mele puteri am strigat în şoaptă: 

- Ştiam eu! Ne aflăm în viitor, în 

prima zi în care ţi-am demonstrat ce e 

iubirea. Sfârşit de octombrie, zi înnorată, 

doi oameni gri, acelaşi suflet. 

Apoi am dispărut, lasându-i pe cei 

doi să se bucure cât mai e timp de iubirea 

lor, înainte ca ea să moară. 

          

Ruxandra Ioana Rusu, clasa a X-a C 
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REȚETĂ… 

Imaginația ne poartă în lumi care nu 

există, însă, fără ea, nu putem înțelege sen-

sul vieții. Aceasta este complexă. 

Grădina imaginației reprezintă, de 

fapt, visele pe care orice om le are și se 

străduiește să le îndeplinească. Aceasta este 

reprezentată de gândul bun, inocent și ne-

voia de a crea. Poezia este un mod de a ex-

pune sincer sentimentele transpuse în ver-

suri cu ajutorul ideilor. 

Fiecare om împreună cu propria imag-

inație formează un tot. Fără ea, nu putem 

realiza nimic. Am trăi într-o lume în non-

culori, mult prea realistă, rece. Este gura de 

aer curat care ne liniștește, ne face să de-

scoperim adevărata valoare a universului, 

să fim încrezători în forțe proprii. Ea este 

pentru noi ca o mamă care ne îmbărbătea-

ză, ne oferă energie pozitivă și ne solicită 

sentimentele. 

Rețeta unei poezii este magică, inven-

tată cine știe când. Aceasta conține 

următoarele ingrediente, printre altele: 

 două sute de grame de cuvinte inocen-

te și vrăjite; 

 un praf de pulbere de lună amestecat 

cu cinci molecule de epitete cromatice; 

 un  

pachet de nori 

amestecat cu 

dragostea 

picăturilor de 

apă; 

 un plic de 

comparații și 

eprubete cu esen-

țe  tari (cuvinte 

puturoase, 

amestecate cu 

pelin); 

 două cutii 

cu râsete de copii care să fie ambalate în 

folie roșie și, nu în ultimul rând, o bucată 

de metaforă care să împrospăteze opera. 

La lumina lunii pline se amestecă aces-

te ingrediente în următoarea ordine: cele 

două sute de grame de cuvinte inocente și 

vrăjite împreună cu două cutii cu râsete de 

copii care să fie ambalate în folie roșie for-

mează ”coca”,  aceea care trebuie 

frământată cu grijă pentru a avea o calitate 

superioară, astfel descoperim rețeta succe-

sului. O bucată de metaforă care să 

împrospăteze opera oferă acesteia o aură 

de unicitate și va fi pusă peste cocă. Praful 

de lună amestecat cu cinci molecule de 

epitete cromatice și  un plic de comparații și 

esențe tari: cuvinte puturoase, amestecate 

cu pelin formează crema „dulce” și plină 

de culoare. Cu pachetul de nori amestecat 

cu dragostea picăturilor de apă ce îl fac mai 

pufos vom crea astfel  „decorul”. 

Dacă nu ați obținut  amestecul cum vă 

așteptați, atunci nu ați urmat pașii 

întocmai, aceasta este părerea mea. 

Am dezvăluit rețeta unui secret în lu-

mea operei ce folosește definiția speciei 

umane: inocență, puritate, iubire, dar și 

răutate, ipocrizie… Nu se știe cum, apare 

frumusețea… 

Mădălina Popa, clasa a IX-a F  
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CUVÂNTUL MAGIC 

 

,,Dacă privești la echinox într-un strop 

de rouă și spui «EIZEOP», poți să schimbi lu-

crurile mici în lucruri mari, așa cum cresc 

nopțile în calendar.” 

 ,,Cuvântul magic”- Grete Tartler 

 

Spunând acest cuvant în ziua echi-

nocțiului, poți vedea lucrurile mici 

crescând, iar pe cele mari micșorându-se. 

Într-o zi caldă de 21 martie, am ieșit 

afară, pentru o scurtă  plimbare prin 

viitoarea grădină verde. Primele flori ale 

primăverii străluceau în roua dimineții. 

Ghioceii și viorelele parfumate și-au ridicat 

căpușoarele în soare, salutând bucuroase 

primăvara. 

Culoarea lor mi-a amintit de mantia 

albă a iernii și de cerul senin al zilelor de 

vară. Bobițele de rouă luceau ca perlele din 

salba unei prințese. 

La o mică depărtare era un mușuroi 

de furnici. Nu vedeam nicio mișcare și mă 

miram cum de aceste gospodine harnice nu 

s-au trezit încă. Mi-am amintit de cuvantul 

magic ,,EIZEOP” și, deodată, minune: mi s-

a părut că țărâna mușuroiului se mișcă. 

Am privit cu mai multă atenție. 

Mușuroiul creștea, creștea și acum ajunsese 

sus, până în vârful castanului. Au început 

să se deschidă multe uși și pe ele ieșeau 

furnici uriașe, de înălțimea unor copii de 

clasa a cincea.  

Aveau șorțuri în față, capul era 

prins cu un batic. Unele cu mături, altele cu 

produse și materiale de curățenie dădeau 

mare zor. Nici nu am apucat să mă 

lămuresc și am văzut cum de la parter și 

până la cel din urmă etaj, geamurile 

deschise străluceau de curățenie. Unele 

furnici duceau gunoiul pe scări, altele pu-

neau rufele la uscat, unele îmbrăcau copiii 

să-i trimită la școală și pe o potecă veneau 

deja spre casă cărând saci în spate, cele care 

plecau cu noaptea-n cap să aducă provizii. 

Pitit între frunzele ghioceilor stătea 

un greieraș slab, costeliv, fără vlagă. Nici 

nu mai putea să sară, nici să cânte. S-a gâ-

ndit atunci că, oricât ar fi de greu, va trebui 

sa le urmeze exemplul. 

M-a strigat mama și totul a revenit 

la normal, furnicile micșorându-se din nou. 

 

Anastasia Gafenco, clasa a V-a 

 

 

 

 

IM REGEN TANZEN 

 

 

 

Die Kunst zu leben besteht darin, 

Zu lernen in Regen tanzen, 

Anstatt auf die Sonne zu warten. 

Die schonsten Dinge auf den Welt, 

Kann man nur sehen oder horen, 

Und nie erklart 

Was er nur mit dem Herz fuhlt. 

Im Regen tanzen und das Leben geniessen, 

…ist nicht veruckt. 

Man kann jeden Tag lachen, 

Jeden Moment leben, 

Ohne Grenzen lieben, 

Wenn du auf das Ende des Regens nicht 

wartest. 

 

Teodora Munteanu, clasa a IX-a F 
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GERMANA CA LIMBĂ 

STRĂINĂ – 
 Test Daf 

 

Vara trecută am avut experiența a 

ceea ce înseamnă  examenul  de limba ger-

mana: Test Daf (Deutsch als 

Fremdsparche), acesta traducandu-se ger-

mana ca limbă străină. Ce înseamnă un 

astfel de examen? Ca orice alt examen, 

necesită muncă și răbdare în a acumula in-

formațiile necesare  și mai apoi aplicarea 

acestora pe diferite teme. Pot spune că, încă 

de la inceput limba germană mi s-a parut 

una aparte, reușind astfel să învăț cu 

plăcere. Examenul nu este foarte diferit față 

de bine-cunoscutul Cambridge, întrucât 

este structurat pe 4 părți: citit, scris, ascultat 

si vorbit, accentul fiind plasat însă mai 

mult pe vocabular. Care sunt avantajele? In 

primul rând, un astfel de examen este 

recunoscut ca și atestat de limba germană 

pentru admiterea la oricare dintre fac-

ultățile din Germania și nu numai. De ase-

menea, promovarea unui astfel de examen 

aduce cu sine diferite alte beneficii precum 

echivalarea competențelor de limbă ger-

mană la sfârșitul clasei a 12-a cât și posibili-

tatea de a face peste ani carieră într-un an-

umit domeniu. 

Ioana Iordache, clasa a XI-a E 

CĂLĂTORIE PE TĂRÂMUL 
PAŞTELUI 

       

 
Era marţi seară. Mă culcasem fericit 

pentru că următoarea zi urma să înconde-

iez ouăle.  

Nu ştiu de ce, un vis începu să îmi 

străfulgere mintea. Intrasem într-o lume 

fantastică, împodobită cu ouă colorate, 

ghirlande cu iepuraşi şi tot felul de minu-

năţii. În faţa mea se ivi, deodată, o fabrică 

mare, mare, viu colorată. Mi-am făcut curaj 

şi am intrat în ea. Când am deschis uşa, 

vai!! Erau o mulţime de iepuraşi care vop-

seau ouă. 

Un iepuraş veni lângă mine şi îmi 

spuse: 

- Eu sunt Iepuraşul de Paşte. De-

numirea mea originală este Ostcher Haws,  

denumire luată din limba germană. Eu şi 

toţi ceilalţi iepuraşi vopsim aceste ouă cu o 

vopsea fermecată care le transformă în ouă 

de ciocolată.  

- De unde aveţi această vopsea? 

- Am primit vopseaua din Germa-

nia, locul în care s-a descoperit cum se fac 

ouăle din ciocolată. Noi avem un prieten, 

Urechilă, merge acolo cu un automobil 

special făcut pentru noi şi aduce mulţi 

săculeţi plini de vopsea fermecată. În ziua 

de Paşte, dacă vei fi cuminte, eu îţi voi 

aduce un ou uriaş de ciocolată decorat cu 

tot felul de motive. 

Mi-am luat rămas bun de la fabrica 

iepuraşilor şi am plecat mai departe. Nu 

după mult timp, am ajuns la un palat fee-
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ric, pe care erau pictate ouă pestriţe. Era 

înalt şi fermecător. Am intrat în el pe o uşă 

mare. Înăuntru, erau o mulţime de ouă uri-

aşe. Urcasem cu un lift în formă de ou şi 

intrasem după aceea într-o cameră mare, în 

mijlocul căreia era poziţionat un tron. Pe el 

stătea o regină îmbrăcată cu o rochie lungă, 

viu colorată. Am întrebat-o cu mult curaj: 

- Eu sunt Regina Ouălor, şefa fabri-

cii unde se fac ouă de ciocolată. Eu îi spun 

fiecărui iepuraş ce să facă. Am decis să des-

chid această fabrică pentru a face fericiţi 

copiii cuminţi în ziua de Paşte. 

După ce mi-am luat rămas bun am 

pornit la drum. După un timp, am ajuns la 

un palat mult mai mare şi mult mai fru-

mos. M-am gândit că aici locuieşte Regele 

Paştelui şi am intrat în palat. În interiorul 

acestuia am văzut o mulţime de tablouri şi 

de statui. Am urcat nişte trepte, apoi am 

ajuns într-o sală în care era situat un tron 

mult mai mare şi mai impunător. Pe el stă-

tea un bărbat chipeş. 

- Tu eşti Regele Paştelui? am între-

bat cu sfială 

- Da, eu sunt. 

-  De multă vreme mă întreb cum au 

apărut ouăle roşii. Te rog frumos, îmi poţi 

spune? 

- Desigur! Există trei legende prin 

care se spune cum au apărut ouăle roşii. 

Prima afirmă că atunci când Iisus a fost bă-

tut cu pietre, acestea, 

atingându-l, s-au transformat în ouă roşii. 

A doua legendă spune că fariseii şi cărtura-

rii, bucuroşi că Iisus a murit, au organizat 

un ospăţ. Unul dintre oameni a zis că 

atunci când cocoşul de pe masă va învia iar 

ouăle se vor face roşii, Hristos va învia. 

Deodată, ouăle s-au făcut roşii, iar cocoşul 

a început să dea din aripi, semn că Hristos 

a înviat. A treia legendă spune că Fecioara 

Maria, dorind să-şi vadă pentru ultima oa-

ră fiul, s-a dus la locul în care a fost răstig-

nit şi i-a pus sub picioare un coş cu ouă. 

Sângele care curgea de pe trupul lui s-a 

prelins şi pe ouă, acestea transformându-se 

în ouă roşii. 

- Mulţumesc mult! 

           Mi-am luat rămas bun de la rege şi 

am plecat.  

           Deodată, m-am trezit fericit! Dar m-

am şi întristat, dându-mi seama că fusese 

doar un vis! 

 
Mihai Adelin Lungu, clasa a V-a 

 

 

SFINȚII TREI IERARHI 

 

Din vârful stiloului meu 

Se va naște-o poezie. 

În minte s-o purtați mereu, 

Sufletului de folos să-i fie. 

 
Dar poezia despre ce este? 

Să spună oare o poveste? 

De fapt, e a Sfinților Trei Ierarhi istorisire 

Cărora pe veci le purtăm iubire. 

 
Dar care le sunt numele oare? 

Aceasta e o bună întrebare... 

Doar puțină răbdare trebuie să aveți, 

Iar de răspunsuri să vă bucurați puteți. 

 
Primul este Sfântul Vasile cel Mare, 

Celebrat pe data de întâi ianuarie. 

Pe 25 ianuarie este sărbătorit Sfântul Grigorie 

Teologul, 

Ce în sufletele credincioșilor își are locul. 

 
Sfântul Ioan Gură de Aur de pe 13 noiembrie, 

Slăvit de-a pururea în cer el trebuie. 

Toți trei au săvârșit multe lucruri minunate, 

De numeroase învățături de la ei avem parte. 

În anul 329 Sfântul Vasile s-a născut, 

Și într-o familie evlavioasă acesta a crescut. 

Pe Emilia o avea ca mămică, 
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Iar Macrina era credincioasa lui bunică. 

 
Din familie a învățat Sfântul Vasile să fie sme-

rit, 

Față de oamenii din jur să fie cinstit, 

Pe aproapele său să-l iubească, 

Iar pe Domnul Dumnezeu să-L slăvească. 

 
În Cezareea Capadociei și-a urmat studiile 

Sfântul Vasile, 

Dorind să afle informații cu miile. 

Acolo a avut profesori vestiți, 

Libaniu și Himeriu fiind numiți. 

 
Sfântul Botez în anul 357 l-a primit, 

Astfel fiind mai aproape de Domnul Dumnezeu 

iubit. 

Înainte de în călătorii a pleca, 

A sa avere săracilor o împărțea. 

 
Sfântul Vasile învățătura creștină niceeană o 

apăra, 

În lupta contra arienilor pe Sfântul Atanasie îl 

ajuta. 

Credința sa era atât de mare, 

Sfântul Vasile săvârșind minuni uimitoare. 

 
Prin rugăciunile sale zăvorâtele uși ale bisericii 

s-au deschis, 

Și astfel pe împărat și pe arieni i-a învins. 

Sfântul Vasile a scris numeroase cărți 

Ce cuprind învățături prețioase pentru creștinii 

toți. 

 
Sfântul Ioan Gură de Aur în anul 344 s-a năs-

cut, 

Dar numai a sa mamă văduvă l-a crescut. 

Mama lui l-a învățat dragostea față de Biserică, 

Iar iubirea față de Dumnezeu multă să fie și 

puternică. 

Profesorul său tot Libaniu era, 

Acesta i-a predat retorica. 

Meletie Mărturisitorul pe Sfântul Ioan l-a bote-

zat 

Ca să fie de Domnul Dunezeu mai apropiat. 

 

In 386 Sfântul Ioan Taina Preoției a primit, 

Devenind astfel și un predicator iubit. 

La 26 februarie 398 a fost episcop hirotonit, 

Deși acest lucru sfântul nu l-a dorit. 

 
Sfântul Ioan a fost cel mai de preț predicator, 

Cuvintele lui fiind păstrate în sufletele tuturor. 

Bunurile sale nu le-a păstrat, 

Ci la săraci și nevoiași le-a dat. 

 
In anul 329 Sfântul Grigorie de Nazianz 

S-a născut la Arianz, 

Iar atunci când a crescut, 

Pe Sfântul Vasile cel Mare l-a cunoscut. 

 
Cu prietenul sau, Sfântul Vasile cel Mare 

A lucrat la a primei Filocalii alcătuire. 

In 371 de Sfântul Vasile a fost făcut episcop, 

Deși nu acesta era al său scop. 

 
In anul 379 la Constantinopol a călătorit, 

Unde "Cele cinci cuvântări teologice" a rostit. 

Astfel a fost Sfântul supranumit 

"Grigorie Teologul" cel iubit. 

 
La Arianz ultimii ani de viață i-a petrecut, 

Într-un mod cât se poate de plăcut. 

În post și rugăciune a stat 

Dar și multe poezii a creat. 

 
Sfinții Trei Ierarhi pe 30 ianuarie sunt sărbăto-

riți, 

În inimile creștinilor fiind de-a pururea pome-

niți. 

Cu a lor dragoste drumul mântuirii ni-l lumi-

nează, 

Căci ei de sus tot timpul ne veghează. 
 

   

 

 

Ioana Burlacu, clasa a VII-a.  

Premiul I la Concursul Naţional de creaţie 

literară şi plastică „Sfinţii Trei Ierarhi”,  

Ediţia a VIII-a Bacău, 3 februarie 2015.  
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