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Lumea şi noi. Noi şi lumea 
  

În fiecare an, după cum am văzut, 

revista noastră este construită în jurul 

rezultatelor la olimpiade și concursuri 

școlare, pe care cei ce o construiesc le 

așază la mijloc. Se poate observa că și anul 

acesta școlar (2015-2016) sunt sute de elevi 

de-ai noștri care au obținut premii și 

mențiuni, o realitate ce ar putea să susțină 

„setea” lor de cunoaștere. Dintre aceștia, 

câteva zeci au obținut rezultate 

remarcabile la faza pe țară a olimpiadelor 

și concursurilor școlare.  

 Între timp, dacă privim în jur, ar 

trebui să ne întrebăm dacă trăim într-o 

lume mai bună decât anul trecut. Nu știm 

dacă trăim într-o lume mai bună, dar știm 

că trăim într-o lume nesigură. Rusia, de 

exemplu, a anexat peninsula Crimeea, cu 

vreo doi ani în urmă, modificând 

periculos, pentru prima dată, granițele 

după AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL în 

Europa. În toamna lui 2015, marile burse 

din China au căzut, cutremurând finanțele 

lumii. În toamna aceluiași an, granițele UE 

au fost forțate de sute de mii de oameni, 

mai ales musulmani din Orientul Mijlociu 

și nordul Africii. E bine? Se pare că 

Occidentul a căzut în capcana propriei 

viziuni despre democrație. Prin noiembrie 

2015, turcii au doborât un bombardier 

rusesc la granița cu Siria, moment 

periculos pentru relația și așa tensionată 

dintre NATO și imperiul de la răsărit... 

 Între timp, colegii noștri învață, în 

marea lor majoritate, participă la 

programe educaționale sau culturale. 

Aceste activități extrașcolare au și ele un 

loc în revista noastră. 

 Unii colegi ne-au reprezentat 

admirabil la olimpiade și concursuri 

internaționale. Și în acest an școlar, ca de 

obicei, limba latină a avut ceva de spus, 

prin elevii Plotogea Laura, Radu Ștefana, 

Stanciu Andreea (clasa a XII-a G). Laura a 

obținut premiul întâi, la Horatianum, 

Venosa. De asemenea, colega nostră 

Belciu Miruna (clasa a IX-a E) a obținut 

premii la olimpiade, faza națională, la 

chimie, matematică, științele Pământului, 

științe pentru juniori... La ultima, ne-a 

reprezentat cu cinste în Coreea de Sud. La 

fel și colega noastră Dărăuță Raluca (clasa 

a XII-a A), care, la Bac-ul olimpicilor, a 

obținut media 10, fiind admisă deja la 

Facultatea de Medicină „Carol Davilla” 

din București, fiindcă, printre altele, a 

obținut medalia de bronz la Olimpiada 

Internațională „Mendeleev” de la 

Moscova, contribuind prin rezultatul ei la 

clasarea României pe locul întâi (din 

douăzeci și două de țări). Tot ea este șefa 

noastră de promoție anul acesta. Așadar, 

„gaudeamus”, adică „să ne bucurăm” 

pentru colegii noștri și să-i felicităm.  

Redacția 
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Olimpiada Națională de Chimie 
 

Anul trecut, la sfârșitul olimpiadei 

naționale de chimie, desfășurată la Galați, 

doamna inspector din minister, Daniela 

Bogdan a anunțat că județul Bacău s-a 

calificat pe locul întâi și că va organiza 

Olimpiada din 2016, care, fiind a 50-a 

ediție a olimpiadelor de chimie din 

România, este și ediție jubiliară. Pe 

moment, ne-am bucurat, dar euforia a 

trecut rapid și ne-am evaluat posibilitățile. 

Am hotărât că așa cum suntem în stare să 

muncim pentru excelentă, așa vom reuși și 

cu organizarea olimpiadei. Din luna iunie, 

împreună cu doamna inspector de chimie 

Laura Pruteanu, au început pregătirile 

pentru organizarea olimpiadei din anul 

următor. Nu a fost ușor, am mers la 

sponsori, de mai multe ori, am făcut 

proiecte și documentația necesară 

obținerii de fonduri. Pe lângă banii primiţi 

de la minister, am avut mulţi sponsori din 

Bacău şi din judeţ, cărora le mulţumim 

din inimă. Am renovat laboratorul de 

chimie, în care am obținut atâtea rezultate. 

Dacă olimpiada de chimie a revenit la 

Bacău după 22 de ani, laboratorul de 

chimie nu mai fusese renovat cam de 

atunci. Ne mândrim că acum, după 

olimpiade, avem unul dintre cele mai 

moderne și mai bine utilate laboratoare 

școlare de chimie din țară. Mulțumim pe 

această cale: Primăriei și Consiliului Local 

Bacău, Consiliului Județean Bacău, 

Inspectoratului Școlar Bacău, tuturor 

directorilor de școli, care au înțeles 

importanța acestui proiect de olimpiadă. 

De asemenea, mulțumim tuturor 

sponsorilor noștri care au făcut ca șederea 

membrilor Comisiei Naționale, a elevilor 

și profesorilor însoțitori să fie cât mai 

plăcută. Mulțumim Universității „Vasile 

Alecsandri“ Bacău, pentru imensul ajutor 

dat pentru organizarea probelor practice 

ale concursurilor și, nu în ultimul rând, 

domnilor profesori de chimie din întregul 

județ, în special celor de la Colegiul 

„Gheorghe Vrănceanu“ care ne-au 

sprijinit în organizarea probelor teoretice 

în mod deosebit. Totul a funcționat la 

superlativ, de aceea, la sfârșitul 

concursului, academician Marius Andrich, 

președintele Comisiei de Organizare și 

Desfășurare a Olimpadei de Chimie 

spunea: „A fost cea mai bine organizată 

olimpiadă de chimie, atât pe partea de 

logistică, cât și pe partea practică. 

Mulțumim organizatorilor, colegilor de la 

Universitatea „Vasile Alecsandri“, tuturor 

sponsorilor care au sprijinit organizarea 

acestui concurs, a declarat şi doamna 

inspector din minister, profesor Daniela 

Bogdan. Tot d-na inspector a mai spus că 

au sosit neîncetat din țară mesaje de 

mulțumire ale profesorilor, părinților, 

elevilor, că nu a mai participat la un 

asemenea concurs în care, pe lângă 
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condițiile deosebite de cazare, și masă, au 

avut un program ce i-a făcut să cunoască 

frumusețea orașului Bacău, județului 

Bacău. A fost un moment de referință a 

ceea ce înseamnă buna organizare a unui 

concurs, că vor promova mai departe 

frumusețile pe care le-au văzut la noi pe 

parcursul excursiei în județ, că vor povesti 

despre căldura cu care i-am primit pe tot 

parcursul concursului, că, faptul că sunt 

pe lângă buni la carte, elevii băcăuani 

iubesc și frumosul, realizând două 

spectacole minunate, atât la deschidere, 

cât și la finalul olimpiadei.   

  Al. L.: Doamnă profesoară, văd că 

sunteți mândră, acum, la încheierea 

concursului.  

prof. M. Rosenschein: Cum să nu fiu, 

dacă am dovedit că suntem buni 

organizatori, gazde primitoare și, mai ales, 

avem elevi minunați, atât la învățătură, 

cât și la partea artistică. A fost o bună 

colaborare între învățământul academic și 

cel preuniversitar, între sponsori, oameni 

de afaceri ai județului, părinți, elevi, 

profesori de chimie din întregul județ și 

personalul auxiliar, într-un cuvânt, toată 

suflarea s-a implicat în desfășurarea și 

organizarea acestui concurs. Nu putem 

decât să mulțumim tuturor celor care ne-

au ajutat să ne facem treaba foarte bine.  

Al. L: Vă mulțumim, doamnă 

profesoară, și vă dorim multe alte 

rezultate, pe linie profesională!  

Alexandru Luchian, clasa a IX-a E

Olimpiada Națională de Chimie - rezultate finale                                                      
 

Printre laureații Olimpiadei 

Naționale de Chimie se numără și elevi ai 

colegiului nostru, cu alte cuvinte, astfel 

ne-am onorat cartea de vizită. Pentru a 

afla cum a fost concursul și cu ce gânduri 

merg mai departe elevii, voi vorbi cu cei 

mai “titrați” dintre aceștia.  

Reporter: Cum a fost olimpiada, ca 

dificultate a subiectelor de la probele 

teoretice și practice?  

Belciu Miruna : Mă așteptam ca 

subiectele să fie dificile, era o etapă 

jubiliară, doar. M-am pregătit intens, am  

 

mers la concurs cu gândul de a fi cât mai 

în formă. Dacă la proba teoretică am mers 

foarte bine, la cea practică am avut ceva 

dificultăți cu biureta, dar până la urmă și 

aici m-am descurcat.  

Tanasov Andrei : A fost un concurs 

dificil din mai multe motive. În primul 

rând, eram la noi acasă și doream să fim 

cât mai buni. În plus, la clasa a XI- a este 

bătălia pentru premii și mențiuni MEC 

pentru a intra fără admitere la facultate. 

Îmi doream nespus să intru în Lotul Lărgit 
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al României, format din 20 de elevi. Proba 

practică mi-a dat și mie de furcă, dar am 

trecut peste dificultăți. Subiectele au fost 

frumoase și m-au făcut să am satisfacția 

muncii împlinite. Vreau ca la pregătirea 

pentru lot să dau ce-i mai bun.  

Dărăuță Raluca: Eu am abordat mai 

relaxată concursul, deoarece, prin 

rezultatul de anul trecut, eram admisă la 

orice facultate din țară, pe care mi-aș fi 

dorit-o. Aș vrea să merg la Facultatea de 

Medicină “Carol Davilla” din București, 

dar în final, nu știu exact ce va fi. Am 

pregătit cu seriozitate concursul și am luat 

și în acest an mențiune MEC. Atât eu, cât 

și colegul meu Andrei, ne-am calificat în 

Lotul Lărgit al României. Sper că mai 

avem ceva de spus în performanța de la 

chimie. Nu mi s-au părut subiectele mai 

dificile decât de obicei și mi-au plăcut 

îndeosebi probele practice. Am șansa să 

merg la Concursul Internațional 

„Mendeleev“ de la Moscova, unde merg 

primii șase elevi. Sper să vin cu un 

rezultat bun de acolo.  

  Între timp, Raluca Dărăuță a 

participat la Olimpiada Internațională, la 

care echipa României s-a calificat pe 

primul loc, din 22 de țări participante, iar 

colega noastră s-a întors cu medalia de 

bronz, fiind la prima ei participare la un 

concurs internațional de chimie. Şi-a 

susţinut examenul de Bacalaureat la 

Brașov, în cadrul Bacalaureatului elevilor 

olimpici, iar de pe 26 mai, ea și Andrei vor 

începe pregătirea pentru selecția Lotului 

României format doar din patru elevi, ce 

vor reprezenta țara la Olimpiada 

Internațională din Georgia. Le dorim mult 

succes!  

Elena Nechifor, clasa a XI-a C 

 

Spa... La tine acasă 
 

Prin acest proiect, ne-am propus să 

vă prezentăm un mod de a ne îmbunătăți 

calitatea vieții folosind produse naturale, 

ieftine și ușor de obținut. A fost un proiect 

costisitor ce a necesitat mult timp și 

răbdare, dar pentru oamenii plini de 

pasiune și doritori de lucruri noi, faptul că 

poți pune în practică o idee este mai 

presus de orice.  

 Am obținut în laboratorul de 

chimie trei produse care sunt extrem de 

benefice pentru revigorarea trupului și a 

minții pe cale naturală, mai exact: sare de 

baie aromată, uleiuri esențiale pentru 

aromaterapie și bombițe efervescente.  

 Beneficiile băii cu apă sărată 

asupra organismului sunt: crește 

presiunea hidrostatică asupra corpului, 

determinând stimularea circulației 

sângelui și oxigenarea celulelor; sângele 

încărcat cu oxigen, prin stimularea 

circulației, hrănește eficient țesuturile și 

organele interne, în vreme ce temperatura  
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ridicată combinată cu efectele sării ajută la 

dezmorțirea articulațiilor și reduce 

inflamațiile, ajută la buna funcționare a 

glandelor endocrine precum și la 

îmbunătățirea funcționării sistemului 

nervos. Pentru sarea de baie aromată am 

lucrat cu ”sare pentru murături” din care 

am obținut sare pură printr-o serie de 

operații de cristalizare și recristalizare. 

Uleiurile esențiale pot fi folosite în 

următoarele combinaţii: în creme şi loţiuni 

fără miros (baze cosmetice), vaporizate în 

aer, în apa de baie pentru relaxare, în 

alcool (pentru a vă crea propriile 

parfumuri în casă). Noi am obținut în 

laborator uleiuri esențiale prin două 

metode: antrenarea cu vapori de apă și 

extracţia la rece cu solvenți. 

Bombițele eferves-

cente de sare obținute 

de noi au în 

compoziție: sare  ma-

rină, tărâțe, bicarbo-

nat de sodiu, sare de 

lămâie, uleiuri esenți-

ale și coloranți ali-

mentari. Sarea din 

compoziție și tărâța, 

curăță pielea și 

elimină impuritățile, 

iar datorită uleiurilor 

esențiale, pielea de-

vine suplă și catife-

lată. Efervescența, responsabilă de 

senzațiile plăcute, apare ca urmare a 

degajării dioxidului de carbon, în urma 

reacției dintre bicarbonat și acidul citric, în 

mediul apos. 

În cadrul simpozionului ,,Chimia - 

Prieten sau dușman?”, comisia a fost 

impresionată de rezultatele noastre 

practice și ne-a oferit locul I, așadar, un loc 

la etapa națională, care se va desfășura la 

Facultatea de Chimie din cadrul 

Universității din București. Cu siguranță, 

reușita noastră nu ar fi fost posibilă fară 

ajutorul și grija doamnei laborante ing. 

Alexandru Mihaela și a doamnei 

profesoare Bușteagă Marinela. Le 

mulțumim din suflet pentru sprijin și 

pentru faptul ca ne îmbogățesc experiența 
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contribuind la formarea noastră ca 

„oameni de știință“. 

Trăim într-o lume agitată, o lume a 

stresului, a depresiilor, a vitezei, o lume în 

care suntem mai mereu presați de timp, 

dar și o lume poluată și plină de chimicale. 

În era contemporană, SPA-ul face parte 

din viața omului care tânjește după 

echilibru, relaxare și liniște. 

 

Sameș Denisa-Gabriela și  

Beleacov Miruna-Maria 

clasa a X–a F 

Când 
 

Când stau cu mintea în cărţi,  

simt cum sunt un copil, 

ghemuită pe scaunul îngust,  

cu privirea peste cuvintele mici,  

cu ochii negri neatenţi. 

Inima sare şi triumfă când 

mă depărtez de realitate 

prin forţa altor lumi. 

Mă trag spre ele ca magneţi, 

iar eu nu vreau să lupt, 

ci îmi las viaţa ca o pradă. 

 

Când te privesc în ochi 

nu sunt nici atunci eu,  

ci sunt un om mai mare. 

Cresc sub atenta urmărire a privirilor tale 

şi renasc în ceva mai bun. 

Nu mă laşi cum am fost, 

ci tu îmi cuprinzi gândurile  

în cuvintele tale scurte 

şi le ţeşi o nouă viaţă. 

Le înveţi şi pe ele să trăiască, 

Aşa cum mie mi-ai aşezat o punte de 

cunoaştere 

prin tot necunoscutul gândirii mele. 

Tu eşti cel care m-a făcut 

să fiu copil şi om într-o secundă. 

Tu mi-ai fi putut da drumul 

 

într-o prăpastie de ignoranţă, 

dar ai ales să-mi vorbeşti  

cu perspectiva unui om mai mare. 

 

Când îmi pierd firea pe cer,  

când nu mai sunt prezentă,  

devin o fiinţă echivocă, 

mai unilaterală decât sunt 

şi ascult supusa voce din întunericul sinelui. 

Atunci simt că nu am fost nicicând, 

că nu voi fi. 

 

Nici când o văd pe ea,  

dependentă de a te simţi, 

lăsându-se moale pe palmele tale,  

agăţându-se de gâtul tău vânăt, 

nu mai simt cum sunt. 

Devin mai puţin decât am fost,  

devin o fiară bătrână. 

Las întruchipările să mă sfâşâie 

şi să mă chinuie lent, 

căci nu îmi pot imagina 

cum o vei salva şi pe ea. 

Mă voi pierde de mine 

şi măcar atunci voi şti  

că m-am pierdut şi de tine. 

 

Elena Câdă, clasa a IX-a F 
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Importanța sportului pentru 

copii 

Participarea la diverse forme de 

activitate sportivă poate avea mari 

beneficii pentru tineri. Potrvit Academiei 

Americane de Pediatrie, „participarea în 

sporturi organizate le dă celor mici 

oportuniatea de a-și crește nivelul de activitate 

zilnică și de a-și dezvolta abilități fizice și 

sociale.“ 

Totuși, pentru a maximiza efectele 

pozitive pe care sportul le are asupra 

sănătății copiilor este important să se 

găsească un echilibru între nevoile și 

dorințele copilului, acest lucru însemnând 

găsirea unui sport care să fie potrivit 

vârstei și abilităților lui. 

Pentru copii, practicarea unui sport 

a început să devină, în ultimul timp, o 

raritate. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, 

copiii preferă jocurile și sporturile virtuale 

în defavoarea celor reale. Adulții trebuie 

să dea dovadă de responsabilitate și să își 

încurajeze copiii să facă sport încă de la 

vârste fragede. 

Practicarea unui sport într-un 

cadru organizat va da copilului 

posibilitatea să își dezvolte abilitățile în 

deplină siguranță, unde sunt 

supravegheați de un adult responsabili 

care este special pregătit pentru a-i ajuta 

pe copii să evolueze cât mai bine. 

De asemenea, Academia Americană de 

Pediatrie susține că „spre deosebire de o joacă 

liberă, nesupravegheată și fără reguli, 

practicarea unei activități fizice care implică 

reguli le oferă copiilor șansa de a se forma într-

un mod sănătos și organizat, învățând în 

același timp cum să respecte regulile și să fie 

disciplinați“. Activitatea fizică înseamnă 

pentru copii un risc scăzut de a se 

îmbonăvi la maturitate de boli grave de 

inimă sau de diabet. 

Practicarea unui sport în mod 

organizat aduce și multe beneficii la nivel 

social. 

Astfel, copiii vor învăța: 

 să lucreze în echipă; 

 să fie răbdători cu ceilalți și să își 

aștepte rândul; 

 să fie responsabili; 

 să aibă respect pentru ceilalți; 

 că fiecare are rolul lui într-o 

echipă; 

 că fiecare om contează; 

 să fie ascultători; 

 să îndeplinească sarcinile pe care 

le primesc de la un adult; 

 să se descurce în situații 

neprevăzute; 

 să se adapteze mai ușor şi nu în 

ultimul rând, își vor face foarte 

mulți prieteni, de aceeași vârstă cu 

ei și cu pasiuni și interese 

asemănătoare. 

Copiii care practică un sport vor 

avea parte și de beneficii 
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emoționale. Ei vor găsi în sport 

modele pozitive de urmat și vor 

avea parte de experiențe care îi vor 

modela și îi vor ajuta și în viața lor 

personală.  

Din sport copiii învață: 

 cât de importantă este perseve-

rența și competitivitatea; 

 să își dorească să fie cei mai buni, 

vor căpăta ambiție; 

 să raspundă în mod pozitiv 

provocărilor, atât celor sportive, 

cât și celor care nu au legătură cu 

sportul. 

Mai mult decât atât, copiii își vor 

forma cu ajutorul sportului o imagine 

pozitivă despre propriul corp, dezvoltând 

o stimă de sine mai ridicată decât copiii 

care nu fac sport. 

Academia Americană de Pediatrie, 

recomandă încurajarea copiilor în 

practicarea unei activități fizice constante, 

chiar dacă ei nu vor să meargă la un 

anumit tip de sport. Părinții ar trebui să 

aibă grija ca micuții lor să se bucure de 

activitatea fizică pe care o practică, să o 

facă cu placere. 

Așadar, copiii care fac sport sunt mai 

sănătoși, descurcăreți, ambițioși și fericiți. 

Adelina Stan,  clasa a XII-a G

Frühling 
 
Wie schön ist der Frühling ! 

Schöne und sanfte Sonne, 

Blumen duften und zarten tanzen, 

Die Schmetterlinge und die Marienkäfer 

spielen, 

auf den Flügeln der Frühlingswind. 

Vögel zwitschern in den Hainen, 

Bäume sind blühen und duftend, 

Willkommen lieber Frühling ! 

Wir lieben dich! 

 
 Anastasia Elena Gafenco - clasa a VI-a 

 

 

 

Interview 
 

Heute werden wir mit dem 

berühmten Handballspieler, Sandu Iacob, 

diskutieren. 

Journalist: Wann hast du mit der 

Arbeit Handball begonnen? 

Sandu I.:  Im Alter von 14 begann 

ich in diesem Sport zu interessieren, zu 

erhöhen somit diesen Sport auszuüben. 

Journalist:  In welchen Teams hast du 

gespielt? 

Sandu I.: Ich habe bei Wissenschaft 

kommunale HCM Constanta, aber auch in 

Mannschaften im Ausland: TV Endingen 

(Schweiz), TUS-N-Luebecke  

(Deutschland) gespielt. 
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Journalist: Sie denken, dass Sie 

genügend Erfahrung in diesem Sport 

haben? 

Sandu I.: Ich glaube nicht, aber ich 

bin immer daran interessiert neue Dinge. 

Journalist: Was sind die wichtigsten 

Erinnerungen an Ihrer Karriere? 

Sandu I.: Die Teilnahme an der 

Weltmeisterschaft 2009 in Kroatien, 

verbrachte aber die Saison in der ersten 

Liga Handball in Deutschland. 

Journalist: Wie finden Sie Trainer 

zu sein? 

Sandu I.: Es ist sehr motivierend, 

und der Spaß ist wichtig. 

Journalist: Was hat Ihnen in 

Zukunft zu tun? 

Sandu I.:  Ich möchte in 

Deutschland trainieren. 

Journalist: Es war eine große 

Freude, dieses Interview zu nehmen! 

Sandu I.: Und für mich auch! 

Sandu Iacob wurde am 12. März 1977 in 

Bacau geboren. Sandu Iacob sammelte 199 

Auswahlen für die Nationalmannschaft 

und immer noch hat es als Trainer 

praktiziert. In dieser Saison hat seine 

Verantwortung durch die Übernahme von 

HC Vaslui gewachsen. 

 

Maria Matilda Iacob, clasa a VI-a 

 

 

O lume mai puţin misterioasă? 
 

A fost rezolvat misterul craterelor de la 

”Capătul lumii”  

 

Un crater uriaș, având diametrul 

de aproximativ  30 de metri, a fost 

descoperit în vara anului 2004 în 

Peninsula Yamal din Federaţia Rusă, în 

regiunea al cărei nume poate fi tradus 

prin sintagma „capătul lumii”. 

Începând de atunci și până în 

prezent, multe alte cratere au apărut în 

peninsulă, cercetătorii neavând un 

răspuns pentru apariția acestora. Oamenii 

au adus diverse explicații ale 

Fig. 1 Craterul din Yamal 

Fig. 2: Localizarea Peninsulei Yamal 
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fenomenului, unele ipoteze având la bază 

meteoriți, explozii subterane sau chiar 

extraterești. 

 Totuși, într-un final,  cercetătorii 

americani din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Oceanelor şi Atmosferei au 

găsit o explicație. Aceasta nu este una 

îmbucurătoare. În ultimii ani, încălzirea 

globală a afectat și regiunile cercurilor 

polare, lucru care a făcut ca permafrostul 

(solul înghețat de adâncime din regiunile 

polare) să se topească. 

Metanul din gheața permafrostului 

s-a eliberat în atmosferă, lăsând în pământ 

goluri uriașe modelate prin fenomene 

ample de surpare. „Presiunea gazului 

creşte atât de mult încât poate dizloca 

straturile superioare de gheaţă, fenomen 

care duce la apariţia acestor cavităţi 

gigantice", a declarat geochimistul Hans-

Wolgang Hubberten, citat de site-ul 

mediafax.ro. 

Această teorie este confirmată de 

apariția unor mari cantități de metan în 

jurul acestor cratere spectaculoase. 

 

Eduard Dominic Petre Antica, clasa a IX-a D

 

[Dubfast] 2016 sau a-81-a 

Sesiune Internațională a 

Parlamentului European al 

Tinerilor 

‘‘Because people are at their best  

when they are free” 

EYP. EYP este, acel lucru, proiect, 

să zicem concurs de care cu siguranță i-ai 

auzit pe unii elevi, prieteni vorbind la 

școală cu foarte mult entuziasm și 

pasiune, dar despre care cu siguranță 

niciodată nu ai știut prea multe sau cel 

puțin îndeajuns de multe. Din păcate, nici 

nu vei putea ști vreodată cu adevărat 

despre ce tot vorbesc, atâta timp cât nu 

experimentezi chiar tu.  

European Youth Parliament a.k.a 

EYP, sau Parlamentul European al 

Tinerilor este o organizație educațională 

unică în Europa, cu sediul în Berlin, 

Germania, care aduce împreună tineri din 

39 de țări ale Europei, pentru a discuta în 

limba engleză teme și probleme actuale 

politice, economice, culturale etc. 

simulând dezbaterile din Parlamentul 

European. Mii de tineri iau parte la aceste 

activități și sesiuni organizate anual, în 

număr de peste 500, EYP fiind un 

program realizat în mare parte de către 

tineri, pentru tineri, pentru a inspira și 

motiva viitoarele generații să devină 

deschise, tolerante si cetățeni activi. 
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Totul a început pentru mine dintr-

o simplă curiozitate și ambiție de-a încerca 

ceva nou, diferit de orele de curs de la 

școală sau concursurile și olimpiadele 

clasice. Pot spune că deja rutina începea  

să-și facă loc simțitor în viața mea, astfel  

că, în urmă cu aproximativ un an, pe 

vremea când eram în clasa a-X-a, am decis 

să mă înscriu, alături de alți 10 elevi din 

liceu, la Sesiunea Regională de 

Selecție(regio). Aceasta este cel dintâi 

stadiu prin care toți membrii EYP 

România trec, în fiecare an organizându-

se 6 astfel de sesiuni, câte 3 toamna și 

primăvara, pentru cele 3 regiuni 

reprezenatative ale țării, Moldova, 

Muntenia și Transilvania, și unde, din cât 

mai multe județe participă delegații a câte 

11 persoane cu vârsta cuprinsă între 16-21 

de ani. În urma activității și prestației tale 

pe parcursul a 3 zile încărcate ,dar unice și 

incitante, te poți califica la Sesiunea 

Națională de Selecție(națio). După cum 

vedeți, în EYP se utilizează termenul de 

sesiune, nu etapă sau fază, de aici 

conturându-se caracterul său complex și 

incomparabil(Team building, Village, 

Committee work, General Assembly/GA 

etc.). 

 În final, marea majoritate a celor 

care intră în această organizație au 

speranța de a ajunge delegat la cea mai 

mare și prestigioasă sesiune din întreaga 

Europă, și anume Sesiunea Internațională 

(inter/IS). Încă îmi aduc și acum aminte de 

prima prezentare a acesteia ce ne-a fost 

făcută la sfârșitul regionalei, gândindu-mă 

cât de norocoși vor fi cei aleși să participe. 

Acest vis a devenit realitate în cele din 

urmă, fiind selectată, în urma sesiunii 

naționale și a activității mele din EYP, să 

reprezint România, alături de alți 8 tineri 

din întreaga țară, la cea de a-81-a Sesiune 

Internațională, ce a avut loc în Dublin și 

Belfast la începutul lunii martie a acestui 

an. Vestea primită în cea de a doua zi a 

Crăciunului trecut reprezintă probabil cel 

mai frumos cadou primit vreodată, 

analizând toate clipele frumoase și 

amintirile acumulate de-alungul a celor 

aproximativ 2 săptămâni. Este pentru 

prima oară când o sesiune internațională 

se organizează în două orașe distincte și 

interesant este că acestea sunt capitalele a 

2 țări diferite: Regatul Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord și Irlanda, republica în 

sine. Diferența dintre cele 2 orașe, aflate la 

puțin peste 100 km distanță una de 

celălalt, este mai mult decât simțitoare. 

Belfast, un veritabil exemplu de oraș 

britanic, rece și umed, de o serenitate 

ostilă, care încă mai păstrează ceva din 

atmosfera apăsătoare a sângeroaselor 

conflicte religioase dintre protestanți și 

catolici din anii ‘70-’90, contrastează în 

mod evident cu voiciunea, vigurozitatea și 

tinerețea destul de recent renăscută a 

Dublinului. Încă resimt „căldura“ acestei 
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citadele, care și-a câștigat un loc în inima 

mea prin localnicii primitori, prin străzile 

nu prea largi, dar pline de oameni 

căutând mereu câte ceva, dar cel mai 

mult, prin clipele și experiențele de neuitat 

petrecute alături de oameni cu adevărat 

frumoși și cărora le vei purta mult timp de 

acum încolo amintirea. 

Crossing Borders, Transcending 

Conflicts a fost tematica acestei sesiuni (pe 

care nu de puține ori am auzit-o a fi 

strigată din toată inima), semnificând 

pacea și cooperarea nu de mult sabilită 

între cele două țări gazdă. EYP UK și EYP 

Ireland și-au unit forțele, organizând una 

dintre cele mai memorabile sesiuni 

internaționale, exemplificând modul cum 

două țări europene reușesc să colaboreze 

înafara granițelor și să contribuie la 

rezolvarea conflictelor. Întâmplarea a 

făcut să am șansa de a discuta despre 

această idee chiar cu una dintre cele două 

Head Organisers, despre cum a luat 

naștere și despre cum a evoluat timp de 2 

ani, până a ajunge la stadiul final, ele 

demonstrându-mi că în pofida 

naționalității diferite, tinerii depășesc cu 

multă ușurință orice prejudecată sau 

formă de rasism. La jumătatea sesiunii nu 

numai că am trecut o graniță stabilită prin 

conevnție, părasind Belfastul și 

continuându-ne activitatea până la final in 

Dublin, ci cred că cu toții am înțeles 

impactul și importanța granițelor dintre 

state sau ideologice, dar cum acestea nu 

reprezintă un impediment când punem 

mai presus de toate umanitatea și binele 

întregii comunități europene.  

EYP, la acest nivel, reprezintă o 

experiență și un schimb autentic 

multicultural, după cum îmi spunea un 

bun prieten și căruia îi dau din plin 

dreptate. Tineri delegați, reunindu-se din 

toate colțurile continentului, reușesc să-și 

cumuleze toate forțele,să lege prietenii sau 

poate chiar mai mult de atât, timp de doar 

câteva zile, într-o direcție unică, dar în 

același timp multilaterală: înțelegerea și 

găsirea unui set de soluții pentru 

problemele actuale ce macină în principal 

Europa și nu numai. Nu oricine are 

posibilitatea, șansa și capacitatea de a se 

confrunta cu subiecte economice, militare, 

legislative etc, de a schimba opinii și 

viziuni atât de diverse într-un mediu 

extrem de stimulant și prolific, unde ajung 

cei mai buni dintre cei mai buni.  

Ţinta finală a acestei sesiuni 

internaționale, ca, de altfel, a fiecărei 

sesiuni, este de a se scrie o rezoluție din 

partea fiecărui comitet, unde delegații au 

avut libertatea să se înscrie, după propriile 

preferințe și interese, urmând ca în 

ultimele 2 zile , ele să fie dezbătute toate la 

un loc, în plină cameră.  Spre exemplu, eu 

am făcut parte din CULT-Committee on 

Culture and Education, tema tratată fiind 

rolul tineretului în peacebuilding. Un 
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subiect cu totul nou atât pentru mine, cât 

și pentru politicienii și liderii europeni, 

luând în considerare numeroasele 

conflicte actuale, deja izbucnite sau 

iminente și care mie și colegilor mei de 

comitet ne-a pus și imaginația și rațiunea 

la încercare. Cine ar fi crezut că pe langă 

această temă interesantă, altele precum 

Tax Avoidance, Circular Economy, Arms 

Trade, Transport Network Companies, 

Digital Single Market, Lobbying, Brexit 

sau LGBTI Rights ar fi putut fi discutate 

toate într-un singur loc,în două zile pline 

de General Assembly, de către cel mai 

bine informați tineri, cei mai buni și 

convingători debateri și care să-mi 

stârnească un interes și o foame cu greu de 

stăpânit pentru relațiile internaționale și 

politică, cea adevărată și nu ceea ce apare 

pe scena autohtonă și care pe zice trece e 

din ce în ce mai dezamăgitoare. 

Suntem tineri, dinamici, inventivi 

și cu adevărat deosebiți. Nicăieri , mai 

mult ca în EYP, nu am înțeles mai bine 

sensul afirmației că tânara generație 

reprezintă viitorul. În EYP înveți întâi de 

toate să fii responsabil de ceea ce propui și 

gândești, pe urmă să-ți argumentezi 

propriul punct de vedere și să-l susții până 

reușești să-i convingi și pe restul celor care 

te ascultă. În urma acestei sesiuni, pot 

spune cu mândrie că România este o țară 

cu adevărat binecuvântată, unde se nasc 

oamenii cei mai frumoși, cei mai deschiși, 

care știu să se bucure din plin de fiecare 

clipă și să împrăștie în jurul lor energia și 

bună-voia caracteristică. Ceea ce pentru 

noi, delegația României, ni s-a părut 

absolut normal să facem împreună, într-

un grup strâns unit, pentru alte țări nu a 

mai fost lafel de obișnuit. Fiind mândră că 

sunt româncă, îmi doresc ca de acum 

încolo, tot mai mulți tineri talentați să 

participe la EYP, să nu se descurajeze 

crezând că nu au calitățile unui bun orator 

sau că nu sunt așa-zis interesați de 

politică. Pofta și zic eu, dorința, ambiția, 

vin mâncând, uitându-mă în urmă la 

momentele când îi idolatrizam pe cei care 

au reușit performanța internaționalei, iar 

orașul nostru și îm mod deosebi liceul 

nostru are multe exemple de genul. Ieșiți 

din anonimat, descoperiți, învățați și 

deveniți liberi, acum cât sunteți tineri și nu 

mai târziu, căci “people are at their best when 

they are free”. 

 

Bacău M.U.N. 
 

Poate aţi auzit sau nu de Bacău 

MUN, dar cu problemele de interes 

internaţional, de exemplu criza economică 

suferită de Grecia sau refugiaţii veniţi în 

avalaşă pe la graniţele Europei sigur v-aţi 

confruntat. Ei bine, astfel de teme sunt 

oferite într-un mod cât mai atrăgător şi 

relaxat în dezbaterea anuală – aflată la a  
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“United we stand, divided we fall” 

 

doua ediţie anul ce va urma- în limba 

engleza, Bacău M.U.N.  

Model United Nations (M.U.N) este o 

simulare academică a unei conferinţe 

ONU ce își propune să pună la curent 

participanţii cu privire la evenimente 

curente, relaţii internaţionale, diplomaţie 

sau agenda ONU. Elevii au roluri de 

delegaţi sau ambasadori, trebuind să 

reprezinte interesele unei ţări, pe care o 

reprezintă şi să ţină un scurt discurs în 

ceremonia de deschidere. Totodată, ei se 

vor implica în găsirea de soluţii viabile 

pentru anumite probleme, în cadrul 

dezbaterilor conferinţei. 

 Istoria acestui tip de dezbatere ne 

duce în perioada anilor ‘80, când Model 

United Nations s-a născut ca o 

oportunitate de a educa tinerii cu privire 

la importanţa păcii mondiale, dialogului şi 

cooperării între ţări, pentru a evita 

războiul şi pentru a apăra interesele 

propriei ţări. De atunci, MUN a prins din 

ce în ce mai mult fast şi popularitate, 

constituind în cele din urmă, unul dintre 

cele mai importante practici de diplomaţie 

pentru tineri entuziaști. Foarte popular în 

toate ţările vorbitoare de limba engleza, 

MUN-urile sunt organizate astăzi şi în 

Rusia, Korea, Turcia sau România. 

Un simplu gând, spus în treacăt la 

un prânz în cadrul conferinţei de la Iaşi 

MUN din 2014, s-a materializat într-un 

proiect ambiţios ce îşi caută adepţi. Anul 

2015 a fost anul în care echipa formată din 

opt elevi aflaţi în clasa a XI-a , la Colegiul 

Naționa l” Gheorghe Vrânceanu” Bacău, a 

organizat, pentru prima dată, o conferinţă 

MUN în Bacău, alăturându-se astfel 

oraşelor: Iaşi, Bucureşti, Botoşani, şi Cluj, 

unde se susţin an de an astfel de 

conferințe. 

Așadar, în luna octombrie a anului 

trecut, Bacăul a fost gazdă a aproximativ o 

sută de participanți, adolescenții prove-

nind din 7 licee și colegii din Bacău și alte 

orașe precum, Galați, Bacău, Botoșani, 

București, și Iași. Conferința ce a durat trei 

zile, s-a desfășurat la Colegiul Tehnic de 

Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen, 

liceul oferând și cazarea necesară, în 

căminul din incinta acestuia. In cadrul 

ceremoniei de deschidere, d-l director 

Gabriel Andrei și d-na inspector de limba 

engleză, Anca Rafiroiu, au scos în 

evidență importanţa participării la 

asemenea proiecte a tinerei generaţii, 

pentru a se dezvolta cât mai armonios. 

Împătimiți ai dezbaterilor, liceenii 

au sosit cu un bogat bagaj de cunoștințe 

pentru fiecare tema propusă și au încercat 

să găseasca soluții pertinente tuturor 
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problemelor de actualitate, grupați în 

coaliții benefice fiecărei țări. Conferința a 

avut susţinere și din partea unor studenți 

din cadrul British School of Bucharest, de 

nationalitați străine, care au fost atrași de 

conceptul MUN, marcându-şi în calendar 

zilele de 16-17-18 octombrie.  

Coordonatoarea acestora, doamna Claire 

Hooper, care a declarat că a mai participat 

la numeroase MUN-uri în cel puțin 4 tări, 

și-a exprimat satisfacția față de bunul mers 

al conferinței, cunoscând la rândul ei, 

efortul necesar pentru organizarea unei 

astfel de activități. 

Echipa de organizare, coordonată 

de prof. de limba engleză Diana Popa, a 

fost împărţită pe mai multe departamente, 

astfel: Media, sub tutela lui Eduard 

Haivas, Press Corps, condus de Balint 

Ioana Petruţa, unităţi ce au realizat o 

campanie de promovare a evenimentului 

si care, la sfârşitul conferinţei, au 

scos/editat revista “CRONICILE 

BACAUMUN “ - conţinând cele mai bune 

momente ale conferinţei, care ulterior a 

fost distribuită delegaţilor. Staful 

administrativ a fost coordonat de Vlad-

Călin Dorneanu, iar echipa sa a oferit 

sprijin organizatoric, monitorizând bunul 

mers al etapelor conferinţei. Tudor 

Botezatu a antrenat Junior Staful, care a 

avut ca scop nu doar ajutarea delegaţilor, 

ci şi atragerea de viitori membrii ai 

echipei. Suportul logistic a fost realizat cu 

rezultate bune de către  Iulia Apetrei. 

Ceparu Ștefan, Mălina Coman, Ruxandra 

Mazilu, Sălăvăstru Ștefan, Karina Iacob, 

Mădălina Ifrim, Popescu Olga, Popovici 

Ana, si Chiriac Vlad şi-au încercat puterile 

- şi s-au autodepăşit - în a prezida dezba-

terile din cadrul  celor 3 comitete: Politic, 

Drepturile Omului, Economic si Social. 

Această experinţă este una de 

neuitat, deoarece conferă o noua viziune 

asupra mediului social, economic, cultural 

și istoric atât intern cât şi extern ale lumii 

în care trăim, dezvăluind ”mistere” legate 

de funcţionarea lor. De asemenea, 

conferința are ca scop schimbarea de 

atitudine și mentalitate a adolescentului 

visător care poate asfel să devină mai 

tolerant și mai activ în probemele civice, 

să aibă un cuvânt de spus în mesul 

lucrurilor și-și poate îmbunătăţi cultura 

generală, abilitățile de comunicare și 

oratorice, gândirea critică și capacitatea de 

a argumenta. Este o doză de încredere ce 

vine cu noi prietenii şi legături mai strânse 

cu oamenii de lângă tine. Acest schimb de 

idei este ceea ce de fapt trebuie să încerce 

fiecare dintre noi, pentru a scăpa de 

plictiseala şi monotonia inerentă zilelelor 

noastre. 

Vă așteptăm cu drag la Conferința 

Națională BacăuMUN 2016. Pentru 

înscrieri, accesaţi http://bacaumun.org/ 

 

Petruța Balint, clasa a XI a B 
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Balade francophone 
 

De ce ”Balade francophone” ? 

Pentru cǎ , în fiecare an, luna martie ne 

prilejuieşte o incursiune în universul 

francofon. 

Ce este, de fapt, Ziua Francofoniei? 

Ce scop împlineşte ea? Putem spune cǎ 

reprezintǎ, în acelaşi timp, un prilej de 

informare şi un joc dedicat milioanelor de 

oameni din treaga lume, care vorbesc sau 

folosesc , într-un fel sau altul,  limba 

francezǎ. Este o modalitate excelentǎ de a 

acumula noi cunoştinţe, într-un mod 

interactiv.  

 De ce interactiv? Pentru cǎ am 

creat o multitudine de metode pentru a 

celebra aceastǎ zi. Prezentǎm proiecte, 

cântǎm, desenǎm, dansǎm, montǎm 

filmuleţe. Nu în ultimul rând, ne putem 

juca şi crea,  folosind cele 10 cuvinte, la 

prima vedere,  neobişnuite,  alese în 

fiecare an pentru a ne pune la încercare 

imaginaţia. Aparent fǎrǎ nicio legaturǎ 

între ele, elevi cu imaginaţie au reuşit sǎ 

gǎseascǎ contextul adecvat, în care acestea 

sǎ alcǎtuiascǎ o poveste interesantǎ.Vǎ 

puteţi convinge ,  citind aceste poveşti.  

Cât despre noi, noi ne-am mulţumit sǎ le 

definim, dar ne-am strǎduit sǎ gǎsim,  

pentru fiecare,  o imagine potrivitǎ, care sǎ 

le ilustreze mai bine sensul. Am fǎcut 

aceasta  pentru a vǎ inspira şi pe voi sǎ 

încercaţi sǎ intraţi în acest joc al 

Francofoniei.  

Personne qui a une mine sournoise, 

rusée. 

Balade provençale 
 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

l'endroit où tout le monde rêve d'arriver 

un jour. C`est un  lieu où le temps est 

toujours beau et les gens sont toujours 

unis. Ce qui rapproche le plus  les gens,               

c`est, premiėrement, le tourisme. Ses 

branches sont vastes et diversifiées ; 

on parle de tourisme balnéaire, à 

Marseille, Nice, Saint-Tropez, de tourisme 

écologique , trės bien représenté  à Port-

Cros, Mercantour, Camargue et de 

tourisme culturel aussi, grâce aux 

festivals d`Aix-en-Provence, d`Avignon 

ou d`Arles.  L'un des festivals les plus 

importants qu`on y organise est, de loin,  

Le Festival de film de  Cannes. 

Le Festival de Cannes, a été fondé en 1946  

sur un projet de Jean Zay, ministre de 

l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du 

Front populaire, et appelé, jusqu’en 2002,   

le Festival International du Film. 

Il est devenu, au fil des années, le festival 

de cinéma le plus médiatisé au monde, 

notamment lors de la cérémonie 

d'ouverture et la montée des marches : le 

tapis rouge et ses vingt-quatre « marches 

de la gloire ». 
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Quant à  notre pays , il a été représenté  

dans ce festival,  très important,  au fil du 

temps. Ainsi, en 1957, Ion Popescu-Gopo a 

gagné le premier prix pour notre pays  

avec le film “Scurtă istorie”. Il a été  suivi 

par Liviu Ciulei en 1965, Mircea Mureşan 

en 1966, Mirel Ilieşiu en 1969, Cătălin 

Mitulescu en 2004, Cristi Puiu en 2005, 

Corneliu Porumboiu en 2006. Le dernier 

prix a été remporté par Cristian Mungiu 

en 2012, avec le film “După dealuri”. 

En conclusion,  celui qui serait tenté de  

faire une  balade provençale  ne  s` 

ennuyerait pas,  car il y a,  là-bas,  

beaucoup d` attractions destinées  à attirer 

et à retenir l`attention. 

Bon  voyage ! 

 

 Elena – Georgiana  Nechifor,  

clasa a XI –a C 

 

Este despre noi 
  

 “Uhuuuu! Troy Bolton e acolo? Aș 

vrea și eu să fiu Vanessa pentru un Troy 

Bolton, se poate? Vara asta va fi atât de 

diferită! Gândește-te! Suntem la liceu! Va 

fi așa de fain! Muzică, distracție pe holuri, 

băieți drăguți, seri târzii pierdute în oraș, 

povești de dragoste, prieteni, foarte 

muuulți prieteni, majorete… Cred că și eu 

aș vrea sa fiu o majoretă: Haaai Wildcats!”  

 Ok. Pauză. Nu cred că înțelegeți ce 

se întâmplă. Haideți să vă explicăm. Așa 

vedeam noi,  doua puștoaice care au văzut 

High School Musical, viața de liceu și cred 

că nu eram singurele. Totuși, această 

imagine idealizată era umbrită de anumite 

temeri. Temeri ascunse pe care nu voiam 

să le credem, care ar fi putut fi realități, 

totuși nu contau. Noi urma să mergem la 

liceu, să devenim ,,Boboace”. 

 Ulterior acestei perspective, ne-a 

lovit inevitabil realitatea. Poc! Un duș rece 

de fețe noi, necunoscute, agitate, ce erau 

atât de diferite de ale celor cu care ne-am 

obișnuit. Au urmat primele note diferite 

de 10 care au adus cu ele șiroaie 

interminabile de lacrimi. Primul 6 – O fi 

real? Da… Așteaptă zâmbăreț în catalog 

sa facă cunoștința cu părinții la ședință. O, 

dar ce să vezi? Se simțea singur, așa că  și-

a mai făcut și alți prieteni, stăteau acolo 

frumușel în catalog ca o mare familie 

fericită. 

Poate că în acel moment, 5 la 

biologie și 6 la informatica erau cele mai 

mari probleme ale noastre… dar timpul a 

trecut și noi am crescut. Odată cu trecerea 

lui am învățat atât de multe și nu ne 

referim la ecuația caracteristica a unei 

matrici, principiile estetice ale 

tradiționalismului sau monocotiledonate.

 Ideea e că în timpul liceului am 

aflat multe lucruri despre viaţă, despre 

cine suntem, despre ceea ce e cu adevărat 

important. 
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În timpul liceului ne-am format, 

ne-am construit un set de valori, am 

conștientizat adevărata valoare a unei 

prietenii și am cunoscut și părțile mai 

dure ale realității: unii se vor ajuta pe ei și 

după pe tine, mulți vor fi pe cont propriu 

și își vor vedea doar de propriile interese, 

vei auzi cuvinte frumoase spuse din 

complezență, ceea ce nu ar fi neapărat un 

lucru rău, însă iți vei da seama cât de rare 

și cât de mult contează cele spuse cu 

sinceritate, vei fi uimit de cât de mult rău 

și de cât de multă indiferență pot da 

dovada unii oameni…Lucrurile acestea 

însă te vor face mai puternic, te vor 

pregăti pentru viată. 

 Am început în clasa a 9-a cu niște 

străini cu care întâmplător trebuia să stăm 

în aceeași clasă și să mergem la aceleași 

ore. Am continuat în clasa a 10 cu niște 

colegi și am ajuns in clasa a 12-a cu 

prieteni cu care am pierdut nopți si am 

avut discuții despre viată, despre viitor, 

despre temerile noastre,  despre ce 

înseamnă să fii om.  Am trecut prin 

proiecte, activități care au un ecou 

puternic  în personalitatea noastră. Am 

început necunoscători și poate ignoranți 

câteodată și am devenit implicați, tineri 

doritori să vadă și să fie schimbarea din 

societate. 

 Am ajuns sa cunoaștem adevărul 

zicalei: ,,Mediul în care trăiești te 

formează”. Poate la început nu am fost 

conștienți de norocul pe care l-am avut că 

am reușit să intrăm in cel mai bun liceu 

din Bacău, dar în timp am descoperit cât 

de important este sa fii înconjurat de 

oameni valoroși: profesori implicați și 

doritori să ne învețe ceva, de un colectiv 

ale cărui obiective se suprapun,  de 

oameni care cunosc înțelesul visurilor 

mari și al aspirațiilor ambițioase. 

 Adevărul e că liceul este mai mult 

despre viaţă...liceul este despre tine... 

Pentru că prin intermediul lui cunoști 

oameni și povești care te schimbă. În 

timpul liceului poate descoperi ce e 
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important pentru tine cu adevărat, ce iți 

place să faci...descoperi noi părți ale tale 

sau părți de mult pierdute. E o nouă 

etapă... Profesorii devin îndrumători și 

modele de urmat, colegii ce la început 

erau niște chipuri reci, devin cei mai 

apropiați confidenți alături de care poate 

vei avea unele din cele mai frumoase 

amintiri.  Da, vei învața lucruri legate de 

scoală, poate chiar foarte multe… Dar cel 

mai mult vei învață despre viată...despre 

faptul că lucrurile nu vor mai fi atât de 

ușoare precum erai obișnuit, vei 

conștientiza că în viată oamenii vin și 

pleacă și că important este să încerci să 

profiți de fiecare moment... Și, da,  va fi 

greu, și, da, te vei strădui, vei da de 

greutăți...dar trebuie sa fii un luptător... 

Pentru că viitorul noi ni-l construim… Am 

învățat că ceea ce ne dorim poate deveni 

realitate prin muncă și ambiție...am 

învățat că totul depinde de noi și de 

trăit...Am învățat că împreună putem face 

lucruri mărețe și am învățat să nu ne fie 

frică să cerem ajutor. 

Timpul trece, zilele se scurg, amintirile 

rămân. Mulțumim Liceu, mulțumim 

pentru că ne-ai trecut ușor prin viată și ne-

ai oferit atâtea înțelesuri, mulțumim 

pentru că ne-ai pregătit pentru ceea ce 

urmează, pentru viitor! 

Coman Mălina Andreea , Grigore Ana Maria

   clasa a XII-a E 

 

De ce un site nou? 
 Ideea creării unui nou site oficial al 

Colegiului Național „Gheorghe 

Vrănceanu” Bacău, www.cnvranceanu.ro 

a pornit de la nevoia de a avea un site 

complet funcțional, de tip instituțional, 

care să reprezinte colegiul nostru. 

Construcția acestuia a presupus mai multe 

etape: analiza preliminară, crearea 

structurii sitului, organizarea informației, 

machetarea și programarea paginilor web 

în HTML, CSS, Javascript și PHP, testarea 

sitului și publicarea pe internet. La 

realizarea acestui site am lucrat patru 

elevi, două grupe de elevi: Benchia 

Mădălin și Coteanu Sebastian (clasa a 12-a 

F), participanți la fluxul 1, și Morărașu 

Miruna și Sandu Ioana (clasa a 10-a E), 

participanți la fluxul 2 al proiectului 

Erasmus+ ”Formare inițială de calitate 

prin mobilitate – design și programare 

web”  2014-1-RO01-KA102-000956, al 

cărui beneficiar este colegiul nostru. 

Această împărțire ne-a ușurat munca, o 

grupă fiind responsabilă de crearea 

paginilor componente pentru ecrane 

widescreen, iar cealaltă lucrând la 

responsivitatea sitului. Am fost 

coordonati și sprijiniți de tutorele nostru 

de practică, d-l Ricardo Magalhaes, senior 

web developer al firmei de primire unde 

am realizat stagiile de practică din cadrul  
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proiectului, cât și de doamnele profesoare 

Popa Diana, Chelba Maria și Mărgineanu 

Lăcrămioara. 

 Conceptul noului site a fost inițiat 

în timpul stagiului de practică pe care 

elevii beneficiari ai proiectului Erasmus+ 

”Formare inițială de calitate prin 

mobilitate – design și programare web”  

2014-1-RO01-KA102-000956 l-au realizat 

în Barcelos, Portugalia, sub atenta 

îndrumare a tutorelui de practică. Acesta 

a prezentat elevilor noștri principiile care 

stau la baza creării unui astfel de site. Cel 

mai important lucru pe care l-am stabilit a 

fost faptul că situl trebuie să aibă o 

interfață cât mai simplă, pentru a pune în 

valoare conținutul și a-l expune 

utilizatorului într-un mod plăcut. Un site 

cu o structură de meniuri mare, cu multe 

informații, nu poate avea un design 

complicat și animat, deoarece, în acest 

mod, ar submina scopul sitului, fie prin 

limitarea informațiilor afișate în favoarea 

graficii , fie prin distragerea atenției de la 

conținut. 

 Simplitatea și claritatea sunt 

punctele forte ale noului nostru site. 

Prima pagină, „Acasă” , este împărțită în 

trei zone. Prima corespunde logoului și 

textului aferent , a doua zonă cuprinde 

întregul conținut: meniul principal format 

din șase tab-uri, o galerie de imagini sub 

forma unui slideshow, doua meniuri 

secundare și o descriere succintă a 

colegiului. Cea de-a treia zonă corespunde 

footer-ului, format din trei coloane, în care 

sunt specificate informațiile de contact. 

Între pagina „Acasă” și celelalte pagini nu 

există diferențe majore, singura diferență 

constând în structura zonei a doua, care 

este alcătuită dintr-un meniu secundar, ce 

facilitează navigarea și accesul la 

conținutul paginilor aferente acestuia. 

Acest lucru are legătură cu un alt 

principiu în web-design, unitatea. 

Totodată, situl nostru este responsiv, un 



                                                   2016 

     22 

 

alt principiu în web-design ce face referire 

la disponibilitatea unui website de a-și 

adapta dimensiunea în funcție de 

dispozitivul de pe care este accesat. Există 

patru dimensiuni de ecrane pentru care se 

fac design-uri responsive: 

1. dimensiunea unui monitor Widescreen; 

2. dimensiunea unui monitor mic sau un 

laptop; 

3. dimensiunea tabletei; 

4. dimensiunea unui telefon mobil. 

 Pe lângă scopul estetic, interfața 

grafică simplă ușurează accesul 

utilizatorilor la secțiunile site-ului și 

permite încărcarea rapidă a elementelor 

grafice. În această etapă a dezvoltării site-

ului am definit structura vizuala, layout-

ul, unde se găsesc elemente funcționale și 

am stabilit proporțiile pentru elementele 

de design decorativ. În realizarea 

cromaticii sitului, am folosit site-ul 

www.color.adobe.com, dar și diferite 

efecte vizuale de înfrumusețare, precum 

degradeuri și umbre pe paleta 

predominantă alb-albastru, care sunt și 

culorile oficiale ale colegiului. 

 Programul pe care l-am folosit 

pentru scrierea și verificarea codului 

HTML & CSS este Sublime Text 3, un 

program cu o interfață prietenoasă și ușor 

de utilizat. Am folosit BoilerPlate-ul. 

HTML5 BoilerPlate este un schelet pentru 

orice site web, acesta fiind foarte bine 

documentat. Pe lângă faptul că 

Boilerplate-ul face ca site-ul să arate bine 

în browserele noi, acesta asigură și 

compatibilitatea cu browserele mai vechi.  

 În final, după ce am verificat și 

testat situl pe cele mai populare browsere: 

Google Chrome, Internet Explorer, 

MozillaFirefox, Microsoft Edge, am 

publicat situl, acesta strângând aprecieri 

atât în rândul elevilor noștri, cât și în 

rândul profesorilor. Situl a avut atât un 

impact pozitiv asupra utilizatorilor, cât și 

asupra creatorilor, deoarece în perioada 

de concepere si creare a sitului, aceștia și-

au dezvoltat spiritul de echipă , abilitățile 

de comunicare cu posibili clienți și modul 

de analiză a unor oportunități. 

Sustenabilitatea dezvoltării și adminstrării 

site-ului se va realiza prin cooptarea în 

echipa de adminstrare a elevilor din 

clasele mai mici și inițierea lor în cadrul 

clubului de IT și WEB design al colegiului. 

Mădălin – Codrin Benchia, Sebastian Coteanu  

clasa a XII-a F 

 

Ere noi. În Moldova 
 

     Stau la lumina unui foc înalt. Îl privesc 

şi el mă farmecă cu o bătaie veșnică. 

Clipesc odată cu el, dansând astfel într-o 

armonie perfectă: eu nu exist cât el nu 

există. E noapte, aproape dimineaţă, iar 

felul în cari trăiesc mă oboseşte. Viaţa mia 

începe noptea şi se sfârşeşte în zori, razele 
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domnind peste retina mia. Sunt veşnic 

rece şi nu voi înţelege vreodată di ce. 

Poate tocmai mâinile di gheaţă mă atrag 

spre căldura văpăilor. Privesc la pământul 

ce mă-ncongioară. Era ţara mia de aur, era 

tot ce voi avea vreodată. Era Moldova. 

     Stau pre iarba umedă, în pădurea 

nimănui. Un vânt sticlos se loveşte de 

pielea mia ca de ţărmul unei ape iar eu nu 

simt, ci îmi trece prin părul negru şi lung 

şi îl împrăştie.  

     Stau în lumina lunii de când mă ştiu şi 

îmi pare o veşnicie. Deseori, ies den 

ignoranţa în cari mă atrage ființarea mia 

exterioară şi reuşesc să îmi urc ochii. Era 

iarnă prima dată când ochii negri ieşeau 

den pământ şi se topeau în razele 

reflectate pre zăpadă. Ei s-au oprit brusc. 

De câtă inocentă neștiință dădeam dovadă 

şi Doamne, cât realizam asta! Totuşi, nu 

mi-am oprit pornirile. Un tânăr di care nu 

voi mai şti vreodată m-a constrâns să îl 

privesc. A fost prima mia dragoste. Doar l-

am privit, iar el nu a mai fost acelaşi. Între 

noi era artă. Sufletele noastre dansau în 

timp ce şi noi dansam. Mintea şi emoţiile 

se confundau. Noi nu vorbeam prin 

cuvinte. Tânărul meu cu ochi căprui îmi 

cânta iar eu dansam în cercuri, fluturând o 

rochie albă în valuri di spumă. Râdeam şi 

el privea în gol, spre răsărit. Nu îmi părea 

prezent. A fost el vreodată precum am 

fost eu? Un ritual pentru mine era o viaţă, 

pentru el o nopte. Se trezea complet altul 

şi pleca, fugea di mine şi nu se mai uita 

înapoi, temându-se parcă di o vrajă. Eu îl 

strigam cu lacrimi şi ele se loveau di 

pământ. Di acolo creşteau ciuperci urâte, 

otrăvitoare. Era mereu aceeaşi poveste. 

Tineri cu ochi di marmură, di purpură, di 

sticlă, îmi dadeau arta lor în miez de 

nopte, iar răsăritul mi-i fura.  

     Eu eram Fata-Pădurii, o fată veşnică, 

cel puţin aşa strigau după mine când 

treceau ţăranii în haine subţiri den in, în 

căruţe veştejite, trase di cai slabi. Eu nu 

mă cunosc, dar aud poveşti despre mine 

când mă sui în copaci înalţi, deasupra 

oamenilor ce rătăceau în pădurea mia. Ce 

poveşti triste! Nu aş putea însă vreodată 

crede ce spun nişte voci molcome. Un 

cioban s-a rătăcit odată cu turma alături di 

ucenicii săi, băieţi tineri cu haine di lână 

grele.  

     −Apropiaţi-vă, căci nu vreau să mă 

audă Muma-Pădurii vorbind despre 

dânsa, fiindcă e fiinţă necruţătoare şi 

perfidă! Am văzut-o venind spre mine, o 

femeie bătrână şi încruntată. Nu mă 

întrebaţi cum di mai trăiesc, căci numai 

prin voinţa Dumnedieului am căpătat 

puterea di a fugi. Eu ştiu că e mama unei 

fete cu faţa albă şi obraji rumeni. 

     … Eram eu acea fată a unei fiinţe atât di 

rele. Câte lucruri se vorbesc! Eu nu aveam 

cu adevărat o mumă, ci un tată…un 

bătrân arbore. El era făcătorul tuturor 
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celor den pădure, căci den frunzele lui 

căzute toamna luau fiinţă plantele şi 

animalele. El îmi spunea că am fost la 

începutul lumii o frunză purpurie, cu 

margini rotunde, ce tăia orice le atingeau, 

chiar şi vântul. Pre când lumea di abia se 

forma, vântul bătea cu forţe imposibile, iar 

tata spune că la Potopul cel Mare s-a lovit 

di mine şi a început să îi curgă sânge timp 

di 200 di ani, căci atât de puternică mi-era 

forța pe atunci. Când natura se vatămă, ei 

îi trebuie 200 di ani să se vindece, să 

recapete puritatea. Când și vântul s-a 

vindecat, s-a întors şi a făcut ronduri într-

o furtună în care a fost prins întreg 

pământul. Au fost luate animale din 

bârlogurile lor, copaci străvechi, petice de 

pământ negru. Toate ființele di pe pământ 

atunci și-au strigat: ”Tornat, tornat!„ ceea 

ce înseamna că vântul își rotunjea suflul, 

iar de atunci a rămas numele de „tornadă” 

pentru când vântul se revarsă puternic pe 

pământ. Atunci am căzut şi eu, iară când 

am atins pămantul, den vechea frunză, 

tata a suflat peste mine. Şi mi-a crescut la 

început un trup di lemn di brad şi ochii 

negri. Vântul a plecat la miezul nopţii, 

după ce a venit în zori di zi, iar eu di abia 

atunci am deschis ochii. Di aceea eu mă 

sfârşesc la răsărit, renăscând noptea. 

Ciobanul le şopteşte:  

     -Fata-Pădurii vă simte şi vă caută, iar 

dacă sunteţi tineri frumoşi ce treceţi prin 

pădurea ei, vă va cânta până ce vor plânge 

cerurile. Iar vocea ei di cristal vă va suna 

ca susurul unei ape, ca o lină curgere. 

Atunci să nu o ascultaţi, căci vă va vrăji şi 

vă va lua minţile! 

     …Cât neadevăr!  

     −Când îşi desfăce împletiturile iar firele 

negre se pierd în vânt şi ating materia, 

cresc den ele fluturi tot la fel di negri. Iară 

când fata dansează, întreg pământul se 

cutremură şi tinerii cari cutreieră în afara 

casei îşi pierd liniştea. 

     Sufletul meu se mânia şi pielea mia 

albă se întuneca. În acele momente îmi 

pierdeam conştiinţa, coboram pre 

pământul aspru şi priveam ciobanul ce 

acum dormea. 

     −Piezi pătimașe și nerecunoscătoare! 

strig înspre bărbații în blănuri albe, 

trezindu-i. 

     Focul ce i-a încălzit până atunci mă 

ademenea. Atingeam tăciunii fără 

resentimente şi aruncam cu foc în ochi 

înspre ei. 

     Trăiesc di milenii şi ard ca un foc în 

fiecare, continuu ţinută di o forţă din afară 

încă inexactă, o mână creatoare. Sunt însă 

acum, în actualitatea cari mă preschimbă, 

şi simt cum mă sfârşesc căci pădurea îmi 

plânge în palme. Văd bărbaţi puternici în 

salopete roşii cu bărbi maronii ce îmi fură 



  Gaudeamus       

 

  25 

  

vlăstarii. Nici ciobanii nu mai spun 

poveşti, ci se culcă obosiţi di un psihic şi 

continuu efort. Se înfruptă den aurul 

naturii şi îl lasă sărac. Astăzi trăiesc pre 

nori di praf, dragostea mia se scurge în 

crăpăturile den pământ, căci seceta l-a 

sărăcit şi pre el. Aş vrea să nu trăiesc 

veşnic, ci să mă înalţ la cer sau să cobor în 

pământ odată cu întreg poporul vechi, cu 

puritatea unei lumi nevătămate. Uitaţi 

cum oamenii se pierd, desacralizând ce e 

frumos! Uitaţi cum viaţa nu mai e, ci doar 

o copie mârșavă! Uitaţi voi, căci eu nu mai 

pot să văd cum ce a fost atâta timp acum e 

doar reflexia ireală a trecutului. Vărsaţi 

lacrimi şi renaşteţi natura aşa cum eu am 

făcut mereu. Eu voi fi așteptând ere noi… 

Elena Câdă, clasa a IX-a F 

 

Mâine 
 

Ieri am păcătuit privind printre 

oamenii din încăpere. Am păcătuit 

căutând cel mai frumos chip. Am păcătuit 

hărăzindu-mi principii goale. Iar 

pământul mi s-a împotrivit tocmai 

invitându-mi în faţă cel mai frumos chip. 

O existenţă calmă, cu pielea albă şi ochi 

adânci. M-am pierdut în gânduri, 

imaginându-mi mâna ei de marmură 

peste a mea de lemn şi am ajuns de pe 

buzele de trandafir până în cerul gurii, 

unde stelele îi luminau fiinţa. Şi am reuşit 

să lunec astfel până în spatele irisului 

albastru de unde nu am mai văzut cu 

ochii mei, ci am văzut viaţa în alb si 

negru. Am ieşit din fiinţa mică, cu un 

straniu sentiment de rece. Însă aflându-mă 

în postura de privitor, am reuşit din nou 

să mă echilibrez şi să mă regăsesc 

impregnându-mi imaginea existenţei sale 

pe retina mea, printre celulele cu bastonaş 

...şi nu am mai reuşit să mă dezleg de ea. 

I-am păstrat imaginea ca pe o taină, nu am 

mai vrut să o afle nimeni, căci mă iscodea 

ideea că nu va mai fi a mea. Dar nici nu a 

fost. Am sărit iar pe buzele mici, egale, şi 

am alunecat prin traheea ei îngustă. I-am 

văzut sufletul, dar el nu mai avea ochi 

albaştri. Avea mii de camere obscure în 

care numai ea se ascundea şi am vazut 

acolo şi flori de mucegai. De ce le-a lasat 

să piară, acolo, în inima sa? Ce gust amar 

credeam că i-au lăsat.. Şi atunci m-am 

îndepartat. Am reintrat în inima mea, şi 

am văzut cum la mine pulsa sângeriu 

viaţa. Am păşit înapoi, dar ea mă prindea. 

Am fugit, dar ea mă ţinea. Am luptat, dar 

şi ea lupta. De ieri, sufletul meu a fost 
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vătămat atunci când mâna ei de marmură 

s-a sfărâmat peste a mea.  

Azi am îngăduit să trăiesc fără de 

acea mâna pe care acum se înşiroiau vene 

albastre, prin care sufletul nu mai curgea. 

În timp ce îmi priveam mâna străină, în 

mirajul ei se vedea apropiindu-se o altă 

ea. O ea altfel decât cea de ieri, o ea a cărei 

frumusete nu mă necăjea, ci mă intriga, 

căci în ochii ei obişnuiti mă puteam regăsi 

mai bine decât în cei de argint, căci ei mă 

priveau mai adânc decât cei de aur, iar ei 

îmi şopteau mai adevărat decât cei 

albaştri. Pe obrajii ei palizi, planetele se 

roteau în sistemul lor. Pe mâinile ei de 

stofă caldă, se întindeau la nesfârşit 

semne. Fruntea ei îngustă şi buzele ei 

lungi se uniformizau într-o armonie deloc 

tipică, într-una a perfecţiunii mele. O 

frumuseţe ciudată. O priveam, înaltă cum 

era, şi mă îndrăgosteam mereu când, pe 

buzele ei roz mă adânceam până în 

mijlocul existenţei sale şi făceam un salt 

până în interiorul minţii ei, în care idei 

colorate păşeau adânc pe încreţiturile 

substanţei cenuşii şi îi lăsau urme de 

pantof. Poate de acolo provin şi urmele de 

pe prelungirile falangelor... Ea era mai 

mult eu decât reuşeam eu să fiu eu, iar eu 

nu mai eram eu când ea nu mai era. Devin 

dependent de fața aceea neplăcută ce mă 

face să iubesc lumea cum nu am reuşit 

vreodată. O cuprindeam cu privirea 

mereu şi o iubeam mai mult decât m-am 

iubit pe mine. Eram cruţat şi judecat în 

acelaşi timp şi supus să trăiesc în umbra 

ei, căci numai sub privirile ei eram eu. De 

o secundă de singurărate am avut nevoie 

şi mi-am trezit natura de sub o dulce şi 

cruntă domnie. Eram al ei. O secundă în 

care am reintrat în adâncurile mele. Ce 

căutam? Căutam să fiu al meu. Eram 

asuprit de o dragoste nemărginită, ce mă 

mărginea. Eram supus obsesiei de a fi cu 

ea, dar tot ea mă limita. Nu puteam să mă 

cunosc. 

Mâine poate ma voi îndragosti de 

eleganţa unui chip la fel de frumos ca şi 

sufletul şi îmi voi găsi libertatea de a fi eu. 

Mă voi iubi pe mine înainte să îmi ofer 

dragostea. 

Elena Câdă, clasa a IX-a F 

 

Întrebare 
      

  „O vezi cum trece? Fata asta e 

tristă”. O afirmaţie spontană. Mă uit la 

fata care trecea. Părea într-adevăr tristă. 

Nu văzusem vreodată asta. Nu o 

privisem. Părea să aibă tot ce ar fi 

constituit în mintea unui adolescent 

„fericirea". Dar ce era nefericirea ei? Mai 

îmi trec o dată privirea asupra ei. Poate 

nefericirea ei era inconstienţa. Poate 

tocmai toate cele ce ar putea alcătui 

fericirea o conduc într-o stare echivocă. Eu 

o cunosc. Eu ştiu că a alergat după tot 
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idealul adolescentin, că şi-a impus bariere, 

şi-a ales suprafaţa. Suprafaţa aceea atât de 

înşelătoare, ce îl face pe om o fiară şi îl 

depărtează de realitate. Idealurile ei false 

au minţit-o. I-au promis o lume a ei, i-au 

dat speranţe fade. Au făcut-o străină de ce 

e bun, de ce e adevărat. Mi-a trecut prin 

minte cuvantul „rău", dar m-au întrupat 

scrierile unui domn ce spuneau să nu 

există rău. Am contracarat, simţeam şi 

credeam că există. Dar atunci, privind 

cunoştinţa, de altfel străină, am acceptat 

gândirea oponentului meu. Mi-am 

orientat mintea spre o altă perspectivă: 

fata nu era rea, fata era pierdută. S-a 

pierdut de sine în căutarea confirmării 

sale în faţa celorlalţi. O greşeală tipică. Ea 

se întunecă. Îsi orbeşte triumfătoare 

puterea de a privi lumina. Dar ceea ce 

străpunge emoţiile ei e tocmai că i-au dat 

o fericire falsă. Şi acum merge şi o citeşte 

un străin. Îi citeşte neliniştea. Îi vede 

încruntarea şi o judecă."Ea nu e rea", mi-

am repetat. Însă nu mai e nici bună. De ce 

a fost lăsată să intre într-un joc pregătit? 

Cine o va scoate din nefericirea toxică? Nu 

eram eu raspunsul. Eu o cunoşteam de 

mulţi ani, dar nu am simţit chemarea către 

forţa mea interioară salvatoare. Poate asta 

mă face să nu fiu nici eu o persoana bună. 

Nu m-am îndoit vreodată că nu mai sunt 

bună. Însa îmi voi accepta calitatea mea de 

om. Eram acolo în ca vizionar. "Trecerea ei 

întâmplătoare nu îmi va perturba viaţa". 

Îmi întorc acum privirea spre el. Eu o 

cunoşteam. Cum se putea ca eu să nu fi 

observat, dar el da? Mă uit din nou la ea. 

Trecea cu capul plecat spre pământ şi 

zâmbea. Te-ai fi putut întreba la ce se 

gândeşte. La cât de împlinită îi e viaţa? 

Oh, dar e doar un copil. Poate zâmbetul 

m-a făcut să greşesc.  

      Acum mă interesa mai mult el. Cum a 

citit-o? El îşi priveşte în continuare 

„subiectul". Chiar şi după ce trece, rămâne 

îngândurat. Se pierde şi el şi îşi pierde şi 

privirea pe blocurile gri, unduind lumini 

difuze. Rondurile maro ale ochilor săi 

erau crestate în negru, asemenea razelor 

soarelui când te uiţi prin prisma unei 

lentile negre, asemenea unei flori de 

primavară, asemenea a tot ce e frumos. 

Simţeam mereu cum mă pierd în vorbe 

comune când mă gândeam la el. Pentru el 

aş fi vrut să creez cuvinte noi prin care să 

îi vorbesc, care să explice cum văd toată 

lumea în jurul ochilor negri, ai săi, de care 

era veşnic nemulţumit. Spunea că sunt ai 

tuturor, spunea că nimeni nu s-ar pierde 

privind ochi maronii. Însă eu m-am 

pierdut, regăsindu-mă mai apoi tot acolo, 

alături de tot ce sunt capabilă ca om să 

percep ca fiind "frumos". Cunosc în fiecare 

clipă cum "frumosul" e continuu 

desacralizat, cum el îşi pierde 

veridicitatea. Pentru el aş vrea un cuvânt 

unic, al lui, al nostru ce să unească într-o 

legătură ancestrală ambianţa frumosului 
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pe care îl văd în el. Privirea lui a rămas în 

urma fetei. Curând centrul său de interes 

se împrăştie, până ce nu am mai putut 

asculta pietrele lovite sub paşi. Tot corpul 

său se apleacă în faţă până ce firele 

părului său se despărţeau, dansând în faţa 

ochilor mei. Nu îl mai simt cu mine, ci 

undeva departe. Cred că a plecat pentru 

un moment cu gândurile sale. Îmi pun 

mâinile asupra capului greu, greu de 

gânduri, de idei, de nelinişti. Poate prea 

multe nelinişti pentru cineva cu ochi atât 

de frumoşi. Tresare şi simt cum se apropie 

cu prezenţa sa de mine. Aleargă. Suntem 

din nou unul.  

      Era 1 martie. Râdeam amândoi de 

naivitatea frumoasă a oamenilor. Un râs 

inocent, analizator. Noi vedeam ziua 

aceea ca fiind o zi ca oricare alta. 

Primăvara nu începuse decât în sensul 

definitoriu al acestuia. Vremea era tot 

rece, oamenii erau aceiaşi. Se bucurau de 

ceva fals, erau păcăliţi de nevoia unei 

sărbători pentru un comerţ ieftin. Însă 

precum Nietzsche zicea, oamenii deştepţi, 

cei împliniţi, erau cei ce reuşeau să fie 

fericiţi făcând ceea ce le place. Cum ar 

putea doi necunoscători ai lumii să judece 

fericirea unor oameni? Cu ce drept? Cei de 

vârsta noastra împărţeau flori în centru. 

Eu nu primisem flori. Datinile sunt şi ele 

frumoase. Dar nu sunt frumoase precum 

ochii lui, sunt frumoase precum 

sentimentele. Sunt frumoase precum 

plăcerea de a simţi apartenenţa. Sunt 

frumoase precum "acasă". Uneori, să faci 

ceea ce fac şi semenii tăi te face să te simţi 

acasă. Primăvara nu m-a mai făcut 

vreodată până atunci să simt nehotărâre. 

Nu înţelegeam. Nu ştiam cum să mă 

bucur de acea zi. Am ignorat-o poate în 

cel mai neînsufleţit mod şi am pierdut 

astfel primăvara?  

      Revin la gândurile mele, mă întorc, din 

nou, către el. Ajung să cred că era precum 

o punte către realitate. Mereu când mă 

pierdeam, când rupeam legătura fină cu 

lumea, mă întorceam către chipul lui calm 

şi rece. Dar el era mai gânditor decât 

mine. Când îl vedeam înălţându-şi fruntea 

înaltă şi dezlipindu-şi buzele, închizând 

ochii, simţeam dorinţa de a-mi întinde 

mâna peste a lui, de a-i spune să trăiască, 

de a-i colora gândurile de sine în nuanţe 

calde, nesimţite de către ochii lui maro, în 

cele ale muzicii, în ale aerului rece, în ale 

artei de a asculta. Ele erau frumoase 

precum bucuria de a trăi peste tine. 

Frumoase precum secundele în care lumea 

ce te înconjoară devine reală, iar tu nu eşti 

decât privitorul ei. Dar el nu înţelegea 

aceste bucurii mărunte, făcute şi mai 

mărunte de către o cruntă societate. Le 

vedea ca pe idealuri uşor realizabile, 

aşadar nu erau necesare. Însă trebuie să te 

detaşezi pentru a simţi lumea reală. Eu şi 

el să ne detaşăm, să simţim frumosul 

tuturor, să putem să ascultăm prezentul. 
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Dar el era destul o prezenţă plăcută, o 

frumuseţe imperfectă si ciudată, devenind 

mereu mai interesantă. El îmi cuprindea 

tot sufletul în strânse panglici, iar eu le 

simţeam căldura. Nu voiam să le dau jos. 

Nu mai simţisem sentimentul de iubire, 

astfel încât nici nu vorbeam de el. Între el 

şi mine era dependenţă, era oscilaţia mea 

între da şi nu. Îl iau de mână, el mă ia pe 

mine. Nu realizezi cât de singur eşti până 

ce nu îţi vezi umbra solitară topindu-se pe 

asfaltul fierbinte. Ne contopim. Suntem iar 

unul. Iar e tot ce mă leagă de pământ. El e 

limita, el e cel ce mă ţine când mă aplec 

către cer, el e gândurile. El e apusul meu, e 

tot frumosul din rău şi din rece. E egoul 

meu, e cel ce îmi vorbeşte. El e alter ego-ul 

ce a fost dinaintea mea pe lume, el poate 

gândind înainte ca fiinţa mea psihică să 

conştientezeze faptul că trăiesc. Mai 

presus de toate, el e raţiunea. Nu ştiu care 

îmi sunt graniţele când sunt doar eu. Însă 

nu pot să părăsesc pe cineva care mă 

cunoaşte mai bine decât aş putea eu 

vreodată să o fac. Nu primăvara mă face 

nehotărâtă, nu din cauza ei nu ştiu dacă 

vreau să mă eliberez. Nu ştiu nici dacă 

pot. Ar însemna aceasta să devin o fiinţă 

hedonistă, un cuib de frenezie fără limite? 

Încercand, s-ar putea să mă pierd de sine, 

iar teama mă macină. Teama mă ţine mai 

aproape de el. Teama e un suflet negru. El 

îmi ţese vise de lemn în care cad în abis. 

Mă voi pierde încercând, voi trăi ca un 

întreg, sau îmi voi accepta vocile 

egocentrice ale minţii? 

 

Elena Câdă, clasa a IX-a F 

 

Ghinion 
 

     Comprehensiune. Asta e tot ce am 

cerut. Mă uit în ochii iubitei mele ce 

tocmai m-a părăsit. Ea nu pare să 

înțeleagă. Stăteam amândoi la o masă 

îngustă. Ea m-a chemat, spunând că 

trebuie să discutăm. Ce clișeu!… cu toții 

știm unde duc aceste discuții. Priviri 

tăcute ce totuși spuneau tot. Întinde palma 

caldă peste a mea, rece. Nu mai mergea 

așa? Nu mai avea rost să continuăm 

relația? Credeam că merit mai mult decât 

un text prestabilit, un discurs făcut în 

grabă. Pasiunile mele necesitau prea mult 

timp și o ignoram?  

     Comprehensiune. Arta necesită timp. 

Amintirea unei relații de câtiva ani avea să 

mă urmărească mult timp, ca o umbră. Mă 

ridic. Ea nu avea capacitatea să înțeleagă 

arta. Era mai mult decât timp. Era 

dedicarea, era viața pe care ai hotărât să o 

împarți cu o bucată mare de pânză.  

     M-am trezit supus unei schițe, un viitor 

muzeu de artă, după 18 ore. Nu am 

mâncat în acest timp, nu am trăit. Eram 

într-o hipnoză. Mintea mea nu funcționa, 

ci doar falangele își aruncau mișcări pe o 

foaie dreptunghiulară. Șocul pe care l-am 
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avut când am finalizat lucrarea a fost ca 

celebra mână creatoare care te salvează, se 

întinde înspre tine și te ridică la suprafața 

apei. Atunci înghiți aer. Niciodată aerul 

nu a pătruns mai dureros în pieptul meu 

decât atunci când am reînviat.  

     Ies din camera obscură, în stradă. Iar 

nu mai trăiesc. Mă întorc spre 

apartamentul 203. Nu simțeam altceva 

decât dezamăgire. Mai târziu aveam să 

sufăr cu adevarat, când, singur cu schițele 

mele, mi-am dat seama că ele nu mă vor 

iubi înapoi. Apartamentul meu era același 

cu atelierul. Adevărul e că eram încă un 

obscur, așteptam să se petreacă 

apocaliptica schimbare de destin. 

Momentan aveam o cerere, un plan 

pentru o construcție postmodernistă. Însă, 

ca o reacție în lanț, după doar o noapte, 

primesc vestea că totul se anulează. De ce? 

Motive incerte, posibil false lipse de 

fonduri, fonduri care până la momentul 

respectiv erau. Un șoc inuman, căci 

începeam să mă pierd pe mine. Eu eram 

persoanele din jurul meu, eu eram munca 

pe care o făceam. Fără ele, rămâneam 

singur în apartamentul 203, așezat pe 

canapeaua roasă de pisica mea neagră. Și 

așa aveam să rămân câteva luni, într-o 

stare de inexpresivitate. Nu mâncam, nu 

mă mișcam, uitam uneori și să respir. 

Salvarea mea aparentă a fost mama. ”Hai 

la noi, la țară, poate te mai liniștești!” Am 

acceptat, întrucât eram total conștient de 

coconul în care involuam.  

     La țară nu e locul unde am copilărit. Eu 

am crescut la bloc, între niște clădiri mari 

de beton, agățându-mă de bara pe care se 

curățau covoarele. La țară s-au refugiat 

părinții mei după o viață în care s-au 

luptat cu asfaltul fierbinte. Undeva nu 

foarte departe de oraș, nu izolat de lume, 

ci un sat foarte tradițional, în care baladele 

se recitau pe înserat și se cântau melodii 

de îmblânzire a spiritelor. Am nimerit 

între niște femei bătrâne, adunate în fața 

caselor, pe 2 bănci din lemn uscat. Mama 

se delecta cu povești despre dansul ielelor, 

pe când eu, deși inima mea era la  oraș, 

începeam să fiu atras de tot ce însemna 

tradiția satului. Oamenii ce se adunau la 

povestit erau impresionați și mândri de 

atenția pe care le-o acordam. Oameni cu 

pielea aspră, cu ochii obosiți, se întreceau 

în povestit. Recurgeau la noi metode de a-

mi capta atenția, precum copiii în fața 

cuiva mai mare. Oralitatea lor mă 

surprindea cu fiecare nouă poveste. Își 

urcau și coborau vocea cu precizia unei 

arte bine stăpânite, închizând ochii pentru 

a iniția un moment de tăcere, bătând din 

palme pentru a amplifica trăirile. Totul era 

o artă complexă, precum arta mea. Timpul 

trecea alături de acești oameni sinceri, 

puri, a căror piele mirosea a grâu și a 

căror ochii reflectau toate luminile pe care 

le-au privit obosiți. Îmi vorbea acum o 
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femeie slabă, trasă la față, despre nenoroc. 

”Ce ironie”, gândeam. Nenorocul era 

Piaza-Rea și apărea oricând, oriunde, adus 

de un duh rău intenționat. Ea îți aduce 

numai nenorociri, precum boala sau 

sărăcia, uneori chiar moartea. Poate fi 

întruchipată în om, animal, pasăre sau 

lucruri. De Piaza-Rea poți scăpa doar într-

un fel: lipsindu-te de ființa sau de lucrul 

în care se întrupează. Aud și trăiesc cele 

spuse. Viața mea era într-un declin 

semnificativ în care mă automutilam. 

Eram numai materie, căci sufletul mă 

părăsea adesea.  Căutam peste tot 

motivul, mă oboseam intrând într-un cerc 

fără sfârșit. Cine avea să-mi arate calea 

ariadnei? Tocmai acești bătrâni 

inconștienți de puterea ce se află în 

poveștile lor? Mă obseda să aflu și 

refuzam să cred că problema este una 

psihologică. ”Nu am făcut nimic greșit, nu 

am făcut nimic greșit”, îmi repetam în 

disperare, încercând parcă să conving pe 

cineva.  

     Ajung în oraș nebun, mai nebun decât 

am fost vreodată, mai nebun decât aș 

putea vreodată să admit. Caut leacuri 

băbești, caut o soluție definitivă, îmi caut 

de altfel liniștea. Disperarea m-a adus în 

pragul unei stări de calomnie asupra 

propriei persoane. Anumite povești aduc 

vina asupra pisicii negre. Obosit de 

gravitatea situației în care ghinionul m-a 

adus, îmi iau pisica. O iau și o privesc. 

Blană neagră și doi ochi de azbest. Nu îmi 

părea rău că o părăsesc în capătul orașului 

de beton, căci eram numai eu în poveste, 

numai soarta mea conta. 

     Am așteptat o viață nouă. Mi-am 

aruncat hainele negre, nu ascultam 

cântecul cocoșilor, ci ascultam și notam 

fiecare superstiție. Nimic nu se schimba. 

Eram în pragul unei nebunii mai mari. 

Eram nervos pe viață. Am ajuns să trăiesc 

din nou ca în cămin, din mâncarea pe care 

o trimitea mama în caserole.  

     Ce m-a salvat? Nimic. Însă am fost 

salvat? Îmi place să cred că da. A fost, într-

un moment de liniștire spirituală, într-un 

anticariat, când am hotărât că viața mea 

va crește prin culturalizare. Mi s-a spus 

mereu cum sunt stângaci și nu am negat 

aceste afirmații, dar niciodată nu am fost 

mai conștient ca atunci când am vărsat 

cafea peste un domn. Un domn pe care 

apoi aveam să îl întâlnesc la tot felul de 

întâlniri unde mai mergeam și eu. Un 

domn care îmi va acorda primul ajutor, cu 

care voi avea o strânsă legătura de 

prietenie-una salvatoare, o gură de aer pe 

care o voi înghiți și voi renaște. 

     Mi-am luat altă pisică, tot neagră. 

 

Elena Câdă, clasa a IX-a F
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Luptă 
 

Şi, câteodată, născut din nimic 

Îmi apare în faţă spiritului 

Întunericul, cu un cântec oribil, 

Iar lumina dă glas crepusculului. 

 

Mă gândesc la ce am fost,  

Mă transpun în umbre... 

Mă gândesc la ce am fost, iar 

Gândul îmi adoarme în amintire. 

 

Privesc întunericul cu ochi nemiloşi 

Şi, de frică să nu mă transform în lacrimă, 

Îl distrug cu lumină. 

Iar acum, la sfârşitul întunericului 

Nimic nu mai contează... 

 

A trebuit să cad 

Ca să învăţ să urc 

A trebuit să mor  

Ca să învăţ să trăiesc. 

 

Aşa că distrug durerea 

Şi mă privesc în ochi. 

Mă renasc din propria literă 

Şi privesc adânc în ochii morții. 

 

 

Incendiatorul 
 

Simt ploaia pe faţă 

şi mi-e frică să nu adorm. 

Precum o poezie, 

Universul s-a născut dintr-un gând. 

 

Aşa că mă gândesc la ploaia din jurul meu 

şi mă renasc 

în universul adormit al minţii mele. 

 

Gânduri şi suflete împrăştiate pe stradă 

-trotuarul, crăpat, e năpădit de verdeaţă- 

În jurul meu suflete dispar 

Lumea moare, iar ploii nu-i pasă. 

 

Aici, acum, 

Aici, unde cântecul s-a oprit 

Acum, cînd nu am adormit 

mă renasc. 

Şi văd flăcări în jurul meu 

Şi râd 

Pentru că o să ard în ploaie. 

 

De ce să te naşti 

Când, încă, nu te-ai renăscut? 

De ce să taci din gând,  

Atunci cînd poţi să gândeşti? 

De ce să pui întrebări, 

Dacă te-ai născut o scânteie  pe timp de 

ploaie? 

De ce să iubeşti, 

Atunci cînd focul arde cel mai tare? 

 

Pentru că poţi. 

 

Sunt scânteia 

Ce a aprins oceanul. 

Liniște 
 

Albastrul meu murdar a sângerat o lacrimă 

amară, 

Un ultim urlet lipsit de speranță 

Al unui cântec adormit, 

Iar focul deja stins 

Al ultimei primăveri, 

Al nebunului ce se ascunde în spatele umbrei 

sale, 
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S-a renăscut din propria cenușă. 

 

Precum un geamăt ruginit al vocii fără de glas 

a metalului 

Mă preling într-un ecou morbid, etern, 

Privindu-mi vidul întunecat al pleoapelor 

Fug de cei ce vor să trăiesc doar ca să mor. 

Și nu mai știu dacă alerg sau cad 

În eterna noapte pe care o percep înaintea mea, 

Am uitat să-mi mai amintesc durerea 

Orbit de opacitatea pleoapelor mele grele. 

 

Dar am învățat să trăiesc din nou, 

Cu un zâmbet rece înghețat în ochii morți, 

Privind, fără nici o emoție 

În ochii eternității, ai cărei privire 

Am imortalizat-o într-o tăcere amară. 

 

Tudor Huțu, clasa IX C 

 

Portret de familie 
  

Sub masa asta 

pe care ați sacrificat jucăriile copilăriei, 

am crescut. 

printre șosetele voastre de lână  

mere roșii de vată am rostogolit  

dar copilul nu a avut voie să se lovească  

de masa asta  

am dat cu capul când picioarele mele au 

devenit 

mai lungi decât cele ale scaunelor. 

Pe masa asta am desenat din praf 

farfurii si cuțite 

am mâncat vata 

pentru că voi nu ați lăsat copilul să se taie în 

cioburi.  

sub masă m-ați transformat în cămara pe care 

ați vrut 

să o umpleți cu dulcegăriile voastre inutile 

cu zahărul pe care-l urăsc 

cu zahărul care m-a lipit de podea 

cu zahărul care a chemat muștele să roiască în 

jurul meu. 

Muștelor, eu, bufonul vostru, 

vă dedic acest ultim cub de Zahăr 

pentru tunelele pe care le-ați săpat cu trompa 

pentru mine. Trebuia să fie doar o glumă. 

Mi-am dezvoltat un simț al josului 

al beciurilor pe care nu le-am cunoscut  

și în care acum joc șotron 

pe piatră udă. 

Sub masa asta am învățat că dedesubtul 

podelelor 

ascunde râuri în care se scaldă oglinzi. 

Să săpăm cu unghiile astea sărate de copii  

cu unghiile protejate 

pe care le-am băgat in gură 

și-a urmat mustrarea. 

Să săpam ca să vedem chipul încadrat de rama 

mesei 

pe care vreau să o întorc 

cu picioarele în sus 

ca să-mi acopere tunelul. 

 

  

  

Poză cu un porumbel mort 
  

Nu mai era nimic de simțit 

de când sub stâlpii de electricitate au pus 

aripile mele 

și-n beton le-au zidit 

Apoi am suferit de bolile voastre  

cele fără de leac 

și fără de durere 
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bolile voastre de nepăsare- 

M-au lins câinii 

și-am mâncat din mămăliga rece a siamezelor 

Un porumbel a crezut  

că i-s frate geamăn 

abandonat demult de perechea anomalie 

în orfelinatele din streșinile anticariatelor 

că m-am hrănit cu viermii 

pe care frunzele și cărțile vechi 

îi nasc din zemurile lor stătute 

Aș fi vrut să mă pot rupe 

de aripile cu vene scurte  

fără să fi devenit om. 

M-am născut din aburii unei căzi, în care se 

scălda un prunc 

și când am confundat fumul țevilor de 

eșapament 

cu pădurea de unde vaporii se ridică-n zori, 

voi zborul mi l-ați transformat  

în circuit electric 

în vânturi artificiale 

și-ați răpus lumina raiului 

și-ați răpus lumina stelelor 

cu lumina voastră 

din becuri. 

Din beton m-am născut om. 

Beau apă stoarsă din zidurile spitalelor 

mănânc picioarele și mâinile păpușilor din 

plastic 

și nu mă opresc 

Faceți-mi vânt cu turbinele voastre  

să pot plonja de pe stâlpu-n care aripile mi-ați 

zidit 

să acopăr rușinea de a fi fost înger 

acum 

când lumea mă vrea 

 

Individ 

 

-- 

Georgiana Barcan, clasa a XII-a G 
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Rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare

anul şcolar 2015-2016 
 

Olimpiade 

LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 
LINGVISTICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul  

obținut la 
faza  

județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 
la faza 

națională 

1. Lungu Melania V III 
Pașcu 

Mihaela   

2. 
Busuioc Maria-

Teodora 
V M 

Pașcu 

Mihaela   

3. Gafenco Anastasia VI M 
Merticaru 

Claudia   

4. Lungu Mihai VI M 
Merticaru 

Claudia   

5. Vrănceanu Răzvan VIII M 
Lucaci 

Mihaela   

6. Popa Bianca Denisa IX I 
Egarmin 

Ana-Maria DA  

7. 
Muraru Georgiana 

Anemone 
IX M 

Merticaru 

Claudia   

8. Buiciuc Ana-Maria IX M 
Egarmin 

Ana-Maria   

9. Huţu Tudor IX M 
Egarmin 

Ana-Maria   

10.  Smeu Diana-Elena X II 
Pașcu 

Mihaela   

11. Dumitru Alexandru XI M Jicu Adrian   

12. 
Pricopi Alexandra 

Ioana 
XII M 

Lucaci 

Mihaela   

13. Ceunaş Maria XII M 
Lucaci 

Mihaela 
  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 

obținut la 
faza  

județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 
la faza 

națională 

1. Lungu Mihai VI M 

Merticaru 
Claudia, 
Andrei 
Cristina 
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LECTURĂ 

 
 
 

2. Murariu Alexandra VIII M 

Lucaci 

Mihaela, 

Coșa Francisc 

  

3. Dolineanu Miruna VII M 

Lucaci 

Mihaela, 

Lazăr Lucian 

  

4. 
Drăgan Silvia  

Daniela 
IX III 

Egarmin 

Ana-Maria 
  

5. Morărașu Miruna X M 
Lucaci 

Mihaela 
  

6. Hrebenciuc Irina XII I 
Merticaru 

Claudia 
DA  

7. Pavel Cristian XII II 
Lucaci 

Mihaela 
  

8. Trandafir Bianca XI M 
Gavriliu 

Laura 
  

9. Olinic Mara XII M 
Merticaru 

Claudia 
  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza  
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Busuioc Maria-

Teodora 
V M Pașcu Mihaela   

2. Trofor Miruna V M Pașcu Mihaela   

3. Lungu Melania V M Pașcu Mihaela   

4. 
Iacob Maria  

Matilda 
VI M 

Merticaru 

Claudia 
  

5. Burlacu Ioana VIII M Lucaci Mihaela   

6.   Mihăilă Diana Elena X II 
Merticaru 

Claudia 
  

7. Smeu Elena-Diana X II Pașcu Mihaela   

8. Popovici Mara IX M 
Dincă  

Daniel Florin 
  

9. Barcan Ioana IX M 
Egarmin 

Ana-Maria 
  

10. Butacu Andra IX M 
Merticaru  

Claudia 
  

11. Grecu Adina XI M Pașcu Mihaela   
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MATEMATICĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Pișcu Ștefan V I 
Popa Marian  

Aurel 
DA 

Medalie 

de bronz 

2. Lungu Melania      V III 
Popa Marian  

Aurel 
  

3. Răuță Arcadie V M 
Popa Marian  

Aurel 
  

4. Busuioc Maria V M 
Popa Marian  

Aurel 
  

5. Băcăoanu Ștefan V M 
Popa Marian  

Aurel 
  

6. 
Andriescu  

Andrei 
VI II 

Andrei Cristina 

Elena 
DA  

7. Lungu Mihai VI M 
Andrei Cristina 

Elena 
  

8. 
Sladaru  

Alexandru 
VI M 

Andrei Cristina 

Elena 
  

9. Aradei Robert VI M 
Andrei Cristina 

Elena 
  

10. 
Pintilie Luca 

Dimitrie 
VI M 

Andrei Cristina 

Elena 
  

11. Oprea Ilinca VI M 
Andrei Cristina 

Elena 
  

12. Postolache Mara VII II Lazăr Lucian DA  

13. 
Adam Antonio 

Emanuel 
VII III Lazăr Lucian   

14. Mateiu Filip VII M Lazăr Lucian   

15. Oprea Ilinca VIII II Coșa Francisc DA  

16. Belciu Miruna IX I 
Andrei  

Cristina-Elena 

DA Medalie 

de bronz 

17. 

Ungureanu 

Vrînceanu 

George 

IX II Lazăr Lucian 

DA Mențiune  

Medalie 

de argint 

18. Baston Radu IX III Lazăr Lucian 
DA Medalie 

de bronz 

19. Hadarag Andra IX M Lazăr Lucian   

20. Drăgan Silvia IX M Lazăr Lucian   

21. Țifrea Ștefan X I Lazăr Lucian DA  

22. Balaban Teodor X II 
Merticaru Ovidiu 

Cristian 
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INFORMATICĂ 

 
 
 
 

23. 
Fasolă  

Georgiana 
X III Lazăr Lucian   

24. 
Amurăriței 

Corina 
X M 

Merticaru  

Cristian-Ovidiu 
  

25. 
Dolineanu 

Mircea 
XI III 

Popa Marian 

Aurel 
  

26. 
Munteanu  

Ciprian 
XII I Lazăr Lucian DA  

27.  Pavel Cristian XII I 
Popa Marian  

Aurel 
DA 

Medalie 

de argint 

28. Diaconu Victor XII III Lazăr Lucian   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 

obținut la  
faza 

județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Pintilie Luca-
Dimitrie 

VI III 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

2. Postolache Mara VII I Chelba Maria DA  

3. Vîrnă Ștefan VII II Chelba Maria DA  

4. 
Rebegea Amalia 
Nadia 

IX I Vieru Ilie DA  

5. Secure Răzvan IX II 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

DA  

6. Smeu Ștefan IX III 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

7. Sandu Ioana X I Chelba Maria DA  

9. Chelba Alexandru X III Chelba Maria DA  

10. Morarașu Miruna X III Chelba Maria   

11. Țifrea Ștefan X M Chelba Maria   

12. 
Tucă Alexandru-

Ștefan 
X M Vieru Ilie   

13. Filip Eduard X M 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

14. 
Matei Dănuț 
Gabriel 

XII I 
Vieru Ilie 
Secită Neli 

DA  

15. Coteanu Vlad XII II Vieru Ilie DA  

16. 
Olaru Bogdan 
Ioan 

XII III 
Vieru Ilie 
Dima Mircea 
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TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

BIOLOGIE 

 

CHIMIE 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 
la faza 

națională 

1. 
Busuioc  Enrico 
Antonio 

X 
M 

secțiunea  T.I.C. 
Chelba Maria   

2. 
Adam Alexandru 
Vlad 

X 
M 

secțiunea  T.I.C. 
Secită Neli   

3. Scutaru Victor XI 
M 

secțiunea  T.I.C. 
Chelba Maria   

4. 
Tucă Alexandru-

Ștefan 
X 

III 

 secțiunea C# 
Vieru Ilie   

5. 
Popovici George 

David 
XI 

M   

secțiunea C# 
Chelba Maria   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 
la faza 

națională 

1. Belciu Miruna IX I Dinu Florentina DA  

2. Hrib Luciana IX III Epuran Daniela   

3. 
Marcu Cosmin 

George 
IX III Epuran Daniela   

4. Ţivlea  Georgiana IX M Epuran Daniela   

5. 

Gălăţanu 

Alexandra 

Andreea 

X M Dinu Florentina   

6. 
Miron Victor 

Ştefan 
XI M Dinu Florentina   

7. Proca Eusebiu XII II Epuran Daniela   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul obținut 
la faza județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 
la faza 

națională 

1. 

Ungureanu 

Vranceanu 

George 

IX II Savin Nadia DA  

2. 
Iftimescu  

Gabriela 
X I Savin Nadia DA 

Mențiune 
specială 

3. Miron Victor XI M Savin Nadia   
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FIZICĂ 

 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul obținut la 
faza județeană 

Profesor 
 coordonator 

Calificat la 
faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Rotaru Radu 

Andrei 
VI III Pintilie Delia   

2. 
Sladaru  

Alexandru 
VI III Pintilie Delia   

3. 
Lungu Mihai 

Adelin 
VI M Pintilie Delia   

4. Moise Victor VI M Pintilie Delia   

5. 
Iacob Maria  

Matilda 
VI M Pintilie Delia   

6. 
Oprea Ilinca 

Cristiana 
VI M Pintilie Delia   

7. 
Pintilie Luca 

Dimitrie 
VI M Pintilie Delia   

8. 
Dolineanu  

Miruna 
VII II Pintilie Delia DA 

Medalie de 
bronz 

9. 
Andronic 

Smaranda 
VII M Pintilie Delia   

10. 
Amăriuței 

Mara 
VII M Pintilie Delia   

11. 
Păduraru 

Cosmin 
VII M Pintilie Delia   

12. Murariu  VIII II Pintilie Delia   

Stefan 

4. Belciu Miruna IX I 
Rosenchein  

Mariana 
DA I 

5. Frigură Eliana VIII II 
Bușteagă 

Marinela 
DA  

6. 
Murariu 

Alexandra 
VIII M 

Bușteagă 

Marinela 
  

7. 
Neațu Luca 

Andrei 
IX M 

Rosenchein 

Mariana 
  

8. 
Popa 

Mădălina 
X II 

Rosenchein  

Mariana 
DA Mențiune 

specială 

9. 
Tanasov  

Andrei 
XI I 

Rosenchein  

Mariana 
DA M 

10. 
Dărăuță  

Raluca 
XII I 

Rosenchein  

Mariana 
DA M 

11. 
Umbrărescu   

George 
XII II 

Bușteagă 

Marinela 
DA Mențiune 

specială 
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Alexandra 

13. Frigură Eliana VIII M Pintilie Delia   

14. Oprea Ilinca VIII M Pintilie Delia   

15. 
Belciu Miruna-

Ioana 
IX I 

Apetroaei  

Cristina 
DA  

16. Țibu Iustin IX II Curbăt Florin DA  

17. 
Hrib Luciana 

Andreea 
IX III 

Gîrțu 

Valentin 
DA 

Medalie de 
bronz 

18. 
Vicol Bogdan-

Alexandru 
IX M Curbăt Florin   

19. Crețu Andrei IX M 
Gîrțu 

Valentin 
  

20. Secure Răzvan IX M Curbăt Florin   

21. 
Surdu George 

Bogdan 
X III Curbăt Florin   

22. 
Fasolă  

Georgiana 
X M 

Apetroaei  

Cristina 
  

23. Filip Eduard X M 
Apetroaei  

Cristina 
  

24. 
Dolineanu 

Mircea 
XI I Curbăt Florin DA 

Medalie de 
bronz 

25. 
Salomea Ioan 

Teodor 
X III Curbăt Florin   

 
LIMBA ENGLEZĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. Cloşcă Daniel IX II Muraru Gabriela   

2. Rebegea Amalia IX III Muraru Gabriela   

3. 
Munteanu  

Theodora 
X M Muraru Gabriela   

4. 
Cojocaru  

Cristina 
XI III Muraru Gabriela   

5. Damian Ştefan XI II Muraru Gabriela   

6. 
Mărgărint  

Bianca 
IX M Muraru Gabriela   

7. Aramă Răzvan IX II Rafiroiu Anca   

8. 
Cojocaru 

Miruna 
XI II Rafiroiu Anca   

9. Totu Andrei 
Vlad 

X II Martinescu Anca  
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LIMBA GERMANĂ 

10. Tucă Alexandru 
Ştefan 

X II Martinescu Anca  
 

11. Cârlan Sergiu X  II Martinescu Anca   

12. Adam 
Alexandru Vlad 

X III Martinescu Anca  
 

13. Surdu George 
Bogdan 

X III Martinescu Anca  
 

14. Pîrvu Cristian 
Vlad 

X M Martinescu Anca  
 

15. Spiţă Mateea X M Balaban Bianca   

16. Diaconu Oana X II Balaban Bianca   

17. Busuioc Enrico 
Antonio 

X III Popa Diana  
 

18. Iacob Karina XII M Popa Diana   

19. David Matei XII  M Popa Diana   

20. Sălăvăstru 
Ştefan 

XII I Popa Diana DA 
 

21. Păduraru Dana XI M Popa Diana   

22. Balint Petruţa XI III Popa Diana   

23. Dorneanu Vlad XI III Popa Diana   

24. Boronea Ştefan XI III Popa Diana   

25. Drăgoi Vlad XI II Popa Diana   

26. Bichescu Călina XI II Popa Diana   

27. Bojescu George XI II Popa Diana   

28. Panciu Elisa XI I  Popa Diana   

29. Vereş Teodora XI I Popa Diana DA  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. Antohi Robert XI III Dalban Doiniţa   

2. 
Mihalache 

Adina 
XI I Herciu Oana DA 

III-scris, 
II-proiect 

3. Ţibu Iustin IX I Herciu Oana DA 
III-
proiect 

4. Băişan Nicoleta IX II Herciu Oana   

5. Ceparu Mara IX III Herciu Oana   

6. Munteanu  X III Herciu Oana   



  Gaudeamus       

 

  43 

 

 

LIMBA ITALIANĂ 

LIMBA FRANCEZĂ 

     LIMBA LATINĂ 
Profesor Neculau Florentina 

Theodora 

7. Drăghici Dragoş X III Herciu Oana   

8. Potorac Ariana IX M Herciu Oana   

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 

obținut 

1. Busuioc Enrico X I  DA M 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Stoica Roxana-
Ioana 

IX A I Cojan Mihaiela DA 
Menţiune 
specială 

2. 
Abiţei Tudor-
Andrei 

IX C M Lazăr Crina   

3. 
Dobraniş  Andrada 
Mădălina 

X E II Lazăr Crina DA 
Menţiune 
specială 

4. Ţivlea Teodora X A M Macaru Elvira   

5. 
Florea Radu-
Marian 

X B M Macaru Elvira   

6. Miron Mara X B M Macaru Elvira   

7. 
Adam Codrina 

Ioana XI D III Lazăr Crina   

8. 
Popa Sabina-

Theona XI A M Macaru Elvira   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza 
județeană 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

Premii obținute la 
concursuri 

internaţionale 

1. 
Plotogea 

Laura-Diana 
XII  I DA III 

I  

CERTAMEN  

HORATIANUM 

(Venosa-Italia)  

21-24.04.2016 
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2. 
Stanciu  

Andreea 
XI I DA I 

Participare la: 

 -CERTAMEN 

OVIDIANUM 

SULMONENSE 

(Sulmona-Italia)  

-CERTAMEN 

CICERONIANUM 

ARPINAS  

(Arpino-Italia) 

Calificare la:  

CERTAMEN  

HORATIANUM 2017 

(Venosa-Italia) 

3. 
Mihai Crina-

Teodora 
IX II DA 

Menţiune 

MENCS 
 

4. 

Leonte  

Teodora-

Diana 

X I DA 
Premiu 

special 
 

5. 
Merticaru   

Andrei 
XI III DA 

Premiu 

special 
 

6. Radu Ştefana XII II DA  

Mențiune, 

CERTAMEN  

CICERONIANUM 

ARPINAS  

(Arpino-Italia) 

04-08.05.2016 

7. 
Melinte 

Ştefania 
IX I DA   

8. Câdă Elena IX III    

9. Agop Sevora IX M    

10. Ilie Loredana IX M    

11. Irimia Ilinca IX M    

12. 

Ţâmpu 

Raluca-

Andreea 

X III    

13. 

Lungu 

Gabriela-

Alexandra 

X M    

14. 
Toma Elena-

Andreea 
X M    

15. 
Chiorescu  

Alexandra 
XI M    
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GEOGRAFIE 

 
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ŞTIINŢELE PAMÂNTULUI 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Petre Antica 
Eduard 
Dominic 

IX III Șerban Lucian   

2. Smeu Ştefan IX III Șerban Lucian   

3. Culca Eliza X III Șerban Lucian   

4. Bulai Luiza X III Șerban Lucian   

5. Neacşu Cristian X III Șerban Lucian   

CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA“,  
PENTRU ELEVII DIN CLASELE V- VII 

6. Pișcu Ștefan V II Leonte Doina DA  

7. Lungu Mihai VI II 
Dorneanu 
Dragoş 

DA  

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Belciu Miruna - 
Ioana 

IX I 

Dinu Florentina 

Apetroaei 

Cristina 

Şerban Lucian 

Rosenchein  

Mariana 

DA 

M, 
Calificare 

lot 
internațional 

pentru 
Tokyo 2016 

2. 
Dolineanu 
Mircea 

XI III 

Savin Nadia 

Dinu Florentina 

Curbat Florin 

Serban Lucian 

DA  

3. 
Salomea  Ioan 
Teodor 

XI M 

Dinu Florentina 

Curbăt Florin  

Savin Nadia 

Serban Lucian 
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OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI 

Nr. 
crt. 

Numele și  

prenumele 

elevului 

Clasa 

Premiul 

obținut la 

faza 

județeană 

Profesor  

coordonator 

Calificat 

la faza 

națională 

Premiul 

obținut la 

faza națională 

1. 
Belciu  

Miruna- Ioana 
IX I 

Dinu Florentina, 

Rosenchein  

Mariana, 

Apetroaie Cristina 

DA 

I,  

Medalia de 

argint la faza 

internațională 

2. 
Murariu  

Alexandra 
VIII III 

Dinu Florentina, 

Bușteagă Marinela, 

Pintilie Delia 

DA  

 

ISTORIE 

 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

RELIGIE ORTODOXĂ 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. 
Florea Radu -  
Marian 

X II Merfea Mara   

2. 
Lungu Vlad -  
Gabriel 

XI III Merfea Mara   

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. Niță Carina XII 
II 

 Economie 
Cloșcă Emilia   

2. Gavrilă Alexandra XII 
II  

Sociologie 
Costraș Luminița   

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Iftimescu  

Gabriela 
X  I 

Vasile  

Constantin 
DA  

2. 
Lungu Mihai 

Adelin 
VI II 

Vasile  

Constantin 
  

3. Barcan Ioana IX II 
Vasile  

Constantin 
  



  Gaudeamus       

 

  47 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 

Nr. 
crt. 

Numele și 
 prenumele 

elevului  

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Premiul 
obținut 
la faza 
zonală 

Profesor 
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Cîrnu Eugen X 
I, 

Tenis de 
masă 

Leonte 
Doru 

DA  

1. 
Echipa Handbal- 
Fete- Liceu 

III  
Resmeriță 
Monica 

  

2. 
Echipa Volei- Fete- 
Liceu 

I II 
Resmeriță 
Monica 

  

3. 
Echipa Pentatlon- 
Fete 

I  
Resmeriță 
Monica 

  

4. 
Echipa Pentatlon- 

Băieți 
III  

Resmeriță 
Monica 

  

5. 
Farmatu Andrei 
clasa a XI-a -Cros 

IV  
Resmeriță 
Monica 

  

 

RELIGIE CATOLICĂ 

 

 

 

 

 

4. Chirica Laurențiu XI  II 
Gavriliu  

Veronica 
  

 
Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele  

elevului 

 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

1. 
Antal-Burlacu 

Mihaela 
X I Budău Angela DA I 

2. 
Popescu Olga 

Teodora 
XI I Budău Angela DA I 

3. 
Cucu Teodora 

Ana 
VI III Budău Angela   

4. Drăgan Silvia IX I Budău Angela   
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Alte concursuri școlare 

MATEMATICĂ 

  Concursuri Interjudețene 

UNIREA  FOCȘANI 

Nr. crt. 
Numele și  

prenumele elevului 

Profesor 

coordonator 

Premiul 

obținut 

1.  Lungu Mihai-Adelin Andrei Cristina M 

2.  Sladaru Alexandru Andrei Cristina M 

3.  Moisă Victor Gabriel Andrei Cristina M 

4.  Belciu Miruna Andrei Cristina M 

5.  Murariu Alexandra Coșa Francisc M 

6.  Adam Antonio Emanuel  Lazăr Lucian II 

7.  Mateiu Filip Lazăr Lucian M 

8.  Postolache Mara Lazăr Lucian M 

9.  
Ungureanu Vrănceanu 

George 
Lazăr Lucian 

M 

10.  Hadarag Andra Lazăr Lucian M 

11.  Țifrea Ștefan Lazăr Lucian II 

12.  Fasolă Georgiana Lazăr Lucian III 

SPERANȚE  COMĂNEȘTI 

1.  Pișcu Ștefan Popa Marian II 

2.  Răuță Arcadie Popa Marian M 

3.  Mustea Mihnea  Popa Marian  M 

4.  Andriescu Andrei Andrei Cristina M 

5.  Sladaru Alexandru Andrei Cristina M 

CALUDE  GALAȚI 

1.  Adam Antonio Emanuel Lazăr Lucian M 

2.  Postolache Mara Lazăr Lucian M 

3.  Dolineanu Miruna Lazăr Lucian M 

4.  
Ungureanu Vrănceanu 

George 
Lazăr Lucian 

M 

5.  Hadarag Andra Lazăr Lucian M 
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6.  Baston  Radu Lazăr Lucian M 

7.  Țifrea  Ștefan Lazăr Lucian M 

PROSOFT @NT 

1.  Țifrea  Ștefan Lazăr  Lucian 
Premiu 

special 

SPERANȚE 

1.  Adam Antonio Emanuel Lazăr  Lucian I 

2.  Postolache Mara Ioana Lazăr  Lucian II 

3.  Mateiu Filip Lazăr  Lucian M 

4.  Andronic Smaranda Lazăr  Lucian M 

LUMINAMATH 

1.  Adam Antonio Emanuel Lazăr  Lucian II 

2.  Postolache Mara Ioana Lazăr  Lucian II 

SOLOMON MARCUS 

1.  Busuioc Maria Popa Marian, Pașcu Anca II 

2.  Pușcălău Andreea Popa Marian, Pașcu Anca III 

3.  Lungu Melania Popa Marian, Pașcu Anca M 

4.  Oprea Ilinca Andrei Cristina, Merticaru Claudia M 

5.  Oprea Ilinca Coșa Francisc, Lucaci Mihaela III 

6.  Crudu Mălina  Lazăr Lucian, Egarmin Ana Maria II 

7.  Buiciuc Ana Maria Lazăr Lucian, Egarmin Ana Maria III 

8.  Iftimescu Gabriela Popa Marian, Merticaru Claudia III 

9.  Neacșu Cristian 
Merticaru Cristian, Merticaru 

Claudia 
M 

10.  Fasolă Georgiana Lazăr Lucian, Lucaci Mihaela M 

11.  Pavel Cristian Popa Marian, Lucaci Mihaela I 

12.  Ceunaș Maria Popa Marian, Lucaci Mihaela II 

DIMITRIE POMPEIU BOTOȘANI 

1.  Postolache Mara-Ioana Lazăr Lucian 

III, 

premiu 

special 

2.  Adam Antonio-Emanuel Lazăr Lucian M 

3.  
Ungureanu-Vrânceanu 

George 
Lazăr Lucian M 
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4.  Hadarag Andra Lazăr Lucian M 

5.  Baston Radu Lazăr Lucian M 

6.  Țifrea Ștefan Lazăr Lucian III 

 

INFORMATICĂ 

CONCURSUL NAȚIONAL URMAȘII LUI MOISIL 

Nr. 
crt. 

Numele și  prenumele elevului Clasa Profesor coordonator 
Premiul 
obținut 

1 Rebegea Amalia IX Vieru Ilie M 

2 Matei Danuț Gabriel XII Vieru Ilie /  Secita Neli M 

CONCURS INTERNAȚIONAL INFOMATRIX-BUCUREȘTI 

1 Abu Zuaiter Nadia XI Chelba Maria I 

CONCURSUL NAȚIONAL DE ALGORITMICA  FIICODE 

1 Coteanu Vlad XII Vieru Ilie II 

CONCURSUL NAȚIONAL PROIECTE -CONSTANȚA 

1 Vîrnă Ștefan VII Chelba Maria M 

CONCURSUL NAȚIONAL MESAJUL MEU ANTIDROG 

1 Abu Zuaiter Nadia XI Chelba Maria II 

 

BIOLOGIE 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele 

elevului 
 

Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 
la faza 

națională 

CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE 

1. 
Pintilie Luca  

Dimitrie 
VI I Malic Roxana DA  

2 Irașcu Iani V M Dinu Florentina   

CONCURSUL DE COMUNICĂRI ȘTIINTIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
LICEAL 

1. 
Gavrilă Roxana 

Elena 
X I Dinu Florentina DA M 

2. 
Bîra Iulia 

Gabriela  
IX III Epuran Daniela   

3. Bîliş Ana -Maria X - 
Dinu Florentina 

Alexandru 
DA 

I( High 

School 
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CHIMIE 

Nr. 

Crt. 

Numele și  

prenumele elevului 
Clasa 

Premiul 

obținut la faza 

județeană 

Profesor  

coordonator 

Calificat/ 

premiul obținut la 

faza națională 

CHIMIA – PRIETEN SAU DUȘMAN? 

1. 

Beleacov Miruna- 

Maria 

Sameș Denisa- 

Gabriela 

X I 

Bușteagă Marinela 

Lab.ing. 

Alexandru Mihaela 

II 

CONCURS NAȚIONAL DE CHIMIE C.D. NENIȚESCU 

2. 
Umbrărescu Ș. S. 

George 
XII  nu are loc  Bușteagă Marinela M 

 

RELIGIE CATOLICĂ  

Nr. 

crt. 

Numele și  

prenumele elevului 
Clasa 

Premiul obținut la 

faza județeană 
Profesor coordonator 

PRIN COPII DUMNEZEU SALVEAZĂ LUMEA, CONCURS  DE DESENE 

1. Bucur David IX M Budău Angela 

2. Butacu Andra IX M Budău Angela 

3. Comorașu Alexia  IX II Budău Angela 

 

 

 

 

 
 

Mihaela Projects) 

4. Gavrilă Roxana X - 

Dinu Florentina 

Alexandru 

Mihaela 

DA 

I( High 

School 

Projects) 

5. Chitic Eliza X - 

Dinu Florentina 

Alexandru 

Mihaela 

DA 

I( High 

School 

Projects) 

CONCURSUL DE PROIECTE DE MEDIU 

1. Gavrilă Roxana X I Dinu Florentina M  

2. 
Beleacov Miruna 

-Maria 
X I Dinu Florentina M  

3. Popa Mădălina X I Dinu Florentina M  
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LIMBA ENGLEZĂ 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL PUBLIC SPEAKING 12-16 ANI 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele elevului 

Clasa 
Premiul obținut 
la faza județeană 

Profesor coordonator 

1. Bunea Ioana VI I Balaban Bianca 

2. Cada Elena IX I Țampău Amelia 

3. Hampău Alin IX I Bucur Oana 

4. Huțu Tudor IX I Muraru Gabriela 

5. Lungu Mihai VI I Balaban Bianca 

6. Mihai Teodora IX I Țampău Amelia 

7. Murariu Alexandra VIII I Martinescu Anca 

8. Oprea Ilinca VIII I Martinescu Anca 

9. Pintilie Luca VI I Balaban Bianca 

10. Pocovnicu Daria VI I Balaban Bianca 

11. Rebegea Amalia IX I Muraru Gabriela 

12. Roșu Ilinca VI I Balaban Bianca 

13. Abiței Tudor IX I Muraru Gabriela 

14. Chelaru Vlad VI I Chelaru Vlad 

15.  Muraru Georgiana IX I Rafiroiu Anca 

16. Oprea Ilinca VI I Balaban Bianca 

17. Mărgărint Bianca IX I Muraru Gabriela 

18. Chirculescu Iulia IX I Bucur Oana 

19. Cucu Alexandra VI I Balaban Bianca 

20. Hrib Luciana IX I Bucur Oana 

21. Burlacu Ioana VIII I Martinescu Anca 

22. Nantu Alexandra VI I Balaban Bianca 

23. Oboroceanu Alexia VI I Balaban Bianca 

24. Andriescu Andrei VI II Balaban Bianca 

25. Crețu Daria IX II Rafiroiu Anca 

26. Popescu Martina IX II Țampău Amelia 

27. Abageru Maria IX II Bucur Oana 

28. Băișanu Nicoleta IX II Rafiroiu Anca 

29. Buburuzan Ruxandra IX III Bucur Oana 

30. Sladaru Alexandru VI III Balaban Bianca 
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31. Moisă Diana IX III Țampău Amelia 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL PUBLIC SPEAKING 16-20 ANI 

1. Dorneanu Vlad XI I Popa Diana 

2. Filip Eduard XI III Balaban Bianca 

3. Hurgheș Andrei XII M Bucur Oana 

4. Dragoi Vlad XI M Popa Diana 

5. Florea Radu XI M Balaban Bianca 

6. Pleșca Armand XI M Popa Diana 

CONCURSUL INTERNATIONAL PUBLIC SPEAKING 16-20 ANI 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 
Clasa 

Premiul 
obținut la 

faza 
regională 

 
Profesor 

coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la 

faza 
națională 

1. Drăgoi Vlad XI II Popa Diana DA  

2. Pleșca Armand XI III Popa Diana DA  

3. Filip Eduard X M Balaban Bianca 
DA III 

(semifinala) 

4. Popa Theona XI M Popa Diana DA  

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE GEORGE BACOVIA – secțiunea Traduceri 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator 
Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. Panciu Elisa XI Popa Diana DA I 

2. Dorneanu Vlad XI Popa Diana DA I 

3. Melinte Ștefania IX Țampău Amelia DA II 

4. Turtușan Maria XI Popa Diana DA II 

5. Bucur Teodor XI Popa Diana DA III 

6. 
Nevschi Andrei 
Alexandru 

XI Popa Diana DA III 

7. Hampău Alin IX Bucur Oana DA III 

8. Prisacara Bianca XI Bucur Oana DA M 
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BacauMUN Conference 2015 

Nr. 
crt. 

Numele și  
prenumele elevului 

Clasa 
Profesor  

coordonator 
Premiul obținut 

1. Ştefan Boronea XI Popa Diana 
Honorable Mention, 
secţiunea ECOSOC 

2. Ana Mara Grigore XII Popa Diana 
Honorable Mention, 

sectiunea Human Rights 

3. Răzvan Bălănescu XII Popa Diana 
Honorable Mention, 

sectiunea Political 

4. Alexandra Dediu XI Popa Diana 
Honorable Mention, 

sectiunea Political 

 
LIMBA GERMANĂ 

 
ISTORIE 

ESEU 

CONCURSUL GLORIE ETERNĂ EROILOR PATRIEI - CINSTE  ŞI  ONOARE  

VETERANILOR  DE  RĂZBOI  - FAZA JUDEŢEANĂ 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Clasa 
Premiul 
obținut 

Profesor coordonator 

1.  Cucu Teodora Ana VI I Merfea Mara 

2.  Gafenco Elena Anastasia VI I Merfea Mara 

CONCURSUL CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ-echipaje 

1.  Alexandru Ruxandra VII II Merfea Mara 

2.  Gafenco Anastasia VI II Merfea Mara 

3.  Cucu Teodora VI II Merfea Mara 

4.  Bîgu Alexandru XI II Merfea Mara 

5.  Cojan Bogdan XI II Merfea Mara 

6.  Lungu Vlad XI II Merfea Mara 

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE GEORGE BACOVIA – secțiunea Traduceri 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator 
Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut 

1. Băișanu Nicoleta IX Herciu Oana DA I 

2. Grigoraș Ilinca IX Herciu Oana DA II 

3. Roșu Ilinca VII Herciu Oana DA I 

4. Oprea Ilinca VI Herciu Oana DA II 

5. Catz Andreea VI Herciu Oana DA III 

6. Mardare Ioana VI Herciu Oana DA III 

7. Pocovnicu Daria VI Herciu Oana DA III 
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Roland Garros : tennis, 

émotions et spectacle 
 

  Le premier match de tennis que 

j’ai regardé à la télé a été un match joué à 

Roland Garros, en 2012. Les protagonistes 

ont été Novak Djokovic et Jo-Wilfried 

Tsonga. Je me souviens parfaitement que 

Djokovic, le joueur mieux classé, était en 

danger de perdre le match, mais il n’a pas 

renoncé. Il a sauvé quelques balles de 

match, puis son jeu a été si extraordinaire 

que finalement il a gagné le match. Depuis 

ce jour-là, j’ai beaucoup apprécié Nole 

Djokovic  et maintenant il est mon joueur 

préféré. J’ai commencé à regarder plus 

que d’habitude des matches et j’ai voulu 

jouer au tennis parce que j’étais très 

passionnée par ce sport. 

En mai 2014, deux grands rêves 

que j’avais se sont accomplis: visiter Paris 

et voir des matchs de tennis à Roland 

Garros. Maintenant, je vous raconterai 

mon expérience à Roland Garros. J’y suis 

allée pendant la première semaine de 

compétition, le vendredi et le samedi. J’ai 

eu des billettes sur les courts annexes, 

mais, heureusement, j’ai eu de la chance 

et, par miracle, je suis entrée aussi sur les 

courts de Philippe Chatrier et de Suzanne 

Lenglen.   

Premier jour, le 30 mai : 

Je suis entrée sur le stade une 

heure avant le début des matches. J’ai pris 

une revue qui contenait le programme du 

jour. Le premier match où je suis allée a 

été un double féminin. Puis, je me suis 

déplacée à un autre court pour voir le 

match de double de Feliciano Lopez, un 

espagnol que j’admirais beaucoup. Je suis 

restée dans ce court-là et j’ai eu le plaisir 

de voir aussi d’autres joueurs 

extraordinaires: Jeremy Chardy, Andrea 

Petkovic (avec laquelle j’ai pris une belle 

photo), Magdalena Rybarikova, Monica 

Niculescu, Robin Haase et d’autres dont 

les noms je ne me souviens plus. Après 8 

heures du soir, tous les gens ont eu accès 

aux courts de Suzanne Lenglen et de 

Philippe Chatrier. Tout d’abord, je suis 

entrée sur le court de Suzanne Lenglen, où 

j’ai vu le final de la rencontre entre 

Angelique Kerber et Daniela Hantuchova, 

où l’allemande a triomphé. Puis, je suis 

arrivée sur le court de Philippe Chatrier 

exactement quand le canadien Milos 

Raonic gagnait le dernier point de ce 

match. J’ai été impressionnée par la 

grandeur et la beauté de ce court fameux 

et j’espère que je reviendrai ici pour 

regarder jouer Novak Djokovic ou Maria 

Sharapova.  

Deuxième jour, le 31 mai : 

  Ce jour a été encore plus belle que 

le premier. Je suis restée dans le premier 

rang pendant le match de la roumaine 

Simona Halep et j’ai pris une photo avec 

elle. Simona a formidablement  joué et 
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dans ce moment-là, j’étais fière d’être 

roumaine. Puis, j’ai vu d’autres matches 

intéressants dont les protagonistes étaient: 

Ekaterina Makarova, Elena Vesnina, Silvia 

Soler-Espinosa, Robert Lindstedt, Ivo 

Karlovic, Alizé Cornet. 

  La grande surprise de ce jour est 

venue pendant la soirée. Je restais près du 

court de Suzanne Lenglen quand un 

garçon se promenait par là en disant qu’il 

offrait un billet parce qu’il devait partir. Il 

m’a donné son billet et je suis entrée sur le 

court où Andy Murray jouait contre 

Philipp Kohlschreiber. Je ne pouvais pas 

croire que j’étais si près d’Andy, l’un de 

mes joueurs de tennis préférés! J’ai eu 

l’opportunité de voir un match 

spectaculaire, plein d’émotion et de 

suspens. Tous les spectateurs étaient 

fascinés par la beauté des points et par le 

talent que tous les deux avaient. La partie 

a été interrompue à la manche décisive à 

cause du manque de la visibilité. Le jour 

prochain, Andy Murray a gagné le match.  

   J’ai adoré chaque moment passé 

sur le stade, près des joueurs de tennis 

que j’admirais. J’ai obtenu des 

autographes, j’ai pris des photos et j’ai 

gardé de beaux souvenirs. Je recommande 

à tous ceux qui aiment ce sport de vivre 

cette expérience! 

 Codrina-Ioana Adam, clasa a XI-a D 

Top 5 Attraktionen für Kinder 
 

Ştiu că în această vară câţiva dintre 

colegii mei vor vizita Germania şi, 

probabil, şi capitala Berlin. Le recomand 

câteva dintre principalele atracţii pentru 

copii şi trebuie să recunosc, pentru mine 

nr. 1 rămâne Legoland. Respect totuşi 

opinia specialiştilor şi vă prezint… 

5) AQUADOM UND SEA LIFE BERLIN 

In Sea Life, die Besucher werden 

auf eine Reise eingeladen von Spree und 

Wannsee bis Oceantiefen. Ein 

Spiegelnlabyrinth und Fische füttern 

Sitzungen machen die Fahrt angenehmer. 

Die größte Attraktion ist in das Ende- 

einer Bergfahrt durch den AquaDom, das 

größte zylindrische Aquarium der Welt 

mit über 1.500 tropischen Fischen. 

4) LEGOLAND 

Das ist das erste abgedeckte 

Legoland in der Welt. Neben Achterbahns 

(für Kinder unter 8 Jahren), Tausende 

Legosteine können verwendet werden für  

die Ziele Layouts zum Berlin erreichen. 

Es ist ein 3D-Kino und ein Café. 

3) GRIPS-THEATER 

 Die berühmte Berliner Theater für 

Kinder und Jugendliche zeigt erfolgreiche 

Show "Linie 1" von  1986. Der Show fängt 

das aufregende Leben in der großen Stadt, 

mit der Metapher einer U-Bahn-Linie, die 

von Kreuzberg in Ku'damm  entsprechen. 

 



  Gaudeamus       

 

  57 

 

2) ZEISS-GROßRAUM-PLANETARIUM 

Sterne, Planeten und Nebeln künstliche 

Sie durch ferne Galaxien, unter der silber 

Kuppel des Planetariums. 

 

1) MUSEUM FÜR NATURKUNDE 

Naturkunde Museum in Berlin zeigt das 

größte Dinosaurierskelett in der Welt. 

Seine Kollektionen sind wunderschön 

präsentiert. 

Radu-Andrei Rotaru, clasa a VI-a

 

Clepsidra timpului… 
 

Timpul se scurge, e vechi  Ostaș al morții 

Bătrân neputincios însă, biruitor. 

E aliatul nevăzut al sorții 

Pe aripa lui se frânge orice muritor. 

 

Dureri se duc, zâmbete pătimașe. 

Se usucă pământul pătat de amintiri. 

Lumina-i însă vie, cu razele-i golașe 

A adus focul în prea multe priviri… 

 

Oamenii vin, dar oamenii pleacă 

Lasă în urmă semne ale altei tinereți. 

Lacrimi în care durerea se îneacă, 

Aproape, topesc flacăra fiecărei vieți. 

 

Nisipul din clepsidră curge nemilos, 

Dar credința încă rămâne vie. 

E singura ce-alină timpul dureros 

De-a pururea credința va să fie… 

                                   Iuliana Bîrgu, clasa a X-a A  

 

 



                                                   2016 

     58 

 

Das schöne Bilderrätsel 
 

      1       

 2         
  3         

  4       
   5        

  6          

  7          
          

9                 
 10            

      11      

  12            
  13       

    14        
  15            

 
1. “mir” und “dir” sind Personal 

pronomen in …. 

2. “Prajitură” ist auf Deutsch, … 

3. Der erste Monat ist … 

4. Mir tut der Bauchweh. Ich muss 

zum … gehen. 

5. Ich möchte Pralinen … 

6. Meine Tante möchte einen 

Kuchen … 

7. Goethe war … 

8. Für Monaten gebrauchen wir 

die Präposition … 

9. Ich möchte Tennis spielen. Ich 

brauche eine … 

10. In der Schule sollen wir … sein. 

11. … ich etwas kaufen? 

12. Ich become viele … zu meinem 

Geburtstagsparty. 

13. Die Form für 1. Person, 

Singular, im Akkusativ ist … 

14. Ich mag Musik … 

15. Mir tut die Nase weh. Ich habe 

… 
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Întalnirea cu Luceafărul 
        

  Era întuneric şi nimic nu se putea 

vedea în jur. În câteva secunde acesta a 

dispărut lasând locul luminii puternice a 

soarelui. 

    Ciudat era că nu mă aflam acasă, ci într-

un autobuz aglomerat cu multe persoane 

care se înghesuiau pe lângă mine. Nu m-a 

îngrijorat unde eram şi m-am aşezat pe un 

loc liber. Nu am apucat să îmi trag 

răsuflarea, când am auzit o voce 

politicoasă ce mi se adresa : 

      − Este liber lângă dumneavoastră ? 

        Când mi-am ridicat privirea, am 

rămas înmărmurit. Lângă mine stătea 

Luceafărul,  Mihai Eminescu. Am încercat 

să-mi potolesc emoţia şi am răspuns timid 

şi cu glasul sugrumat:  

       −Da! 

 S-a aşezat lângă mine acest Om frumos şi 

impozant. Am umblat în ghiozdanul ce îl 

aveam  şi cu mâinile tremurând mi-am 

scos tableta şi am încercat să îmi fac de 

lucru. S-a uitat captivat la  mine şi am 

încercat să-i explic ce era aparatul din 

mâinile mele. I-am arătat operele scrise  de 

el şi nu-i venea să creadă ce vede.  

        Într-un târziu, mi-a destăinuit că 

merge să-şi vadă bunul prieten,  Ion 

Creangă, şi ca prin minune ne-am trezit la 

bojdeuca altui mare titan al literaturii 

române. Cei doi s-au îmbrăţişat şi au 

început să depene Amintiri... 

      Pe masură ce ambii comunicau, prin 

farmec,  toate lucrarile lor mi se perindau 

prin faţa ochilor ca într-o magie. Când 

aburul a dispărut,  deja mă aflam sub 

Teiul lui Eminescu  din Parcul „Copou”, 

singur şi ameţit de cele întâmplate. Sigur 

nu puteam povesti cele întâmplate 

nimănui. Cine m-ar fi crezut ? 

       Când am ajuns acasă, se lăsa seara. 

Am intrat în camera mea şi de pe  unul 

din rafturile bibliotecii privea în eternitate 

poetul de geniu şi mi-au răsunat în minte 

ca într-un rămas bun: 

"Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri 

Şi niciodată n-or să vie iară..." 

           Alexandru Machidon, clasa a VI-a 
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Ochii nopții 
 

Crezi că știi ce este ciuful? 

Cred că toată lumea știe ce este o 

bufniță. Cu toate acestea nu putem vorbi 

despre  proiectul nostru altfel decât 

începând cu o mică descriere. Bufnițele, 

cunoscute sub denumirea latină Strigidae, 

sunt păsări nocturne, solitare, de 

dimensiuni relativ mari. Deși au o istorie 

bogată, fiind asociate cu vrăjitoarele, 

denumite prevestitori ai morții și vânate 

secole la rând, ele au un mare rol atât în 

ecosistemele naturale, cât și în 

agroecosisteme, constituind în general 

veriga finală a lanțului trofic. Am ales 

pentru proiect ciuful de pădure (Asio otus 

otus L.) pentru că am considerat că este o 

pasăre fascinantă, cu un penaj mai mult 

decât interesant, ușor de recunoscut prin 

culoarea ce se aseamănă cu scoarța 

arborilor, dar și datorită smocurilor de 

pene prezente în zona urechilor, fiind 

denumite și „ bufnițe cu urechi lungi”. 

De ce tocmai ciuful de pădure? 

Aceste păsări se deosebesc de 

restul familiilor de bufnițe în special 

datorită particularităților sistemului lor 

digestiv. Deși hrana este ingerată în bucăți 

mari, sucurile lor digestive nu pot 

prelucra decât părțile moi, blana și oasele 

fiind adunate în cocoloașe numite ingluvii 

și apoi recurgitate. 

Munca noastră a însemnat în 

principal colectarea acestor ingluvii și 

studiul fragmentelor osoase din interiorul 

lor. Sună scârbos, nu? Ei bine, nu este 

tocmai cea mai draguță priveliște, însă nu 

putem spune că e chiar așa de rău.  

Cine suntem noi? 

Suntem un grup de patru eleve din 

clasa a Xa F : Bîliș Ana-Maria, Chitic Eliza 

Petronela, Gavrilă Roxana-Elena si Spetcu 

Otilia. Am lucrat sub îndrumarea 

doamnei profesoare Dinu Florentina și a 

doamnei laborante, inginer Alexandru 

Mihaela. 

Birdwatching 

Cu câteva luni în urmă, am 

demarat această activitate prin urmărirea 

săptămânală a unor familii de ciufi din 

Bacău. Știm că sună interesant, așa că te 

invităm să le vizitezi în zona 

Observatorului Astronomic sau a 

Universității „Vasile Alecsandri”. 

Înarmate cu pungi, mănuși și aparate de 

fotografiat (caci aveam nevoie de dovezi) 

nu am făcut altceva decât să căutăm aceste 

cocoloașe și să le adunăm.  

Am pornit cu un eșantion de 

douăzeci de ingluvii, pe care le-am 

măsurat, cântărit și desfăcut, urmând ca 

oasele să le introducem într-o soluție de 

apă oxigenată, sub îndrumarea doamnei 

doctor Dalia Paraschiv, la sediul Muzeului 

de Știinșe ale Naturii. În final am 

identificat opt păsări și patruzeci și patru 



  Gaudeamus       

 

  61 

 

de rozătoare mici în interiorul lor, având 

la îndemână un microscop performant și o 

lupă binoculară cu care am putut studia 

oasele animalelor respective.  

Partea cea mai grea a început însă 

abia după, când a trebuit să adunăm toate 

datele, să facem tabele și diagrame. Cu 

informațiile și pozele obținute a trebuit să 

aranjăm proiectul nostru sub forma unui 

filmuleț. Cu un limbaj elevat și date 

științifice am trecut și de această etapă, 

reușind să ne calificăm la etapa națională 

a Concursului de Comunicări Științifice. 

Mai urmează și alte concursuri... 

Concluzii: 

Proiecul are ca rezultat final 

conștientizarea și asumarea 

responsabilității protejării mediului de 

către elevi precum și adoptarea inițiativei 

individuale sau de grup în protejarea 

mediului, a propriei sănătăți și a celor din 

jur. Vrem să încurajam generația noastră  

în găsirea unor soluții pentru rezolvarea 

problemelor legate de mediu la nivel local 

și național. În plus, a constituit o 

adevărată oportunitate pentru noi de a 

acumula experiență, de a cunoaște 

specialiși în diferite domenii, și de ce nu, 

de a vedea încă puțin din Romania, 

întrucât nu toate concursurile sunt în 

orașul nostru. 

Sperăm că, în sfârșit, te-am lămurit 

cu adevărat în privința bufnițelor. 

 

Ana-Maria Bîliș, Roxana-Elena Gavrilă, 

 Eliza Petronela Chitic, Ioana Otilia Spetcu 

clasa a X-a F 
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Mastering Our lives 
 

“Every man dies, but not every 

man lives.” Do any of us actually know 

how to do it? We are constantly swept up 

in an avalanche of quotes, movies, songs 

trying to induce to us this idea. However, 

I believe that while all of us certainly 

experience death, unfortunately only a 

part master the art of living.  

First of all, because we crave for 

living to the fullest, we sometimes miss its 

essence. Blinded by this rush of feeling life 

“running through my veins”, as Robbie 

Williams sings in “Feel”, we often fail to 

actually enjoy it. We always expect too 

much, but little do we know that pleasure 

often comes from the basic things, like 

holding your child’s hand or hiking on a 

mountain. 

What is more, the current rapid 

pace of life puts us under a lot of strain, 

which leads to us not granting ourselves 

the right to enjoy our existence. We spend 

more than 10 years of our lives working. 

Don’t you think it’s high time we changed 

this? We are given only one life so I 

believe it’s necessary that when we reach  

 

 

our inevitable death, we are able to say 

that we lived to the fullest.  

Concluding, it seems to me that 

only some of us can actually taste the real 

sweetness of life and this is because of 

knowing how to keep it simple and not 

being overwhelmed by the difficulties that 

might come along. So, what should the 

rest of us do is follow into our wiser 

fellows’ footsteps and try to make the best 

out of this single opportunity, life.  

Teodora Vereș, clasa a XI- a A 
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Lupta din ceruri 
    

   Ieri am mers cu părinţii la o 

cabană, în munţi. Ne-am acomodat, 

apoi… fiecare cu treaba lui. M-am dus în 

camera mea.  Cerul s-a înnorat într-o 

secundă. Fulgere răzleţe luminau cu 

putere. Simţeam zvâcnindu-mi în suflet o 

spaimă ciudată, amestecată cu bucuria de-

a le simţi frumuseţea de nedescris. Într-o 

clipă, soldaţii văzduhului s-au unit şi au 

lovit fără milă un brad din faţa geamului 

prin care priveam crispată. Cu o 

curiozitate alimentată şi de cărţile science 

fiction citite până atunci, am simţit 

irezistibila dorinţă de a  ieşi să văd ce-o să 

se-ntâmple. Zis şi facut. Am deschis 

geamul, ca să nu mă vadă părinţii 

plecând, şi am sărit. M-am dus în faţa 

copacului încă în flăcări în urma loviturii 

primite din cer. Poate supărat de 

curiozitatea mea, văzduhul mai trimise un 

fulger răzbunător, rănindu-mă.  M-am 

trezit după câteva minute.  

M-am ridicat şi, uşoară ca o pană, 

am trecut prin copac. Speriată de noua 

mea putere, am făcut câţiva paşi înapoi 

pentru a vedea mai bine bradul… Nu-mi 

puteam crede ochilor!  Sub el era un 

trup… era trupul  meu. Infinite întrebări 

îmi tulburau mintea. Când am încercat să-

mi privesc braţele, am descoperit uluită că 

erau aproape transparente. Pur si simplu 

nu mai eram o persoană…şi totuşi 

gândeam şi îmi simţeam clar stările. După 

o încercare eşuată  de a-mi explica 

întâmplarea, ploaia se înăspri, iar eu…eu 

mă ridicam  spre cer, uitându-mă la 

bradul ars, la cabana neluminată şi la 

propriul corp de care mă tot îndepărtam.  

     Mă asteptam să ajung deasupra norilor 

şi să văd un palat sau… mai ştiu eu ce, dar 

nu ! M-am oprit între nori. Auzeam 

bubuituri şi vedeam miliarde de scântei 

pe fundalul gri al nimicului. La un 

moment dat nu mai zburam, puteam 

merge printre nori ca printre straturi fine 

de spumă. O mică scânteie m-a aruncat la 

10 metri depărtare, ajutându-mă să 

privesc în ansamblu: în stânga mea era un 

războinic din fulgere. Armura îi era atât 

de lucitoare, că îmi provoca halucinaţii. În 

partea opusă domnea impunător un 

dragon sonor care, la fiecare pas, zguduia 

cerul.   

     Părea că va urma o luptă crâncenă, aşa 

că am încercat să mă feresc, în timp ce 

luptătorii alergau mai repede ca propriu-

mi gând. Din păcate, nu puteam să mă 

mişc. Ochii mei aţintiţi pe cei doi aşteptau 

cu nerăbdare să vadă cine va ataca primul, 

dar, spre uimirea mea, războinicul 

încălecă pe dragon şi porni, îndreptând 

spre mine o suliţă de foc. O spaimă 

cumplită mă cuprinse. Am închis ochii, 

complet descoperită în faţa urgiei.  O 

durere nefirească îmi lovi întreg aşa-zisul 

meu corp, lăsându-mă să cad înapoi, pe 
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pământ.  Totul s-a petrecut într-o fracţiune 

de secundă. Când am redeschis ochii, mă 

aflam din nou în propriul trup. Am intrat 

în camera mea la fel cum am ieşit, 

nelăsând vreo urmă. În urma mea a 

strălucit un fulger imens si încâlcit. Eram 

confuză. Ce fusese toată această 

întâmplare? Luptasem cu stihiile sau cu 

propriile temeri? Am închis repede 

geamul. Aveam lacrimi în ochi. De ce 

plângeam? De teamă? De ruşine? De 

neputinţă? Mă alina gândul că nu eram eu 

singura din lume care plângea. 

Un vânt auriu ştergea de pe geam 

lacrimile ploii,  încercând să ia cu el şi 

amintirile mele… 

 

Biblioteca blestemată 
   

   Într-o zi am mers la bibliotecă, 

dar nu pentru a împrumuta vreo carte, ci 

pentru că eram mânată de o dorintă 

neînţeleasă. Cum am ajuns în faţa ei, 

soarele a intrat în nori. Biblioteca cea noua 

a oraşului, cu multe cărţi şi cu calculatoare 

de ultimă generaţie se transformase în cea 

mai antică  relicvă a societăţii. Şocată, m-

am dus la bibliotecară să cer explicaţii: 

−Ce are biblioteca? Vreau sa spun, 

ce s-a întâmplat? Cum s-a schimbat aşa? 

De ce… 

−Fetiţo, tu eşti aleasa! Fugi cât mai 

poţi, pentru a ne salva! 

−Dar nu înţeleg nimic din toată 

această  poveste! 

Dintr-odată,un fum alb, înnecăcios 

inundă biblioteca, transformând-o într-o 

clădire plină de cenuşă. Pe scaunul din 

lemn mucegăit al fostei mele amice am 

observat nişte cuvinte parcă aflate de 

secole acolo: ,,Secretele oraşului nu trebuie 

aflate de nimeni, mai ales de tine, aşa că îţi 

dau un sfat: fugi,  dacă vrei să mai 

trăieşti!“ Acele cuvinte m-au speriat ca 

niciodată în viaţă. Am început să cercetez 

în amănunt biblioteca, neţinând cont de 

avertizare. Din greşeală, am dat peste ceva 

tare în cenuşă: era un mâner din fier. L-am 

ridicat şi brusc s-a deschis o trapă. 

Curioasă,  am coborât înăuntru. Acolo 

erau nişte făclii;  aprinse parcă  prin 

magie, ele  conduceau spre o pivniţă. Mă 

aşteptam să fi fost un monstru la capăt, 

dar era doar o uşă pe care scria: Nu 

intraţi! Ajunsesem atât de departe, ce mai 

însemnau câţiva paşi? Cum am deschis 

uşa, o bilă albă mă lovi puternic în faţă,  

trimiţându-mă în celălat capăt al încăperii. 

O fiinţă asemănătoare unui om cu mască 

spunea cuvinte neînţelese de mine şi 

arunca toate cărţile printr-un portal, în 

mijlocul unui foc imens. Singurul lucru pe 

care mi-l amintesc clar este lacrima care-

mi cursese pe obraz şi care reuşise să 

distrugă în mod miraculos bila albă ce mă 

ţinea la pământ. Din fericire, doar mi se 

păruse că a distrus-o; de fapt, bila era tot 
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acolo şi mă lăsa să o folosesc. Am aruncat-

o cu putere către omul cu mască, 

spulberându-l. Toată pivniţa se dărâma,  

aşa că am luat în grabă o singură carte şi 

am plecat cât am putut de repede. Când 

am reuşit să ies de acolo, totul arăta aşa 

cum îmi aminteam. Bibliotecara  se ridică 

în grabă din spatele biroului şi alergă spre 

mine. 

−Fetiţo, ce faci?  

−Bine, i-am răspuns , prefăcându-

mă liniştită. De ce mă întrebaţi ? S-a 

întamplat ceva? 

−Nu, nimic, răspunse bibliotecara 

cu o tristeţe bizară în glas. 

−Eu trebuie sa plec. Am stat aici 

mai mult decât trebuia. La revedere. 

Am alergat spre casă. Abia când 

am ajuns în faţa porţii, am înţeles că nu 

trecuseră nici 20 de minute de când  

plecasem. Am intrat rapid în cameră şi am 

privit cartea furată. Încercam să citesc ce 

scrie, dar totul era într-o limbă ciudată şi 

de neînţeles. Pozele mă induceau şi mai 

mult în eroare: printre feţele  necunoscute, 

desluşeam în ele  chipul bibliotecarei şi pe 

cel al omului cu mască. Oare făcusem bine 

că am distrus acea fiinţă? Oare am visat 

sau o fi fost aievea? Peste câteva clipe de 

meditaţie, mă aflam pe un tărâm 

necunoscut.  

Căutam un pix si o foaie pentru a-

mi continua istorisirea…     

 

Cine sunt? 

 

 Ce e noaptea? Ce vrea sa ascundă ? 

Noaptea, un abis ce nu se vrea cunoscut. 

Munţii sunt încântaţi de venirea ei, dar 

totuşi se înfioară când o văd. Spiritul lor 

se ridică din suflarea naturii şi urcă la zeci, 

sute de metri. Această mireasă neagră a 

furat murmurul pâraielor, foşnetul 

frunzelor, chiar şi sunetul răzvrătit al 

vântului. Între munţi, valea nu se vede. 

Acolo se simt mişcări rapide şi plăpânde. 

Nu pot spune că este bizar, ci mirific. 

Stelele îşi micşoreaza lumina pentru a 

păstra intimitatea clipelor. Un fel de 

dictatură domneşte, iar totul şi toate sunt 

îmbinate cu o rară perfecţiune. Dar totuşi, 

cu toată perfecţiunea peisajului, fiori îmi 

trec prin vene. Cu al treilea ochi văd 

camera de aur a Reginei Maria, lupi, cerbi, 

iepuri, păsări…. Văd fiecare fiinţă 

existentă ce se contopeşte cu peisajul. 

Creează o legendă prin mişcările lor 

sumbre şi parcă controlate, pe stânca 
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încinsă de intensitatea momentului. Toţi 

sunt asemenea unor marionete din care 

zvâcneşte o voinţă proprie. Văd printr-un 

fum toate fiinţele, dar seamănă între ele: 

nu le disting formele şi culorile… La un 

urlet surd încep să se lupte rude cu rude şi 

străini cu străini. Cortina se lasă subtil şi 

văd inimile creaturilor strălucind din ce în 

ce mai mult. Fiinţele încep să se distingă, 

conturul lor se clarifică. Duşmanii nu mai 

sunt duşmani, iar cei ce se cunoşteau nu 

se mai cunosc. Toţi au devenit ceva nou, 

ceva divin, s-au transformat. Sunt 

oameni… Sunt păpuşi ce îşi caută 

subconştientul odată pierdut cu părăsirea 

munţilor, râului, frumuseţii şi fericirii. 

Acum sunt corpuri goale pregătite pentru 

a venera un suflet pur şi întârziat din cer. 

Sunt gata pentru a fi aruncate într-o parte 

a lumii, unde va începe căutarea lor. O 

căutare interioară…. Ei bine aşa sunt şi eu. 

Un om ce îşi caută identitatea şi forţa 

pentru a se regăsi, prin cuvinte. 

 

O altfel de vreme 
 

 Imi râde inima. Cad pe gânduri. 

Iluziile apar şi dispar. O lumină curată îmi 

deschide sufletul. Mă înconjoară lanţuri 

de fantome străvezii. Cine sunt? Unde 

sunt? Ce am? Toate întrebările mele au 

răspuns: sunt un copil, sunt în curte şi am 

o lume, numai a mea. Sunt un miracol, un 

întreg, sunt eu…  Vorbesc orice limbă, de 

aceea mă înţeleg şi păsările şi cerul ce se 

afla în doliu de ceva timp. 

Copacii îmi sunt prieteni, iar eu 

sunt… ce vreau să fiu: o rază, o adiere de 

vânt… o aripă plăpândă mă ajuta să zbor, 

să plutesc, să calc pe cărările stelelor, să 

descui cerul… Culorile se risipesc şi 

picăturile ceţii răcoresc pământul. Fac o 

comparaţie: „ fulgii din iarnă au apărut 

mai repede, dar sunt calzi şi au alte 

forme”, dar stai… nu este o comparaţie, 

nu este nici măcar realitatea. 

Văd nişte frunze căzătoare a căror 

viaţă a trecut. Acestea nu crează un covor 

pufos în care de calci, te scufunzi în 

flăcările vii multicolore; de atingi 

pământul cu puterea gândului, te afli deja 

într-o închisoare plină de pomi negri, grei 

si veştejiţi. 

Tu, eu …noi… pe tărâmul acestui 

anotimp ascuns în neştire, unde naratorul 

povesteşte întâmplările, iar eul liric le 

simte, le suportă. Când termini să 

descifrezi hieroglifele pământului uscat, 

simţi moleşeala şi lipsa de aer care te 

sufocă. Dar vântul rece te ridică şi te 

scoate din visare, din lumea ta, în 

adevăratul tău ţinut unde sunt casa şi 

copacul în care ai aţipit. 
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Eliberare 
 

Zâmbesc spre cer, 

Văd soarele . Apune. 

Privesc spre norii-nvăpăiaţi, 

Şi fug  adânc, departe-n  mine. 

 

Cad şi-mi las lacrima plăpândă, 

Dar ea nu cade-n ceas cu mine. 

Ea zboară, părăsindu-mă-n tăcere 

Spre cerul  despicânduse-n suspine. 

 

În stropi tristeţile se schimbă, 

Iar lacrima-n eliberare, 

Şi plouă  peste lume, peste mine 

Cu bucurie şi cu  disperare. 

 

  Şi  stropii reci mi- acoperă fiinţa, 

Încearcă  doar să o aline, 

Fără a şti că-n strălucirea lor 

E-o altă lacrimă ce plânge-n mine 

Muzica sufletului 
 

Văd ca un orb orice farmec al vieţii 

Şi nu pot vorbi sau cânta ca un mut 

Căci acea voce pura-n al său suflet 

Este o cântare moarta demult. 

 

Sufletul totuşi se răscoală cu note 

Cântând apogeele lumii vii 

Şi versurile alină neputinţa vieţii 

A inimii de a zbura peste pustii. 

Lidia-Maria Sbârcea, clasa a 10-a A

                                   

Cât de frumoasă este fizica 

și cum poate fi mai plăcută 

elevilor 
 

Încă dinainte de a ști ce este fizica 

și cu ce se ocupă, lumea din jur îmi 

prezentase o opinie generală despre 

această știință: complicată, greu de înțeles 

și uneori fară sens. Întotdeauna mi-au 

plăcut provocările ce implică gândire, 

simpla punere în funcțiune a creierului 

mi-a fost mereu o sursă de plăcere și asta 

m-a determinat să studiez fizica (toată 

lumea spunea că este o adevărată 

provocare). La început așa a fost... greu, 

complicat și, uneori, fără sens și oarecum 

îi înțelegeam pe colegii cărora le displăcea 

această știință. La urma urmei, trebuie să 

recunosc, tot ce mă lega la început de 

fizică era provocarea de a o înțelege cu 

adevărat. Dar lucrurile se schimbă rapid, 

iar fizica a devenit mai mult ca un joc. 

Totuși, această afirmație nu trebuie privită 

superficial. Faptul că am ajuns să văd 

fizica ca pe un joc nu înseamnă că o 

consider simplă, banală și nu înseamnă că 

știu și înțeleg orice în acest domeniu. Asta 

gândește un om când aude cuvantul ,,joc”: 

copilărie, simplitate și este doar un 

stereotip, un neadevăr. Este de ajuns să 

alegi un joc sportiv (fotbalul, de exemplu) 

pentru a înțelege că jocurile sunt 

complexe, dificile, necesită muncă și pot 

aduce mereu în fața ta situații noi, 

originale și nemaiîntâlnite, dar spre 

deosebire de orice altceva aduc o plăcere 

uneori inexplicabilă. 
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 Dacă pare cuiva că încerc să 

descurjez oamenii în a studia fizică, acel 

careva se înșeală. Ce încerc eu defapt este 

exact opusul și mă voi strădui să explic 

mai bine. În spiritul fizicii voi face o 

analogie (de multe ori în fizică se fac 

analogii pentru a nu repeta calcule 

matematice stufoase pe care le-ai făcut 

deja o dată). Se știe că este greu să înveți 

să cânți la vioară. Dacă îți plac sunetele 

acestui înstrument (cum sunt toate 

articolele de popularizare a științei) și vrei 

să fii în stare să compui și să cânți piese, 

primul pas este să cumperi o vioară (o 

carte). Sunt multe varietăți, așa că 

indiferent dacă ai de gând să încerci să o 

stăpânești singur sau nu, e recomandat să 

ceri părerea unui specialist. La început, 

oricât te-ai strădui și oricât se va strădui 

profesorul să te ajute, o să cânți oribil. 

Pentru aproximativ 1-2 ani (în cazul fizicii, 

mult mai mult) tot ce vei produce cu acea 

vioară vor fi scrâjnete, înjurături și 

eventual, dacă stai la bloc, bătăi în țeavă. 

Desigur, pentru a stăpâni vioara, trebuie 

să cunoști notele muzicale (matematică) și 

trebuie să pornești de la piese simple, mici 

cântecele care probabil ți se par penibile. 

După ani de muncă asiduă vei ajunge 

chiar să poți reproduce melodii ,,după 

ureche” (să deduci singur legi, descoperite 

deja de alții) și să compui opere originale 

(legi noi). 

 Probabil mesajul este deja simplu 

de înțeles. Fizica ascunde o frumusețe care 

uimește ființa umană, dar pentru a o 

vedea cu adevărat trebuie să sacrifici timp. 

Totuși mulți oameni perspicace ar spune 

că există o problemă cu această analogie: 

un om poate să audă o melodie, să îi placă 

și să fie astfel inspirat să cânte el însuși, 

dar descoperirile în fizică sunt de multe 

ori abstracte și greu de înțeles pentru 

omul neinițiat (de exemplu, oricât de mult 

se vorbește despre undele gravitaționale, 

cei care n-au habar de fizică nu pot 

înțelege cu adevărat utilitatea lor). Din 

nou, ne ciocnim de o gândire greșită. 

Muzica poate aduce plăcere oricui, dar 

nimeni, cu excepția unui muzician, nu 

înțelege cu adevărat de ce notele au fost 

așezate exact în acea ordine sau de ce aria 

cutare este diferită de aria cutare (chiar 

dacă ele par identice). La fizică este la fel, 

doar că marile opere nu sună prea frumos, 

în acest caz, pentru urechea neantrenată. 

Desigur lumea poate fi momită în acest 

domeniu, dar fizicienii, încercând de 

multe ori să facă acest lucru, simplifică 

ideea unei descoperiri și o expun 

publicului, fără să își dea seama că nu au 

simplificat-o destul sau că au distrus-o 

încercând. 

 Există un mod mai bun de a arăta 

frumusețea fizicii (într-un mod superficial, 

desigur, căci am stabilit deja că 

frumusețea completă se dezvăluie în 
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timp). Soluția cea mai bună presupune 

două lucuri: 1. să nu prezinți neapărat 

chestii noi (căci nu le poți adapta 

niciodată cu adevărat), ci tangibile și 2. să 

dai lumii ocazia să le atingă. O excelentă 

punere în practică a acestor principii am 

întâlnit-o de curând în cadrul concursului 

,,Pros@ft” la Piatra Neamț, care de câțiva 

ani încoace are o secțiune de fizică (pe 

lângă cele de informatică și matematică). 

Această competiție se desfășoară pe 

echipe și are o probă experimentală, pe 

lângă cea teoretică (lucru care în prezent, 

în țară, îl mai întâlnești doar la 

olimpiadă). Această probă experimentală 

face concursul unic în țară petru că în 

fiecare an problema are răspuns liber. În 

acest an, elevii au primit o serie de 

înformații despre principiile de alcătuire a 

unui scut de rachetă (când o navă se 

întoarce pe Pământ, datorită frecării cu 

aerul pereții navei se încing și se destramă 

eventual; scutul are rol de a proteja 

interiorul navei pentru a aduce astronauții 

înapoi necarbonizați și într-o bucată) și li 

s-a pus la dispoziție o serie de fâșii de 

materiale cu care să construiască un scut 

pentru a proteja un ou de un aruncător de 

flăcări (în jur de 1000°C). Nu exista o 

rețetă exactă pentru un scut perfect, iar 

elevii au avut parte de distracție în timpul 

testelor (ouă carbonizate, ouă explodate 

sau ouă care nu voiau să moară). Această 

probă nu trebuie văzută însă ca o joacă de 

copii, deoarece elevii trebuiau să măsoare 

constant temperatura din spatele scutului 

și să explice calitativ dependența acesteia 

de timp. 

 Astfel de lucruri (experimentele și 

explicațiile lipsite de calcule complicate) 

pot atrage ușor oameni spre studiul fizicii. 

Este adevărat că elevii nu au învățat 

absolut tot ce se putea despre construirea 

unui astfel de scut, dar nu acesta era 

scopul. Cei de la NASA dezvoltă un nou 

model de scut în ani. Totuși o astfel de 

experiență poate dezvălui omului 

frumusețea acestei științe, asemeni unei 

melodii.  

Trebuie să menționez că ideile 

expuse sunt valabile pentru multe alte 

domenii, dar tind să evidențiez că 

matematica se apropie cel mai mult. 

Aceste două științe sunt unice în ceea ce 

fac, iar eu personal, nu îmi pot imagina 

existența uneia în absența celeilalte (fizica 

fără  matematică ar fi o listă plicticoasă de 

noțiuni dezlegate, iar matematica fără 

fizică nu ar fi fost la fel de amplă).  

                                                                               

Mircea Dolineanu, a XI-a A 
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Ne priveşte 

 

 

Se ascunde în penarul tău, sau în 

rezervorul maşinii, ori poate în inima ta. 

Se uită la tine, dar tu nu te uiţi la el. 

Uneori visezi la el, iar el doarme lângă 

tine. Îl vrei, şi el vine, dar tu nu-l vezi şi 

nu-l poţi avea. Cauţi prin cărţi, iar el se 

uită, cu ochii în lacrimi, la tine. Şi tu de ce 

nu-l vezi? De ce nu-l atingi, de ce nu 

vorbeşti cu el? Şi lacrimile sale curg 

şiroaie, căci nu-l bagi în seamă. Îţi şopteşte 

ceva, îţi cântă, iar tu crezi că ţi-a sunat 

telefonul. El te urmăreşte oriunde, e ca un 

fior rece pe şira spinării. E pala de vânt ce 

aduce, odată cu frunzele, schimbarea. E 

cel care ţi-ar fi cel mai bun prieten, dacă ai  

şti să vorbeşti cu el, să-ţi limpezeşti mintea 

şi... să-i răspunzi. Şi el aşteaptă lângă tine, 

să-l foloseşti şi să-l bagi în seamă. Începe, 

apoi, să ţipe, iar tu crezi că e doar vreun 

copil din bloc. RĂSPUNDE-I! Stă 

întotdeauna în bancă la şcoală, ori în 

cuptorul cu microunde, sau chiar în 

castronul cu lapte al pisicii. 

El este SUCCESUL, o încununare 

a efortului depus şi a experienţei 

acumulate, pe care toţi îl vor, dar puţini îl 

obţin. Şi de ce le este greu oamenilor să-l 

vadă, deşi ochii săi strălucesc mai puternic 

decât Bijuteriile Coroanei? Deoarece nu 

toţi au muncit destul pentru el, iar el îi 

provoacă, venind sub forma unei forţe: 

invizibilă pentru cei ce nu văd cu ochii 

sufletului şi al minţii, dar sclipitoare 

pentru cei ce-l merită, ce sunt dedicaţi 

meseriei lor, ce fac totul cu multă pasiune 

şi cu dăruire, aceasta fiind, până la urmă, 

cea care face diferenţa. 

Mihai Lungu, clasa a VI-a 
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Vrănceanu Survival Kit 
 

Our College is quite attractive due 

to students’ marked results at final exams, 

Olympiads and extracurricular activities. 

Yet, as a future freshmen myself, I was 

desperately looking for people’s opinions 

to see the reasons behind them choosing 

or not choosing Vrănceanu. There were 

many rumours about life in Vrănceanu 

and that’s why I want to make 

newcomers’ decisions easier. 

“It’s going to be hard!” was the 

main thing that I was told. This used to 

scare me a lot and made me feel like I was 

not good enough to study at the best high 

school in Bacau. However, Vrănceanu 

isn’t a high school where new information 

is taught on top of what you already 

know, without explanation, without you 

getting to the bottom of things. Not at all! 

You just have to be open to learn in a 

different way than you were used to. 

Remember that to graduate at Vrănceanu 

you must learn the same things that you 

would otherwise learn in any other high 

school and, if you were good enough to 

get to this college, then nothing is going to 

be too hard. 

Moreover, legend has it that when 

you become a freshman at Vrănci, you are 

most likely, in winter, to receive a friendly 

baptism (the so called “mozol”). Do not 

worry! With global warming nowadays, 

there are little chances of snow in our 

area. I am just kidding… Nobody cares or 

has time to give you the “mozol”.  

Apart from these myths, I want to 

give you some advice so as to make it 

easier for you to get by and be a relaxed 

student at our prestigious college!  

The first day of school will 

introduce you to the “VranConquista” for 

the best seats! Usually, the opening 

ceremony begins at 9 a.m. but there are 

some desperate students who come even 

at 6 a.m. and are swift enough to bypass 

the guardian to get inside the school. So, if 

you come at 7-8 a.m only to find that the 

seats at the back are taken, don’t get mad. 

You just weren’t desperate enough to get 

one of them. Better luck next year! 

First of all, volunteer a lot! This is 

the main piece of advice I can give you. 

Help people, get involved in different 

humanitarian activities, socialize with 

other volunteers, learn how to work in or 

be the leader of a team! Think of how to 

work efficiently, learn how to appreciate 

what you have and develop abilities that 

only volunteering can provide you with! 

Of course, your volunteer certificate will 

enrich your CV and may come in handy in 

the event of you trying to get a 

scholarship.  
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Get involved in any school project 

that you can get your hands on! We have 

projects like Erasmus+ with which you 

can travel to other European countries. 

Many of our students came to Vrănceanu 

looking for this kind of projects which 

offer opportunities to have traineeships in 

companies, travel, socialize and discover 

completely new cultures. For example, 

thanks to Erasmus+ some of our students 

travelled to Spain last year and this year, 

we had the honour to welcome some 

teacher and student guests from different 

countries around Europe. 

Do not skip Maths classes, 

otherwise you will not understand a 

thing, especially in the 11th grade! This is 

fatherly advice and should be taken as 

such. Math is beautiful but in the 11th 

grade it gets a little bit hard. Even if you 

skip as much as one class, you will end up 

having some gaps which will not 

disappear unless you work to fill them! 

PS: Do not skip any other classes, either. 

Wear your student badge at all 

times! This is a MUST and not a piece of 

advice. We don’t have a uniform so these 

badges are our trademark. You will also 

sometimes need something from the 

principal, like a signature, a permission or 

you will surely be seen next to his office 

(near the teachers’ room) and you really 

don’t to be frowned upon, do you? 

Get a library permit. It would be 

really awkward to find out in the 11th 

grade that you need a book from the 

library but you don’ t have a permit and, 

for some, really embarrassing too. So do 

not wait to see how it feels, get a library 

permit from the beginning and read a lot! 

It does make a difference! 

When you are on duty, don’t 

forget about the maps (for History or 

Geography classes) and other stuff that 

you have to bring for the class (for 

example, atlases for Biology). Many 

students go for these things after the bell 

rings just to waste some time, but if you 

are unlucky and the teacher is in a bad 

mood, you can end up being scolded. 

You can and should leave some 

books in your desk. If you have problems 

with your back or you live far away and 

there are some books that you don’t really 

need for the next day, do not be afraid to 

leave them in your desk. Nothing bad is 

going to happen to your stuff, trust me. 

Do not write things on the walls 

because you will have to wipe them all. 

Also, do not smoke in the school yard or 

toss your cigarette randomly. You will 

have to pick them all up! Or, even better, 

do not smoke at all (it is better for your 

health).  

Respect others! Elders or those 

younger than you, respect them! Do not 

yell at them, do not fight with them, do 
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not make jokes that could hurt them. Just 

respect others because this way, others 

will respect you as well!  

Last but not least, do not expect 

your parents to drive you to your 

classroom. Be independent and find ways 

to come up with solutions without 

external help. Trust me, this will help you 

in life! 

To conclude, I am really glad that 

I’ve chosen “Gheorghe Vrănceanu” and I 

would not change this for anything. We 

are like a family! We are so proud of 

ourselves and our high school! We want 

to get smarter and better, to prove that we 

deserve to be called “Vrănceni”! Also, we 

have teachers that can teach and advise 

us, teachers who are also our friends at the 

same time. Vrănceanu is a really smart 

choice, so if you are up for a challenge, 

you’ve more than welcome here! 

Anca Drăgoi, clasa a XI-a B 
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My Grandfather's Childhood 
 

I am astounded by the 

dissimilarities between the modern, 

superficial, plain infancy and my 

grandfather's. Not only time has gone 

through alteration, but also the pattern of 

a common child, as well as their 

attributions and capacities have changed. 

Unerringly, only one day of my 

grandfather's childhood is sufficient to 

convey this thought I have. 

For instance, sixty years back, 

when my grandfather was a child, not 

even once did he wake up later than five 

in the morning. Once he got up, he fed all 

the animals in the yard, milked the cows, 

took care of the animal barn and even 

mowned and seeded. Having two 

brothers and one sister, the boys were 

actually broud and willing to take up 

challenges and fulfil all the assignments 

on their own. My grandfather was never 

an idler. He wanted to be helpful more 

than anything else, so after all these 

morning routine, he continued to 

demonstrate he was a spirited, well-

intentioned kid, doing so many other 

chores. 

 

 

Undoubtedly, he enjoyed playing. 

He didn't get easily satisfied by childish 

games. He would always seek for 

adventure and involved other kids in 

various pastime activities, which 

requested perspicacity and agility. He was 

rather restless, compared to nowadays 

children, who get pleased solely by using 

gadgets, which halts rather than develops 

their imagination. 

Now, every time I see my 

grandfather, I am happy Ițve been able to 

learn so much from him, and I feel 

privileged I got to know what childhood 

was like back in the day. 

                  Enrico Antonio Busuioc, a X-a E 
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Ana-Maria Bîliș 

Roxana – Elena Gavrilă 

Eliza Petronela Chitic 

Ioana Otilia Spetcu 

Teodora Vereș 

Lidia – Maria Sbârcea 

Mircea Dolineanu 

Mihai Lungu 

Anca Drăgoi 

Enrico Antonio Busuioc 

Anastasia Elena Gafenco 

 

Desene si fotografii: 
Ilinca Grigoraș 

Carina Zaharia 

Mara Popa 

Sevora Agop 

Georgiana Fasolă 

Martina Popescu 

 

Coperte:   
Teodora Verman, elevă 

 

Tehnoredactori: 
Bianca Botezatu, elevă 

George Șuștac, elev 

 

Coordonator al  

tehnoredactării: 
Lăcrămioara Mărgineanu, profesor 

 

Responsabil de număr: 
Ana-Maria Egarmin, profesor 
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