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Gaudeamus 2018. „Situaţia“ lumii e aceeaşi 
 

De ani buni, revista Gaudeamus 

începe la fel: un prim articol pe pagina 2, 

semnat Redacţia. Adică, înţelegem noi, 

glumind, că redacţia e aceeaşi, numai 

componenţa ei e diferită de la an la an. E şi 

firesc, de altfel. Ce ni se pare la fel, de o 

vreme încoace, e Spiritul Vrănceanu, această 

atitudine care a păstrat mai bine de 

cincisprezece ani Colegiul nostru pe primul 

loc între liceele din judeţul Bacău. Acest 

lucru bun nu trebuie  „să ne moaie” și să ne 

culcăm pe o ureche. Doar prin studiu se 

poate păstra acest loc. 

 Dar, în timp ce noi visăm la viitorul 

nostru, situaţia Lumii e aceeași, adică 

încâlcită și destul de imprevizibilă. Dacă ar 

fi să ascultăm cu atenţie ce nu mai zic 

bunicii, părinţii și profesorii noștri, 

prezentul este „șubred”. România, o ţară 

nu neapărat nesemnificativă, nu reprezintă 

în lume o putere economică și militară care 

să ne facă importanţi cu adevărat. Până mai 

ieri, timp de aproape cincizeci de ani, 

România „a ascultat” de ordinele 

Moscovei. Astăzi, pentru că a vrut – şi e 

bine că a vrut aşa – , România ascultă de 

sugestiile venite de la Bruxelles. Clubul 

Unirii Europene mi se pare „select” în 

raport cu acela guvernat astăzi (şi de 

secole) de Rusia. Trăim totuşi într-o lume 

care hotărăşte  pe deasupra capetelor 

noastre ce să facem. În ultimele decenii, 

există supraputeri în competiţie, iar de 

relaţiile dintre ele depinde liniştea, cam 

tulbure, a lumii. Şi nu e vorba numai de 

USA şi Rusia, ci şi de China. Până mai ieri, 

unul din cinci oameni de pe glob era 

chinez. Se pare că în următoarele decenii 

raportul va fi de unul la patru. Nu trebuie 

să uităm de India sau Brazilia din această 

ecuaţie economică, politică, socială… Dar 

năvala imigranţilor din Orientul Mijlociu şi 

nordul Africii spre Europa?... Dar să ne 

întoarcem la şcoala noastră…  

 Noi, în timpul care ne aparţine încă, 

venim la C.N. „Gh. Vrănceanu” cu 

încredere. Şi anul acesta şcolar, la 

concursuri şi olimpiade şcolare, la faza 

judeţeană, au obţinut premii şi menţiuni 

peste 300 de elevi de-ai noştri. Iar la etapa 

naţională, au obţinut premii şi menţiuni … 

elevi. Ca de obicei, limba latină a cucerit 

lauri la Arpino, Italia… 

 Sperăm că în această Lume 

complicată şi nesigură să avem 

posibilitatea să ne împlinim ca oameni şi să 

ducem mai departe Spiritul Vrănceanu. 

 



  

 

   

Et in Ovidii patria... 
 

„Ille ego qui fuerim, tenerorul lusor amorum 

Quem legis, ut noris, accipe, posteritas”. 

    Tristia IV, 10 

 

 

În Constanţa de astăzi, în nopţile de 

vară cu ceaţă, se aud tânguirile sirenelor ca 

o ramificaţie de peste două milenii a tristeţii 

exilatului roman, Publius Ovidius Naso, cel 

care orice încerca să facă...versus erat. În 

locul marcat de melancolia poetului începe 

un „certamen“ care, omagiindu-l pe poet,  

continuă cu o probă de baraj în urma căreia 

se stabileşte lotul naţional de şase elevi 

concurenţi, reprezentanţi ai României la 

concursul internaţional Certamen Ovidianum 

Sulmonense. Acesta este organizat anual în 

Sulmona, Italia, miza fiind mereu una foarte 

mare, întrucât, prin Regulament, nu poţi 

participa la un astfel de concurs decât o 

singură dată. Anul 2017 ne-a adus bucuria 

de a participa la acest prestigios concurs, 

datorând şi doamnei profesoare Florentina 

Neculau acest lucru. Alături ne-au stat 

colegi din prestigioase licee din Buzău, Cluj 

şi Iaşi. Iată-ne astfel ajunşi la liceul Classico 

Ovidio din Sulmona, qui Ovidio patria est. 

Privindu-ne, un profesor german exlama: 

„Uite aşa se intră la probă, cu zâmbetul pe 

buze!”. 

  Creditul va trebui să fie acordat 

însă unei plăceri poate greu de înţeles 

pentru generaţia Z, aceea de a-l traduce pe 

poetului relegat si non-conformist chiar şi 

pentru perioada antichităţii, Ovidiu, care a 

căpătat masca tenerorum lusor amorum. 

Tinzând spre frumoase şi înalte viziuni 

umaniste, inspirat de legendele greceşti, 

poetul a creat poeme pe care le ridică la 

rangul de poezie cultă, prin frumuseţea 

imaginilor, prin suflul de viaţă, forma şi 

culoarea pe care a dat-o vechilor mituri. 

Acesta este Ovidiu, poetul prin excelenţă al 

iubirii, magistrul lui Dante, Shakespeare, 

Goethe, Puşkin ori Eminescu, al celor mai mari 

izvoditori de frumuseţi şi de umanism pe 

care i-a hrănit Pământul  acest theatrum 

mundi.  

Confruntându-se cu două experienţe 

umane fundamentale, iubirea şi relegarea, 

Ovidius se prezintă mereu atât ca Om, cât şi 

ca Poet, care traversează o situaţie 

existenţială. Nu apare niciodată ca amans, ci 

este poeta amans, tot aşa cum nu e doar exul, 

ci vates exulatus. 



 

 

 

Se mai aude lira-ţi sunând precum suna, 

Şi-i plin ţinutul încă de amintirea ta. 

Tu mi-ai săpat în minte, cu vorba mişcătoare, 

A bardului pustie şi cruntă-ntemniţare, 

Sub bolta-nceţoşată, sub geruri şi zăpezi, 

Sub vara ce pe câmpuri puţină vreme-o vezi: 

Răpit de-amarul strunei care ades mă scurmă, 

Cu inima, Ovidiu, eu ţi-am păşit pe urmă. 

 Alexandr Puşkin  ‚‚Către Ovidiu’’ 

Proba „de foc” a concursului a 

însemnat o traducere din „Cartea I“ a 

operei ovidiene „Fasti“, urmată de 

comentarea fragmen-tului. Proba de 

concurs a durat cinci ore. La prima vedere, 

cinci ore par prea multe, dar pe parcursul 

probei, ţinând cont de complexitatea 

subiectului, nici ele nu ajung.  

 Pe când persoana a treia ar putea 

reda cadrul oficial al internaţionalei, numai 

persoana întâi poate să detalieze profunda 

impresie lăsată de latinitatea unei ţări faţă 

de care nu suntem despărţiţi numai de 

Marea Adriatică. 

 Malcolm Gladwell susţine că ai 

nevoie de 10,000 de ore pentru a ajunge 

expert într-un domeniu. Nu am putea 

număra şi nici nu ne-am încumeta să 

spunem de câte ore a fost nevoie să 

promovăm barajul, nici de câte să ne  

 

 

pregătim în continuare pentru concursul 

internaţional. „The rest is silence“, cum ar 

spune Hamlet. În Sulmona, Ovidiu e 

patron, iar numele lui este peste tot, de la 

restaurante, la parcuri şi până la şcoli, ca o 

prelungire a actualităţii lui nu numai în 

literatură.  

 Regretăm că nu putem repeta 

experienţa, dar cu această ocazie le urăm 

succes tuturor celor care vor avea șansa de 

a ajunge la Certamen Ovidianum 

Sulmonense. Însă momente la fel de 

frumoase am trăit vizitând Roma, alături 

de ceilalţi participanţi din ţări precum 

Italia, Germania, Austria, Bulgaria sau 

Muntenegru. Aceasta este, pe scurt, 

experienţa noastră unică legată de Publius 

Ovidius Naso, relegatul şi poetul între 

„barbarii“ de la Tomis. Ecoul ovidian a 

rămas în această ţară cu o limbă de sorginte 

latină, răzbătând peste Timp chiar şi în 

versuri eminesciene:  „Stă Orfeu-cotul în 

razim pe-a lui arfă sfărâmată...” (Memento 

mori). 

    

 

 

 

 

Elena Câdă, Ştefania Melinte, clasa a XI-a F 

 



  

 

 

Chimia e emoţie, e o adevărată pasiune de zi cu zi. Chimia e… chimie 
și e foarte frumoasă 

 

Printre cei 54 de olimpici vrănceni 

care ne vor reprezenta la faza naţională a 

diferitelor olimpiade, se numără Pintilescu 

Andrei și Caragea Radu-Laurenţiu, pe care 

i-am găsit  in laboratorul de chimie, 

preocupaţi de realizarea diferitelor reacţii. 

Andrei Pintilescu este elev in clasa a 

IX-a A și declară că „nu știu ce caut aici, căci 

nu-mi place nici matematica, nici 

informatica, totuși ador  chimia, geografia, 

fizica și biologia, dar neapărat în această 

ordine.“ El se pregătește din greu pentru 

două olimpiade: cea de Chimie, coordonat 

de doamna prof. Marinela Bușteagă, și cea 

de Știinţe ale Pământului, coordonat de 

prof. Marinela Bușteagă, Șerban Lucian,  

Apetroaei Cristina și Hușcă Daniela: „Să 

zicem că nu am mai făcut altceva înafară de 

chimie cam de o lună.“Caragea Radu-

Laurenţiu este elev în clasa a X-a, la știinţe-

le naturii și se declară un pasionat al fizicii 

și chimiei, fiind și el calificat la faza 

naţională a Olimpiadei de Știinţe ale 

Pământului, coordonat de prof. Curbăt 

Florin, Savin Nadia, Hușcă Daniela și 

Șerban Lucian.  



 

 

„Chimia e emoţie, e o adevărată 

pasiune de zi cu zi. Chimia e… chimie și e 

foarte frumoasă,” a mărturisit Andrei.  

Acesta are planuri mari pentru 

viitorul său: „Cel mai probabil, voi merge 

la o  facultate axată pe profilul chimie… 

farmaceutică? Sau, de ce nu, chiar 

Facultatea de Chimie.” 

Radu muncește și el cu drag și spor, 

ocupând foarte mult din timpul său liber cu 

învăţatul.  

 Care este preţul plătit de un olimpic 

în România? l-am întrebat. 

 „În primul rând, se consumă mult 

timp, și chiar dacă profesorii ne ajută,  fără  

 

pregătire individuală, în general, șansele 

scad considerabil. În general, 

învăţământului din România îi lipsește o 

bază materială - mereu ne trezim că avem 

nevoie de anumite substanţe  sau cărţi pe 

care fie nu le prea găsim, fie se epuizează 

repede.“ Băieţii au căzut de acord că cea 

mai frumoasă parte a pregătirii pentru 

olimpiadă este proba practică. Le urăm 

mari succese și să se întoarcă cu premii!  

 

Cristiana-Lavinia Andreescu, clasa a IX-a

 

Calificată în trei loturi internaţionale lărgite ale României 

 

Asta este isprava din acest an al 

elevei Belciu Miruna din clasa a XI-a B, de 

la Colegiul Naţional „Gheorghe 

Vrănceanu“. 

 În primul rând, s-a calificat la 

etapele judeţene ale Olimpiadelor de 

Fizică, Chimie, Știinţele Pământului, ocu- 

 

pând locul întâi. Au urmat etapele 

naţionale, dar din cauza unei operaţii ce a 

survenit după Olimpiada de Fizică, a 

participat doar la etapa naţională a 

Olimpiadei de Chimie și a celei de Știinţe 

ale Pământului. 

 La Olimpiada de Chimie a obţinut 

menţiune specială, calificandu-se în Lotul 

lărgit. Primii șase din lot s-au calificat și la 

Olimpiada Internaţională „D.I.  



  

 

Mendeleev“, acum fiind plecată să lupte 

pentru șansa ei în cadrul acestui concurs  

internaţional care are loc în Republica 

Belarus.  

 După câteva zile de la Olimpiada de 

Chimie a avut loc și Etapa Naţională a 

Olimpiadei Știinţele Pământului, care 

verifică cunoștinţele elevilor din domenii  

precum chimia, biologia, fizica și geografia. 

A reușit să se califice și aici în Lotul Lărgit, 

obţinând o menţiune.  

Cele mai bune rezultate au fost însă obţiune 

la Chimie, 25p (maxim) la proba 

experimentală și 23,75 p la proba teoretică. 

A dovedit încă o dată ca pasiunea ei pentru 

viitor se reflectă în aceste rezultate la 

chimie.   

 Mult succes, Miruna, la calificarea 

în loturile restrânse și la cât mai multe 

participări la Olimpiade Internaţionale. 

 

Andreea Rangu, clasa a XI-a E 

 

Călătorie spre cunoaştere, peste mări 

 

La vârsta adolescenţei, atunci când 

ne alegem profilul liceului pe care vrem să-

l urmăm, fiecare dintre noi vrea să facă ce-i 

place. Lumea informaticii cucereşte 

aproape pe oricine reuşeşte să-i înţeleagă 

farmecul şi misterele şi pentru că este într- 

un progres al cărui sfârşit este greu de 

imaginat, ea pare să fie definiţia viitorului. 

Domeniul IT este unul pentru care 

facultatea ne pregăteşte foarte bine și nu 

este absolut deloc unul static sau plictisitor, 

ci unul în care jobul propriu-zis, jobul 

efectiv constituie o experienţă de învăţare. 

A lucra în IT înseamnă a progresa continuu, 

a evolua continuu.  

 Pentru a face parte din proiectul 

Erasmus+ 2017-1-RO01-KA102-036700, 

INCEPUT DE CARIERA IT/IT CAREER 

START-UP, a trebuit sa trec printr-un 

concurs de selecţie, alcătuit din două parţi: 

interviul si proba practică. Desi proba 

practică nu a oferit surprize (constând în 

crearea a două site-uri cu diferite cerinţe), 

interviul a reprezentat pentru mulţi o 

experienţă nouă și interesantă întrucât a 

trebuit să comunicăm în limba engleză. 

Alături de mine mai sunt 15 elevi, ce vor lua 

parte în activităţile care se vor desfășura în 

Valencia, Spania, în intervalul de timp 8-28 

iulie 2018. Cu câteva luni înainte de stagiul 

propriu-zis, toţi iau parte la cursuri speciale 

pentru a se familiariza cu mediul de lucru 

în cadrul firmelor spaniole. Am avut ore de 

pregătire lingivistică atât în spaniolă, cât și 



 

 

în engleză, de pregătire culturală pentru a  

locale și de pregatire pedagogică unde am  

învăţat despre legislaţia specifică deplasării 

într-o ţară străină. 

 Cei 16 elevi fac parte din clasele a X-

a D și a X-a E, adică matematică- 

informatică intensiv engleză, respectiv 

intensiv informatică. Aceștia sunt: 

 • Bibire Călin-Rareș, X D; 

• Boboc Raul-Mădălin, X E; 

• Burlacu Ioana, X D; 

• Cioineag Andrei, X D  

• Drugan Ioana-Alexandra, X E; 

• Fecioru Bogdan, X D; 

• Fotache Ioana-Elenis, X D; 

• Huţu Andrei, X D; 

• Ifrim Cristina-Gabriela, X D; 

• Ilie Cosmin-Mihai, X E; 

• Măgirescu Ștefan, X D; 

• Neguriţă Diana-Gabriela, X D; 

• Petrea David, X E; 

• Popa Matei-Alexandru, X D; 

• Rusu Martha-Andreea, X E; 

• Vrânceanu Răzvan, X D; 

  Consider că participarea la acest 

proiect mă va ajuta atât din punct de vedere 

personal, cât și profesional, întrucât îmi va 

fi de folos la înscrierea la facultate și îmi va 

extinde posibilităţile de angajare, iar 

experienţa de lucru într-o  

firmă europeană este extrem de valoroasă 

pentru mine. 

          

 Diana-Gabriela Neguriţă, clasa a X-a D 

 

 

Erasmus+ “IT Career Start-up” - 
the selection process seen by a 

participant 
 

 Erasmus+ projects are great 

opportunities for gaining real work 

experience in the IT field, a field which is 

constantly evolving and has thousands of 

vacant jobs. With the promise of a great 

career, education seems like an obvious 

consequence, and all of it may get you a job 

you’ll find out you don’t want. This is 

where Erasmus+ comes in handy, to show 

you a glimpse of what you could achieve, 

before you decide to start your journey. 

Sounds great, right? You might want to 

apply right away, but let me tell you a bit 

about what the selection process is like first. 

Fasten your seat belts, and let’s get going. 

Number one thing to keep in mind 

not only with the selection process, but also 

the entire project - it’s a lot of work. So you 

have to get yourself together, stop  

procrastinating, and put in the time and 

effort to get through it. Feel discouraged? 

Don’t be. It’s actually a piece of cake, once 

you get the basics laid out nicely in your 

skill set, which, by the way, is about to 

suffer an amazing expansion. First thing, 

for Project “IT Career Start-up”, and other 

IT Erasmus+ projects, you need to do is a 

digital portfolio, two websites basically, in  

 

 

 



  

 

order to demonstrate your HTML and CSS 

skills. The other half of your file is  

paperwork - a CV, a questionnaire to fill 

out, a language passport, and some papers 

you need your school’s people to sign. If 

you do all of this, you’re already half there, 

just hang on. 

The next part is a bit trickier, and it’s 

where they’ll narrow down the list of 

people who signed up for the selection, to 

only include those of you lucky and 

deserving enough to actually participate in 

the project. You have to go through an 

English interview, which I personally 

found extremely easy and quite enjoyable 

actually, and a test of your HTML and CSS 

skills, which means you’ll be sitting in front 

of your computer with a set of tasks to 

complete in a given amount of time. Be 

prepared to write some code, and don’t 

underestimate the difficulty of this test. In 

the end, it will be a big part of your final 

score, and this is the place where you might 

be ruining your chances most easily. Take 

my advice with a pinch of salt, but I 

recommend standard exam practice: 

prepare, sleep well the night before, and 

focus.  

 If, on the portfolio made at home, 

you might be able to see just how many 

consecutive all-nighters you can pull, here 

you only have an hour and a half. And then 

a day of waiting for the results will melt 

your nerves and bend your patience (if you 

really care about this whole thing), and you 

might find the reward at the end of the path 

you’ve just walked on.  

 In the end, I would like to say that, 

no matter how hard it may seem at first, 

your result will only be based on your 

involvement, and I encourage you to give it 

a shot! Feel free to have a look at our 

website, www.eruroproiecte.eu/36700, 

and find out more about Erasmus+ Project 

“IT Career Start-up”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matei Popa, clasa a X-a D 

 

La lecture, le gardien de 
l’humanité 

 

 Salut, mes chers lecteurs! Je viens de 

lire le livre de Daniel Pennac, «Comme un 

roman» et une phrase s'est fixée dans ma 

mémoire et m'a profondément inspirée: 

«Lis! Mais lis, donc, je t'ordonne de lire!». 

J'ai réalisé à ce moment-là que, de nos jours, 

personne ne nous encourage à lire, ne nous 

montre la beauté de la lecture, la joie de 

parcourir les pages d'un livre et de 

découvrir avec des petits pas un monde 



 

 

entier. Mais pourquoi pas? La réponse est 

facile à deviner: la société a changé et la 

lecture n'a plus de rôle dans cette nouvelle 

communauté. Tout le monde est en pleine 

vitesse et les gens n'accordent plus 

d'attention à leurs âmes, à leurs esprits, ils 

ne cherchent plus les émotions pures et 

simples et n'apprécient plus les moments 

de solitude constructive où la compagnie 

personnelle est suffisante pour être 

heureux. 

 Nous sommes dans l'âge de la 

technologie, le progrès numérique est 

grandiose et les nombreuses découvertes 

dans le domaine des sciences dévoilent de 

nouveaux territoires à explorer et 

élargissent les horizons de l'Univers, 

préparent l'individu à découvrir et 

conquérir le monde entier et à s'emparer de 

toute forme de vie. 

 Les gens se sentent obligés de tenir 

tête aux changements radicaux qui se 

déroulent en temps réel et travaillent 

toujours plus, ignorant les autres et eux-

mêmes pour réussir à devenir ce que la 

société d'aujourd'hui cherche: quelqu'un 

qui peut faire un effort titanique, qui obéit, 

bref, un robot vivant. Les contraintes de la 

communauté sont promues à travers la 

technologie qui transmet l'idée de la 

perfection, l'être humain étant forcé de  

s'adapter, d'être rapide, efficace, de penser 

logiquement et de ne pas se perdre dans  

des sentiments inutiles. Toutes ces règles 

sont les conditions pour être aux standards, 

pour recevoir un emploi, pour gagner son 

existence. Ces idéologies sont transmises 

comme des messages subliminaux, 

introduits partout autour de nous: dans les 

publicités, à l'école, dans les films, tout ce 

qui nous entoure encourage la technologie 

qui est vue comme une partie vitale de 

notre destin, comme la seule chance pour 

obtenir la joie et l'accomplissement. Mais 

notre imperfection et notre humanité, ne 

sont-elles pas catégoriquement 

supérieures? Celles-ci nous rendent 

uniques. Les larmes de tristesse, les cris de 

crainte ou les sourires de joie sont les 

preuves de notre complexité extraordinaire 

et c'est exactement ce que nous ne devrions 

jamais laisser nous échapper.  

 Donc, prenons de l'attitude et 

soyons ce que nous sommes: des êtres 

humains! La société est la nôtre et nous 

pouvons nous mettre en liberté. 

Commençons par donner aux enfants des 

livres à colorer ou leur lire avant d'aller se 

coucher au lieu de les laisser se plonger 

dans un écran qui leur absorbe toute 

l’énergie et leur vole l'étincelle de l'enfance. 

Les enfants représentent l'avenir et je crois 

que il nous incombe de leur inspirer 

l'amour pour la lecture afin de construire 

une nouvelle société, plus penchée sur 

l'humanité, sur l'art, sur la vie. La société 

nous contraint, mais nous faisons partie de 



  

 

cette communauté et nous pouvons 

l’améliorer avec des armes « blanches »: les 

livres au détriment des portables, l'âme et 

les sentiments au détriment des écrans et 

du système binaire. 

   Roxana-Ioana Stoica, clasa a XI-a A 

 

Întoarcerea 

 

Vă rog, nu-mi cereţi să mă-ntorc,  

căci braţul meu stâng 

se va ridica împotriva celui drept, 

iar piciorul meu stâng 

îl va strivi pe cel drept, 

mă va strivi cu totul, 

iar ochiul meu stâng 

îl va trăda pe cel drept, 

Iar inima mea, care se zbate 

între mine și voi, 

între mine și ieri, 

între mâine și voi,  

va trece cu totul în partea cealaltă. 

Se va ridica împotriva mea, 

mă va strivi, 

mă va trăda... 

Mă voi trăda, 

mă voi strivi, 

mă voi ridica împotriva mea. 

           Mihaela Antal-Burlacu, clasa a XII-a B 

 

 

 

 

Spectru 

 

E ceaţă deasă și plouă 

Și-n picuri albi și grei 

Se reflectă mii de suflete. 

Raze se văd diafan la orizont. Trei. 

Trei milioane de fire de iarbă 

Ce-și plâng tăcerea cea vie. 

Trei picături de apă  

Seamană cu alte o mie. 

Apoi a venit Ea, 

Și a suflat în vânt  

Și l-a făcut soare. 

S-a înecat în acea mare, 

S-a unit cu lumina  

Și a devenit noapte. 

Ascultă cum apune Luna! 

Și zi de zi, 

Seară de seară, 

Privește către Primăvară 

Și amintește-ţi cum Ea a înflorit 

Curcubee în suflete căzute 

Și le-a făcut nemuritoare. 

 

Melania Lungu, clasa a VII-a 
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Ce aduce viitorul? Roboţi și 
oameni pasionaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un număr de 15 elevi de la Colegiul 

Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, 

coordonaţi de doamnele profesoare de 

informatică Mărgineanu Lăcrămioara, 

Secită Neli și doamna profesoară de fizică 

Vancea Alisa au alcătuit echipa ce a 

reprezentat colegiul la Concursul Naţional 

de Robotică ”FIRST Tech Challenge”, etapa 

naţională a celui mai mare concurs de 

robotică din lume. Competiţia a avut loc 

între 24 și 25 martie 2018, la Sala 

Polivalentă, în București, unde s-au 

„duelat“ cu 90 de echipe din toată ţara și 

din Rusia! Echipa a participat și anul trecut, 

la prima ediţie a concursului, unde a 

câștigat premiul al III-lea la categoria 

„Think Award”. După două luni de la 

competiţie, o parte dintre membrii echipei 

„Rusty Androids” au ales să își împartă 

experienţa în acest articol. 

R: Cum v-aţi organizat ca echipă?  

 

Diana Neguriţă, clasa a X-a D: Am realizat 

o serie de „recrutări“, pe baza unui 

formular online, și interviuri cu elevii care 

au aplicat. Ne-am împărţit pe 

departamente: mecanică, programare, 

proiectare și promovare și ne-am întâlnit în 

fiecare săptămână, joi, vineri și sâmbătă. 

Au fost zile când echipa a stat de dimineaţă, 

de la ora 7 sau 8, până seara,  la ora 17 sau 

18. A fost obositor, dar și frumos, cu 

satisfacţii, pe măsura muncii. 

R: Ce trebuia să facă robotul în competiţie 

și din ce este construit? 

Andrei Huţu, clasa a X-a D: Robotul de 

anul acesta trebuia să colecteze și să plaseze 

niște cuburi pe „rafturile“ unei biblioteci 

(„cryptobox“), să se poată orienta singur 

într-o arenă de 3x3m, să poată urca pe o 

placă cu balansare, să plaseze o piesă în 

afara terenului, într-un punct fix. Robotul 

trebuia să se încadreze în dimensiunile 

unui cub cu latura de maxim 45,7 cm și să 

se poată mișca autonom sau controlat, prin 

program, cu un joystick. Fiecare echipă era 

reprezentată în timpul meciului de către 

doi șoferi („drivers”) care controlau robotul 

și un antrenor („coach”) ce avea rol 

consulativ. 

Raul Boboc, clasa a X-a E: Liceenii au 

acceptat provocarea de a construi de la zero 

un robot, din componente mecanice,  



  

 

electrice, electronice, până în martie. Deși 

cinci luni de lucru pare destul timp, nu este 

chiar așa. O mare parte dintre piese au fost 

achiziţionate din S.U.A., altele, au fost 

confecţionate de noi. 

 R: De ce ai recomanda participarea la 

clubul de robotică altor elevi?  

Dimosthenis Creţu, clasa a IX-a D: Este o 

experienţă nouă în domeniul roboticii. Este 

o șansă unică în a-ţi dezvolta abilităţile de 

a transforma teoria învăţată la fizică, 

informatică, matematică în practică, de a 

interacţiona cu elevi din toate clasele 

colegiului/ din toată ţara. 

R: Cum a fost experienţa de anul acesta, 

faţă de cea de anul trecut? 

Raul Boboc, clasa a X-a E: Anul acesta, am 

reușit să ne testăm robotul mai mult timp,  

corectând astfel erorile de construcţie sau 

problemele de strategie a jocului. Anul 

trecut, fiind anul "pilot", au fost puţini  

spectatori la Sala Polivalentă din București. 

Ei sunt cei care, în toata agitaţia, emoţiile și 

adrenalina dinaintea  

meciurilor, te încarcă cu energie. O 

secundă, să privești publicul care te  

aplaudă si te susţine, îţi dă putere, 

încredere.  

 R: Cum te-ai simţit lângă teren? 

Eduard Filip, clasa a XII-a B: Minunat! 

Atmosfera a fost plină de tensiune și am  

simţit dinamismul echipelor din jur. Se 

vedea pasiunea celor care controlau roboţii 

pentru a face un meci cât mai bun. Căutam, 

în timp real, strategia cea mai bună, apoi, 

ghidam coechipierii să facă astfel încât să 

obţinem cât mai multe puncte. Uneori 

mergea, alteori … nu, dar jocul în sine a fost 

impresionant! 

R: Ce mesaj ai da următoarei generaţii de la 

departamentul de mecanică? 

Raul Boboc, clasa a X-a E: Noua generaţie? 

Fiţi inventivi, încrezători în forţele proprii, 

pentru că ideile bune vin din principii  

simple ale lucrurilor care ne înconjoară! Cu 

cât mai simplu, cu atât mai bine si mai ușor 

de întreţinut. Improvizaţi-vă materialele!  

R: Ce mesaj ai da următoarei generaţii de 

programatori?  



 

 

Dimosthenis Creţu, clasa a IX-a D: Fiţi 

dedicaţi proiectului vostru, fiţi încrezători, 

perseverenţi, „hard-working”! Cu toate că  

multe noţiuni vor fi greu de înţeles, 

niciodată să nu vă fie frică să cereţi ajutor. 

Fără munca în echipă, nu vom putea realiza 

visul nostru „robotic”. Vă așteptăm, 

dornici de a ne ajuta să ajungem în vârf! 

Progresul acestor elevi îl puteţi urmări de 

la început până în prezent pe pagina de 

Facebook a echipei: Rusty Androids 

Vranceanu, pe pagina de Instagram 

rustyandroids și pe canalul de YouTube 

Rusty Androids. 

 Mulţumim sponsorilor, fără de care 

participarea noastră la competiţie nu ar fi 

fost posibilă: Asociaţia Barrier, Dedeman și 

Vestiment Evolutiv! De asemenea, 

mulţumim părinţilor care s-au implicat în 

proiect!  

       

    Diana-Gabriela Neguriţă, clasa a X-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Laboratorul 3D – Un mijloc de 
exprimare 

S-a plecat de la nevoia de a dezvolta 

abilităţile practice ale elevilor, de a-i face să 

foloseascã gândirea critică, de a crea 

flexibilitate şi adaptabilitate în modul lor 

de a gândi şi acţiona şi, nu în ultimul rând, 

de a le dezvolta curiozitatea şi imaginaţia. 

Prin activităţi de tip „do-it-yourself“ şi 

educaţie non-formală, s-a propus 

înfiinţarea Laboratorului 3D, în cadrul 

cãruia elevii, alături de doamnele 

profesoare coordonatoare Andrei Cristina 

şi Buşteagă Marinela, sã foloseascã 

creioanele 3D, aşa-numitele  „3Doodlers” 

pentru a construi obiecte ce vor deveni 

materiale şi mijloace didactice pentru orele  

de geometrie, chimie şi fizică cât și obiecte 

decorative şi o machetã a foişorului din 

curtea şcolii.  

 La începutul acestui proiect, 

învãţarea utilizãrii creionului 3D a fost 

dirijatã cu ajutorul şabloanelor, pânã când 

elevii au stãpânit tehnica. S-au aplicat 

concepte de ştiinţã (fizicã, chimie, 

matematicã) la elaborarea planurilor şi  

proiectelor care abordeazã noţiuni din 

lumea realã. 

 Pe parcursul şedinţelor 

Laboratorului 3D, care au loc în zilele de joi 

şi sâmbătã, s-au realizat numeroase 

machete din domeniul ştiinţelor, precum: 

legături chimice covalente dintr-o 

moleculă, diferite tipuri de reţele cristaline, 

o gheară hidraulică şi numeroase corpuri 

geometrice. Însă, pe lângă aceste „structuri 

formale”, s-au realizat numeroase figurine, 

izvorâte din imaginaţia elevilor. Unul 

dintre „pasionaţii 3D-ului”, creatorul logo-

ului Laboratorului 3D, Bogdan Fecioru, un 

izvor al imaginaţiei, afirmă că: 

„Laboratorul 3D m-a ajutat să-mi 

aprofundez pasiunea de artist. Am realizat 

zeci de figurine şi încă mai am sute de idei. 

Creionul 3D este viitorul, cu siguranţă.“  

Prin urmare, 3Doodler, instrument de 

învăţare tactil, joacă un rol esenţial în 

susţinerea învăţării diversificate în toate 

grupele de vârstă, dar şi în dezvoltarea 

capacităţii de exprimare în orice mediu, 

fapt ce sporeşte încrederea în sine şi 

contribuie la dezvoltarea gândirii critice. 

Desigur, misiunea Laboratorului 3D nu se 

opreşte doar aici, ci va continua cu lucruri 

mai măreţe. 

  

Leonard Benchea-Joca, clasa a X-a D 

    



 

 

Fall 

 

Freezing, 

on this world's icy slip 

I fall 

like a weak-hearted angel 

which, 

full of sins, secrets and temptations, 

runs, 

afraid of his judgement day. 

You, 

imaginary God of my existence, 

raise 

a warm hand full of light, 

stopping, 

with your eternal stillness, 

my fall, 

my continuous collapsing. 

Oh, 

mischievous God of my life, 

why 

do you bewitch me with your smile? 

Trapped 

in your herculean chains 

I hope, 

but yet again, deceived by you 

I fall. 

 

 

     Mara-Ioana Postolache, clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

 

Un voyage de rêve 

 

 Chacun a son voyage de rêve. Il y a 

des gens qui veulent se relaxer sur une 

plage exotique, d`autres qui veulent une 

escapade aux sommets des montagnes, 

avec des amis ou bien tout seuls. Le 

principal est de se réjouir pleinement d’un 

voyage si spécial. 

 J’ai toujours rêvé à visiter la 

Bucovine du Nord, en Ukraȉne. Dès que j’ai 

cherché pour la première fois des 

 

images sur cette région incroyable, j’ai été 

tellement fasciné. Mais, je dois être un peu 

subjectif. Pour un autre, ça ne serait qu’un 

endroit presque comme tous les autres– à  

part l’architecture des bâtiments qui donne 

un air très élégant. Pour quelqu’un comme 

moi, qui vit dans la Bucovine du Sud, c’est 

plus spécial. J’aimerais de tout mon cœur 

visiter cette partie perdue de ma maison, si 
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proche mais si inaccessible. J’ai même 

imaginé comment il serait un voyage idéal, 

là-bas… 

              C`est un très beau jour de juillet. Le 

ciel est dégagé, le soleil brille 

chaleureusement, même si ce n’est que le 

matin. Mes parents et moi, on vient de faire 

les derniers préparatifs pour le voyage et 

on se met en route.Une heure plus tard, on 

passe la frontière et au bout d’une autre on 

arrive à Cernăuţi. La capitale de la 

Bucovine nous reçoit avec les  

bras grands - ouverts, prête à nous dévoiler 

tous ses secrets et toute sa beauté. On laisse 

la voiture à l’hôtel, et puis nous continuons 

la route à pied jusqu’au centre-ville. J’ai 

passé des heures entières à regarder la cité 

dans des photos, mais je suis sûr que 

j’éprouverai un immesurable sentiment de 

fascination quand je verrai de mes yeux sa 

beauté , unique au monde ou, du moins, 

unique pour mon âme. Chaque pas que je 

ferai,sera sûrement un plaisir : un plaisir 

pour les pieds, en marchant sur les vieilles 

rues pavées, un  

plaisir pour mes yeux qui verront la 

splendeur des bâtiments qui s’élèvent 

somptueusement d’une part et de l`autre 

de la rue, et surtout un plaisir pour mes 

mains, en touchant leurs murs. 

 L’un des premiers objectifs planifiés 

à visiter sera l’Université de Cernăuţi. 

Autrefois, la Métropolie de la Bucovine, le 

bâtiment de l’université représente 

aujourd’hui le plus grand symbole de la 

ville, tout comme la Tour Eiffel pour Paris. 

Je peux déjà sentir l`émotion que 

j’éprouverai quand je marcherai dans les 

mêmes couloirs où ont marché, beaucoup 

de temps auparavant, les plus grands 

écrivains de la Roumanie. Un vieux 

bâtiment en brique, mordoré, une merveille 

architecturale, bordé d’un immense jardin 

de fleurs parfumées, entouré par des 

milliers d’arbres, à la banlieue de cette ville 

de rêve: quel lieu pour étudier, et sourtout 

quel endroit à visiter ! 

 Un autre jour, on ira jusqu’à la 

frontière historique de la région. Même si la 

ville n’a rien d’impresionnant, l’objectif 

touristique qui attire tant de gens est le 

Château de Hotin, un château médieval 

trois fois plus ancien que la Bucovine-

même. Une fois arrivés, on s’entourne d’un 

silence de mort. Seulement les flots agités 

de la rivière, qui frappent violemment les 

rochers sur lesquels s’élève le château, 

réussissent à rompre ce silence. 

 Une fois dedans, on est comme dans 

une capsule du temps, mais 

heureusement,il n’y a pas de chauvesouris. 

En laissant libre l’imagination, on peut 

encore entendre les cris de ceux qui y ont 

donné leurs vies pour défendre le pays. Au 

bout de quelques heures d’une réelle 

solennité, on revient à la vie quotidienne. 

Dehors, il fait déjà soir. Ah, que le temps 

s`est écoulé vite! Le soleil verse ses derniers 



 

 

rayons, sa lumière se reflète éperdument 

dans l’eau toujours agitée du Nistre. 

 Je tourne encore une fois mes yeux 

vers le château et j’allume l’écran du 

téléphone pour prendre les dernières 

photos. Quelle image féerique ! Le soleil, en 

arrière, répand sa lumière dorée sur les 

murs froids. 

Un brouillard épais se laisse sur 

l’eau et entourne le château de toutes ses 

côtés. Son image, perdue dans le brouillard, 

ressemble parfaitement à son histoire, 

perdue dans des siècles entiers. 

 Mes parents m’appellent, car nous 

devons partir. On arrive à Cernăuţi juste à 

la tombée de la nuit, mais il nous reste 

encore du temps pour une dernière 

promenade nocturne. Je ne pourrais jamais 

envisager quelque chose de plus beau que 

l’atmosphère sublime de la ville, ce soir-ci.  

Le vent siffle dans les rues désertes. Les 

lumières des fenêtres s’éteignent une à une. 

Les trolleybus laissent les derniers 

passagers, fatigués après une longue 

journée. La nuit peut finalement tomber. 

 Le lendemain matin, le voyage qui 

me paraissait interminable prend fin. On 

laisse les clés à la réception et avec une note 

d’amertume, je dis adieu à la ville : un 

moment très difficile pour moi, en voyant 

mon rêve accompli. Avant de traverser la 

frontière, nous nous arrêtons pour un 

piquenique, et puis nous continuons notre 

chemin jusqu'à la maison. 

 Je ne veux pas commenter l’histoire, 

mais la vie près de la frontière offre une 

autre perspective. On a tracé une ligne pour 

séparer les gens, mais elle ne pourra jamais, 

cette ligne-là, séparer la nature, nos 

traditions et notre identité.  

Mais c’est triste que mon rêve 

d’aujourd’hui n`ait pu être qu’un simple 

itinéraire, quelques dizaines d’années 

auparavant. Ils nous ont séparés, mais on 

reste toujours ensemble. 

 

Andrei  Berdilă, clasa a X-a B 

 

 

 

Abduction 

“I must be dreaming!” I told myself 

as I caught a fleeting glimpse of the bizarre 

creatures around me. Green, scaly skin, 

huge, piercing eyes and no sign of hair on 

their bodies... Filled with excitement, I 

yelled at the top of my lungs “Finally! This 

has to be the first time I’ve ever been lucid 

dreaming!”.  

M
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 Shortly after my revelation, one 

particularly irritated alien was coming 

towards me. He proceeded to mutter a few 

words and, straight away, we were sitting 

in a tiny spaceship, preparing to land on 

some planet. “Let’s steal some cows!” he 

giggled. Noticing my mortified figure, he 

added “I’m bored out of my mind and you 

looked like you could do with some fresh 

air…” All I could think of was that this was 

the best dream of my life, so I decided to sit 

back and enjoy myself.  It was not until I 

read the UFO’s safety rules that it came to 

me. Humans cannot read actual words 

while dreaming… Or so I thought… 

 In next to no time, we were on a 

broad field, with only three cows and a 

small, wooden house nearby. Stealing the 

cows was plain sailing. Thinking about it 

was enough to lift them up in the air and 

store them into the back of our pocket-size 

spaceship. My comrade was having a blast! 

And, quite frankly, so was I. 

 “Shall we search the house for 

humans to abduct?” he asked. “It should be 

fun, you know best…” A shiver went down 

my spine, as I was approaching the 

window. I could make out a human 

silhouette, though it didn’t have any hair… 

Skin turning green, scales on her face, big 

eyes, she madethe same moves as me. It 

was like I was looking right back at myself 

in the mirror… 

Patricia Iftimie, clasa a X a D 

 

Adolescenţa – între libertate și 
responsabilitate 

 

 Adolescenţa... O perioadă de 

tranziţie. O perioada deosebit de dificilă 

din viaţa noastră. Etapa celor mai multe 

schimbări. Etapa în care avem de luat cele 

mai multe decizii, cu atenţie și 

responsabilitate. 

 Consider că adolescenţa înseamnă 

dezvoltare, înseamnă stres, din pricina 

procesului de autocunoaștere, descoperirea 

tipului de personalitate și a pasiunilor ce se 

confruntă cu obligaţiile noastre ca liceeni, 

copii, fraţi sau surori, dar reprezintă și 

căutarea drumului nostru, calea cea bună, 

spre un viitor luminos. Indiferent de 

alegeri, în urma acesteia plecăm cu un 

bagaj de învăţături despre viaţă, fiind 

oameni „mari“, fiind  

siguri de ce dorim să reprezentăm mai 

departe în calitate de adulţi. Suntem în 

mijlocul unui ocean de emoţii, suntem 

deseori panicaţi și ne creăm idealuri. Ne 

alegem modele și putem fi influenţaţi.  
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Râdem, plângem, avem parte de 

niște momente cu adevărat unice, demne. 

Însă ce reprezintă de fapt libertatea? 

Conform dicţionarului, este posibilitatea de 

a acţiona după propria voinţă. Fiecare 

acţiune a noastră aduce cu ea consecinţe 

pentru care suntem responsabili. Respectul 

faţă de cei din jurul nostru și mai ales faţă  

de libertatea acestora are o importanţă 

deosebită. 

„Trebuie să îţi asumi greșelile. 

Trebuie să recunoști ce ai făcut și să te 

aștepţi la consecinţe asemănătoare. Fii  

responsabil! Crezi în tine! Trebuie să 

descoperi singur ce este bun și ce este rău 

pentru tine, trebuie să fii selectiv. Fii sincer 

cu tine însuţi, nu ai nimic de pierdut!“ – Mă 

gândesc deseori la aceste enunţuri. Încerc 

să mă ghidez după ele. La cei paisprezece 

ani ai mei, mi-am ales deja anumite 

mottouri și reguli după care să  

trăiesc, cel puţin în această perioadă. Mă 

gândesc foarte des la aceste lucruri. Sunt o 

fire introvertită și prefer să dezbat această 

temă cu mine însămi în loc să discut cu alte 

persoane și să le cer sfaturi. Cine mă 

cunoaște știe că respect ceea ce am spus mai 

sus, mai puţin „Crezi în tine!“. Vreau să 

dezbat în câteva rânduri această propoziţie. 

În ziua de azi, în special, o mare parte 

dintre adolescenţi se confruntă cu o 

problemă pe care o consider majoră: lipsa 

încrederii în sine. Îmi amintesc foarte bine 

cum într-o oră de opţional din clasa a VIII-

a am discutat pe tema aceasta, iar în urma 

unui test, peste jumătate de clasă a  

avut ca rezultat o stimă de sine sub nivelul 

normal. De ce se întâmplă asta? De ce 

tindem să ne subestimăm? Încă sunt în 

căutarea unui răspuns. Nu mă consider în 

stare de lucruri pe care nici măcar nu le-am 

încercat. Am nevoie de curaj. Și am nevoie 

de timp. „Adolescenţa este o etapă  

de furtuni și stres, o perpetuă oscilaţie între 

extreme“(S. Hall). După părerea mea, 

aceste cuvinte descriu într-un mod succint,  

dar concret adolescenţa. Schimbarea aduce 

cu sine stres prin nevoia de acomodare. 

Extremele se referă la acţiunile noastre, fie 

ele rele sau bune. 

Cu toate acestea, când furtuna va 

dispărea, noi, adolescenţii acestor zile, vom 

înţelege că tocmai am trăit cea mai intensă 

parte a vieţii noastre, în urma căreia ne-am 

regăsit și ne-am format ca oameni maturi.  

 

  Cornelia Florea, clasa a IX-a F 

 

An outing with an alien 
 

I’ve been starring at him for the past 

hour…his face is paler than usual, his hair, 

once black and shiny, is now greasy and 

gross and the absent look in his eyes is no 

longer a mystery to me. Looking at him 

gulp down his last sip of wine, I wonder 

when did we become strangers, when did 

having dinner with your husband at a nice  



  

 

restaurant on a Wednesday night start to 

feel like an outing with an alien…cause it 

did.  

 “Feeling’s unknown and you’re 

alone…” I have never related to a song lyric 

as much as now. I guess dating him wasn’t 

all bad…at least he has a good taste  

in music. But not even this can make this 

ride home less overwhelming.  

Does he ever bring her home in this 

car? Does she sit in my place? Is it my sweet 

odour or her rancid smell tickling his 

nostrils when driving home for work? It 

doesn’t even matter anymore…cause 

tonight this charade is going to end one 

way or another. 

 The pink dice hanging by the key 

chain makes me think whether there is 

another woman in his life or I should be 

worried about a different reason. As soon 

as we enter our small apartment, my feet 

begin to tremble, sweat appears on my 

temples and there’s nothing I can do about 

that fustrating itch on my nose, and still… 

 I can’t imagine what our…my 

neighbours heard, but I do remember the 

feeling I had…pure joy. My outing with my 

alien was done for the night. 

 

Cristina Ifrim, clasa a X-a D 

 

 
 

 

An Urge to Tell The Future 
 

Scary. That's the only word that 

could describe my life at that moment. 

What seemed to be an innocent wish to 

break free from imposed standards turned 

out to be the worst nightmare I could 

possibly create for myself.  

I woke up to my boring room, my 

boring clothes, my boring life. 'I need to 

change something immediately' I thought  

to myself staring at the blank ceiling like it 

was looking back at me with hatred and  

distaste. My juvenile need to break rules 

and rebel against the norms had come back 

to haunt me again. I needed to do 

something crazy, but also benefit from it. 

Money. I want money. My hunger for risk 

was now at its peak. 

And so, I remembered how 

everyone is so impatient to find out what 

the future holds. That could only mean one 

thing: becoming a palm reader. 'I know 
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those liars gain a good amount of cash from 

naïve people.' And I knew just where to 

find the most naïve ones: at school. Of 

course, I could've gotten in huge trouble for 

doing that in school; but isn’t this what 

risk's all about?   

I got away with faking knowledge 

about palm reading and just told everyone 

they were to die … soon. This went on and 

in for a long time and no one was 

suspecting anything. I knew I was the best 

person to keep it under my hat or lie when 

needed. It was fun seeing their excitement 

turn into frowns and even tears when I told 

them their mothers were going to get sick 

in a few days if they didn't continue to see 

me and I gained lots of money too... until 

the principal caught me threatening a fifth 

grader for not giving me my money and 

everyone suddenly started calling me a 

'fraud', an 'impostor'. It was just a matter  

of time before the police was going to be 

involved.  

Only then I did I realize I was doing 

something completely illegal to feel good 

about myself. Obviously, it was way too 

late for me. When the police officer 

screamed my name from across the hall I 

couldn't wait to see my parents' faces. 

 

Iarina Georgia Muntianu, clasa a IX-a F 

 

 

BacăuMUN 

 

MUN? 

Conferinţa BacăuMUN 2017 este o 

conferinţă de dezbateri de tip Model United 

Nations (Simulare a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite), adunări organizate la nivel 

internaţional, după același șablon și același 

set de reguli de procedură, inspirate din 

procesul de funcţionare ONU, în care 

participanţii, numiţi delegaţi, reprezintă 

interesul unor ţări membre pe diferite 

subiecte (politice, legale, economice 

ș.a.m.d.). Bacău Model United Nations - o 

conferinţă care a reuşit să cuprindă în trei 

zile toate cerinţele generaţiei Z, noi, tinere 

şi iubitoare de contemporaneitate. 

EDIŢIA A 3-A? 

Anul acesta s-a desfăşurat cea de a 

3-a ediţie a conferinţei naţionale. Delegaţii 

au venit din toată ţara, din oraşe precum  

Bucureşti, Galaţi, Botoşani, Suceava şi Iaşi 

şi în special din tot judeţul Bacău, 

predominant din liceul nostru, Colegiul 

Naţional „Gheorghe Vrănceanu”. Astfel, 

evenimentul a implicat peste 100 de 

persoane, numiţii delegaţi ai statelor 

membre ONU, elevi organizatori, presă, 

dar şi profesori coordonatori.  

DEZBATERI? 

Împărţite în comitete (Human 

Rights, Economic and Social, Special 

Political, Security Council), topicurile 

provoacă delegaţii să găsească soluţii la 



  

 

unele dintre cele mai complexe probleme 

cu care întreaga comunitate internaţională 

se confruntă. Este necesară pedeapsa 

capitală? Cum se poate duce la bun sfârşit 

conflictul dintre Coreea de Nord şi vecinii 

săi? Care sunt efectele „taxei roz” şi cum 

poate fi ea oprită? Cum se poate asigura  

guvernarea astrului selenar? Acestea, 

precum multe altele, trebuie să îşi găsească  

rezolvarea în mai puţin de trei zile de 

dezbatere. Cerinţele sunt exacte: limba 

engleză este limba oficială a conferinţei, 

diplomaţia este obligatorie iar la finalul 

zilei trebuie să existe soluţii.  

DE CE? 

Proiectul are ca scop principal dez- 

voltarea oricărui participant la această 

conferinţă din perspective variate, de la 

academic până la social. Conferinţa este un 

cadru excelent pentru informarea și 

responsabilizarea cu privire la probleme de 

interes global într-un context diplomatic. 

Este cu adevărat nevoie de o continuă 

conștientizare a dificultăţilor lumii în care 

trăim, întrucăt noi suntem cei care îi vom 

da formă în viitor și cei care vom avea 

posibilitatea de a îndrepta aceste chestiuni. 

Într-o societate în care informaţia se află la 

îndemâna oricui, este inerentă nevoia de 

cunoaştere şi de documentare pentru a 

reuşi ca, în final, să ne ridicăm deasupra 

saţietăţii. Totodată, conferinţa este un prilej 

inedit de lansare și de formare a generaţiei 

liderilor de mâine, a noastră, după cum 

sperăm cu toţii.  

MUN îi încurajează pe toţi 

participanţii să folosească practic tot ceea ce 

au învăţat teoretic la şcoală, pornind de la 

informaţii istorice despre lume, până la 

metode de argumentare si persuadare. 

Acesta este mediul care te educă să te 

intereseze lumea şi problemele existente.  

 

PĂRERI? 

„Experienţa mea la BacăuMUN a început în 

momentul în care am aflat ce înseamnă a 

face parte dintr-un MUN. Ceea ce ne-au 

spus atunci suna cam așa: “MUN e o 

dezbatere în care îti poţi dezvolta vorbirea 

în engleză și modul de exprimare al 

opiniei”. Desigur, asta părea interesant, dar 

momentul în care m-am convins că vreau 

să fac parte din acest proiect a fost acela 

când organizatorii ne-au spus că, mai mult 

decât orice, participarea la un MUN te face 

să te simţi ca și cum poţi schimba cu 

adevărat ceva, te face să te ridici din pat cu 

gândul că azi vei realiza ceva mare, ceva 

important, ceva adevărat. Așa că, în aceeași 

zi, am completat formularul de aplicaţie. 



 

 

Când am ajuns la conferinţă, aveam 

mari emoţii. Ceea ce am trăit în timpul 

primului meu discurs nu poate fi descris în 

cuvinte. A fost ceva special, ce nu mai  

simţisem până atunci, o emoţie unică. În 

puţinul timp petrecut acolo mi-am dat  

seama că nu putea să existe un loc care să 

îmi pară mai familiar, deși era complet 

necunoscut. Am întâlnit oameni minunaţi, 

pe care îmi doresc să îi revăd cât de curând. 

Delegatul care a câștigat premiul pentru 

Best Delegate din comitetul nostru  

m-a făcut să realizez că, în viitor, vreau să 

fiu ca el. Dezbaterile lui m-au inspirat și m-

au ghidat pentru a lua decizii corecte în 

legatură cu ţara mea. Cât despre 

chairpersons, tot ce pot să spun e că nu 

puteam să sper pentru ceva mai bun. Ne-au  

ghidat de-a lungul conferinţei și în ei nu am 

găsit doar modele, ci și prieteni. 

Știu că experienţa de la BacăuMUN 

a fost ceva special și simt că acum o parte 

din mine s-a schimbat și a devenit mai 

bună. Aștept cu nerăbdare următorul 

MUN, următoarea schimbare.” 

Daria-Sabina Lupaşcu, delegat 

BacăuMUN reprezintă pentru mine 

o fereastră, o cale prin care mă pot dezvolta 

şi prin care am întâlnit o mulţime de oameni 

frumoşi. Dacă nu m-aş fi înscris  

la BacăuMUN, nu cred că aş mai fi fost aşa 

receptivă la problemele lumii. Acest lucru 

m-a făcut să îmi deschid ochii şi să devin o  

persoană mai empatică şi mai matură. Pe 

lângă această “trezire”, am avut ocazia să 

îmi dezvolt şi abilitatea de a vorbi în public. 

În comitetul în care am fost, nu m-am simţit 

stingheră, iar ceilalţi delegaţi au fost 

deschişi unul cu altul, aşa că am reuşit  

să comunicăm între noi încă din primele 

ore pretrecute împreună. Experienţa este 

una memorabilă, pe care o recomand 

oricărui tânăr dornic să iasă din zona lui de 

confort. Odată ce ai prins gustul 

dezbaterilor, va fi greu să stai departe de 

ele. 

Ştefania Melinte, membru Press Corps 

CINE? 

Cei din spatele cortinei au fost organizatorii 

ediţiei a 3-a: Armand Pleşca, Gora Silviu, 

Grigoruţă Cosmin, Diana Smeu, Dragoş 

Drăghici, Câdă Elena şi Alin Hampău. Din 

Staff Team au făcut parte: Luciana Hrib, 

Miruna Andronic, Patricia Botezatu, Mara 

Popovici, Enrico Busuioc, Sorana Plotogea, 

Tudor Popica, Cosmina Stoica, Radu Florea şi 

Bogdan Bratu. Din echipa de Press Corps au 

făcut parte: Ruxandra Filip, Sanda Ilies, Elena 

Pintiliasa, Ioana Munteanu şi Ştefania Melinte. 

Media Team a fost completată de Ştefan 



  

 

Smeu. Îndeplinind rolul de Chairpersons, s-

au adunat din toată ţara elevii cei mai 

experimentaţi în acest tip de dezbatere: 

Ama Dragomir, Andrei Vizireanu, Dragoş 

Ene, Alin Hampău, Crina Teodora Mihai, 

Elena Câdă, Dragoş Drăghici şi Armand 

Pleşca. Reprezentanţii generaţiei viitoare, 

elevii clasei a VII-a de la C.N „Gheorghe 

Vrănceanu” au format Junior Staff. Toate 

acestea s-au petrecut sub îndrumarea 

doamnei prof. Diana Popa.  

CÂND?  

BacauMUN are o istorie şi continuă să şi-o 

scrie cu fiecare ediţie. Anul 2018 propune o 

nouă provocare: ediţia a 4-a. În timp ce 

echipa organizatorică va fi recrutată în mai, 

dezbaterea îşi va păstra tradiţia de a se 

desfăşura în octombrie. Paradigma 

conferinţei BacauMUN nu va rămâne o 

enigmă. Ca o invitaţie la „mai mult”, pun 

înainte următoarea întrebare(desigur, 

retorică): este elevul vrăncean pregătit 

pentru această încercare? 

 

 

Elena Câdă, clasa a XI-a F 

 

 

 

 



 

 

Cofeina, bat-o vina! 

 Ceai sau cafea? Care dintre cele 

două băuturi au cele mai benefice efecte 

asupra sănătăţii? Oamenii de ştiinţă 

susţin că atât ceaiul, cât şi cafeaua au 

proprietăţi binefăcătoare, în aceeaşi 

măsură și doar consumul în exces poate 

provoca probleme grave de sănătate. 

 Cafeaua este o băutură de 

culoare neagră ce conţine cafeină și care 

se obţine din boabe de cafea prăjite și 

măcinate.  

 Calitatea cafelei este influenţată 

de locul de cultivare, depozitare și 

procesul de  orefiere a boabelor de cafea.  

Indiferent dacă este consumată în 

alimente sau ca medicament, această 

băutură schimbă modul în care creierul şi 

corpul uman funcţionează şi contribuie 

la modificări ale modului în care te simţi 

şi te comporţi.  

Ceaiurile conţin de 100 de ori mai 

multe substanţe antioxidante decât 

vitamina C şi de 25 de ori mai multe 

decât vitamina E. Mai multe studii au 

arătat că infuzia de plante de ceai este 

antiinflamatoare, ajută la prevenirea 

obezităţii, anumitor tipuri de cancer,  

precum şi a bolilor de inimă. O 

altă calitate importantă a ceaiului este 

aceea că încetineşte procesul de 

îmbătrânire.  

La această concluzie au ajuns 

elevele Cristina Ifrim, Diana Neguriţă, 

Bianca Botezatu si Mădălina Ghiroagă, 

coordonate de doamna profesoară 

Marinela Buşteagă şi doamna laborantă 

ing. Mihaela Alexandru. Prin mai multe 

serii de exprimente pentru a elimina 

cofeina din cele două băuturi, fetele au 

înţeles beneficiile, dar şi riscurile acestei 

substanţe. Cu toate realizările lor, cele 

două eleve din clasa a XI-a D vor 

participa la un concurs naţional intitulat 

„Proiecte de Mediu”.  

Diana Neguriţă, clasa a X-a D 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Rezultate la concursuri și olimpiade 

Matematică 

Olimpiada de matematică 
 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Chifu Rareş 

Andrei 
V I Lazăr Lucian Da 

medalie de 
bronz 

2. Maftei Albert V III Lazăr Lucian   

3. 
Neguriţă 

Tudor 
V 

menţiune 
Lazăr Lucian   

4. Dâlcu Denisa V 
menţiune 

Lazăr Lucian   

5. Șova Matei V 
menţiune 

Lazăr Lucian   

6. 
Condurache 

Tudor 
V 

menţiune 
Lazăr Lucian   

7. Sofian Mihnea V 
menţiune 

Lazăr Lucian   

8. 
Pintilie 

Smaranda 
V menţiune Lazăr Lucian   

9. 
Andriescu 

Anastasia 
V menţiune Lazăr Lucian   

10. Andrei Cezara V menţiune Lazăr Lucian   

11. Cochior Maria V menţiune Lazăr Lucian   

12. Ganea Andrei VI I 
Merticaru 

Cristian 
Da  

13. Florea Emilia VI III 
Merticaru 
Cristian 

  

14. 
Ţarlungă 
Mihnea 

VI menţiune 
Merticaru 
Cristian 

  

15. 
Pîslaru 

Alexandru 
VI menţiune 

Merticaru 

Cristian 
  

16. Lungu Melania VII II Popa Marian Da  

17. Pișcu Ștefan VII III Popa Marian   



 

 

 

Concursuri 
 

 

18. 
Busuioc Maria 

Teodora 
VII menţiune Popa Marian   

19. 
Răuţă Andrei 

Arcadie 
VII menţiune Popa Marian   

20. 
Andriescu 

Andrei 
VIII II Andrei Cristina Da  

21. 
Postolache 

Mara 
IX I Lazăr Lucian Da 

medalie de 
bronz 

22. 
Adam Antonio 

Emanuel 
IX II Lazăr Lucian  

medalie de 
argint 

23. 
Vîrnă Ștefan 

Alexandru 
IX III Lazăr Lucian   

24. Marin Remus IX III Andrei Cristina   

25. 
Bereșteanu 

Alexandra 
IX menţiune Lazăr Lucian   

26. Fantu Teodora IX menţiune Lazăr Lucian   

27. 
Mihăilă Iulia 

Elena 
X III Lazăr Lucian   

28. Oprea Ilinca X menţiune Lazăr Lucian   

29. 
Murariu 

Alexandra 
X menţiune Lazăr Lucian   

30. 

Ungureanu 

George 

Vrânceanu 

XI I Lazăr Lucian Da  

31. 
Hadarag 

Andra Valeria 
XI II Lazăr Lucian Da  

32. Baston Radu XI III Lazăr Lucian Da 
medalie de 

bronz 

33. 
Fasolă 

Georgiana 
XII I Lazăr Lucian Da  

34. Ţifrea Ștefan XII II Lazăr Lucian   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
Prenumele 

Clasa Concursul 
Premiul 
obţinut 

Profesor  
Coordonator 

1. 
Neguriţă 

Alexandru 
Tudor 

V 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

2. 
Chifu Rareș 

Andrei 
V 

Cristian Calude - 
Galaţi 

menţiune Lazăr Lucian 



  

 

3. 
Ungureanu 

Vlad Gabriel 
V 

Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

4. 
Maftei Albert 

Alexandru 
V 

Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

5. 
Andriescu 
Anastasia 

V 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

6. Florea Emilia VI 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Merticaru Cristian 

7. 
Andriescu 

Andrei 
VIII 

Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Andrei Cristina 

8. 
Adama 

Antonio 

Emanuel 

IX 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

9. 
Postolache 

Ioana Mara 
IX 

Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

10. 
Hadarag 

Andra 

Valeria 

XI 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

11. Baston Radu XI 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

12. 
Ungureanu 

George 

Vrânceanu 

XI 
Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

13. Ţifrea Ștefan XII 
Cristian Calude - 

Galaţi 
III Lazăr Lucian 

14. 
Fasolă 

Georgiana 
XII 

Cristian Calude - 

Galaţi 
menţiune Lazăr Lucian 

15. 
Andriescu 

Anastasia 
V 

Tabăra naţională de 

matematică Vatra 

Dornei 

menţiune Lazăr Lucian 

16. 
Andriescu 

Andrei 
VIII 

Tabăra naţională de 

matematică Vatra 

Dornei 

II Andrei Cristina 

17. 
Andriescu 

Andrei 
VIII 

Memorial Ștefan 

Dărţu 
menţiune Andrei Cristina 

18. 
Neguriţă 

Tudor 

Alexandru 

V 
Concursul naţional 

Luminamath 
II Lazăr Lucian 

19. 
Chifu Andrei 

Rareș 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
II Lazăr Lucian 

20. 
Șova Petru 

Matei 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
III Lazăr Lucian 

21. 
Cochior 

Maria 

Antonia 

V 
Concursul naţional 

Luminamath 
III Lazăr Lucian 

22. Dâlcu Denisa V 
Concursul naţional 

Luminamath 
III Lazăr Lucian 

23. 
Platon 

Cristian 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
menţiune Lazăr Lucian 



 

 

24. 
Ungureanu 

Vlad Gabriel 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
menţiune Lazăr Lucian 

25. 
Dabija Bianca 

Elena 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
menţiune Lazăr Lucian 

26. 
Niţu Luca 

Ștefan 
V 

Concursul naţional 

Luminamath 
menţiune Lazăr Lucian 

27. 
Nicolau 

Victor 

Andrei 

V 
Concursul naţional 

Luminamath 
menţiune Lazăr Lucian 

28. Florea Emilia VI 
Concursul naţional 

Luminamath 
III Merticaru Cristian 

29. 
Pișcu Ștefan 

Constantin 
VII 

Concursul naţional 

Luminamath 
II Popa Marian 

30. Florea Emilia VI Radu Miron Vaslui I Merticaru Cristian 

31. 
Adam 

Antonio 

Emanuel 

IX 
Concursul naţional 

Prosoft 

 

 

 

I Lazăr Lucian 

32. Baston Radu XI 
Concursul naţional 

Vrănceanu-Procopiu 
III Lazăr Lucian 

33. 
Ungureanu 

George 

Vrânceanu 

XI 
Concursul naţional 

Vrănceanu-Procopiu 
menţiune Lazăr Lucian 

34. 
Chifu Andrei 

Rareș 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
I Lazăr Lucian 

35. 
Dabija Bianca 

Elena 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

36. 
Condurache 

Tudor 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

37. 
Neguriţă 

Tudor 

Alexandru 

V 
Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

38. 
Ungureanu 

Vlad Gabriel 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

39. Dâlcu Denisa V 
Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

40. 
Maftei Albert 

Alexandru 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

41. 
Pintilie 

Smaranda 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

42. 
Cochior 

Maria 

Antonia 

V 
Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

43. 
Ghimici 

Maria Alexia 
V 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Lazăr Lucian 

44. Florea Emilia VI 
Concursul naţional 

Speranţe 
II Merticaru Cristian 

45. 
Ganea 

Andrei 

Mircea 

VI 
Concursul naţional 

Speranţe 
III Merticaru Cristian 



  

 

 

Informatică 

46. Popa Ema VI 
Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Merticaru Cristian 

47. 
Fecioru 

Adrian 
VI 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Merticaru Cristian 

48. 
Pâslaru 

Alexandru 
VI 

Concursul naţional 

Speranţe 
menţiune Merticaru Cristian 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul obţinut 
la faza 

naţională 

1. 
Maftei 
Albert 

Alexandru 
V I Vieru Ilie Da  

2. 
Piscu 
Ștefan 

VII I Vieru Ilie Da 
menţiune, 

medalie de aur 

3. 
Vîrnă 
Ștefan 

Alexandru 
IX I Chelba Maria Da  

4. 
Beșliu 
Radu 
Ștefan 

IX II Chelba Maria   

5. 
Mitrofan 
Andrei 

IX menţiune 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

6. 
Hîncu 
Alice 

X III 
Ciubotariu 

Mihaela 
Da  

7. 
Furdui 

Dimitrie 
Toma 

X menţiune Vieru Ilie Da  

8. 
Murariu 

Alexandra 
X menţiune Vieru Ilie   

9. 
Ștefanache 

Ștefan 
Florian 

X menţiune Vieru Ilie   

10. 
Smeu 
Ștefan 

XI menţiune 
Secită Neli, 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

11. 
Secure 
Răzvan 

XI menţiune 
Secită Neli, 
Mărgineanu 
Lăcrămioara 

  

12. 

Varga 

Raimond 

Tiberiu 

XII I Secită Neli Da  

13. 
Morărașu 

Miruna 
XII III Chelba Maria   



 

 

 

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

Concursul județean INFOJUNIOR 

 

 

Concursuri 

 Concursul My Space 2017 (înscris in CAER, Poz 1396)  

 Fecioru Adrian, clasa a 6-a , premiul I, secţiunea Eseu, profesor coordonator Chelba 

Maria. 

 Concursul Internaţional de Informatică și gândire computaţională „BEBRAS“ 

 Postolache Mara, clasa a IX-a, premiul I, categoria Junior, profesor coordonator 

Chelba Maria. 

 

 

 

 

14. 

Podoleanu 

Maria 

Tania 

XII menţiune Secită Neli   

15. 
Sandu 

Ioana 
XII menţiune Chelba Maria   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obținut la  

faza 
județeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

națională 

Premiul 
obținut la faza 

națională 

1. 
Furdui 

Dimitrie 
Toma 

X 
mențiune 

(TIC) 
Vieru Ilie   

2. 
Vîrnă Ștefan 
Alexandru 

IX 
I 

(C#) 
Chelba 
Maria 

Da 
mențiune, 
medalia de 

argint 

Nr.crt Numele Clasa Premiul Prof. îndrumător 

1 Cochior Maria Antonia V I Vieru Ilie 

2 Dabija Bianca Elena V II Vieru Ilie 

3 Matei Albert Alexandru V mențiune Vieru Ilie 



  

 

Chimie 

Concursul naţional Cristofor Simionescu 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul obţinut la 
faza naţională 

1. 
Pintilescu 

Andrei 
IX II 

Bușteagă 
Marinela 

Da menţiune  specială 

2. 
Pricop 

Măriuca 
IX menţiune Savin Nadia - - 

3. 
Munteanu 

Daniel 
X I Savin Nadia Da menţiune  specială 

4. 
Mihăilă 

Iulia Elena 
X II 

Bușteagă 
Marinela 

- - 

5. 
Caragea 

Radu 
Laurenţiu 

X III Savin Nadia - - 

6. 
Frigură 
Eliana 

X menţiune 
Bușteagă 
Marinela 

- - 

7. 
Belciu 

Miruna 
Ioana 

XI I 
Rosenchein 

Mariana 
Da 

menţiune specială 
Calificare în lotul 

lărgit 
O.I. Mendeleev 

8. 
Neaţu Luca 

Andrei 
XI III 

Rosenchein 

Mariana 
- - 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa Premiul obţinut 
Profesor  

coordonator 

1. Pintilescu Andrei IX I Bușteagă Marinela 

2. Munteanu Daniel X II Savin Nadia 

3. Caragea Radu Laurenţiu X III Savin Nadia 

4. Hrib Luciana Andreea XI III Rosenchein Mariana 

5. Neaţu Luca Andrei XI III Rosenchein Mariana 



 

 

Olimpiada interdisciplinară Știinţele Pământului 

Fizică  

Olimpiada de fizică 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul obţinut 
la faza 

naţională 

1. 
Pintilescu 

Andrei 
IX Menţiune 

Bușteagă Marinela 
Hușcă Daniela 
Șerban Lucian 

Apetroaei Cristina 

Da 
Premiul special 

geografie 

2. 
Caragea 

Radu 
Laurenţiu 

X Menţiune 

Savin Nadia 
Hușcă Daniela 
Șerban Lucian 
Curbăt Florin 

Da - 

3. 
Munteanu 

Daniel 
X Menţiune 

Savin Nadia 
Hușcă Daniela 
Șerban Lucian 
Vancea Alisa 

 
 

- - 

4. 
Belciu 

Miruna 
Ioana 

XI I 

Rosenchein 
Mariana 

Șerban Lucian 
Apetroaei Cristina 

Dinu Florentina 

Da 
menţiune, 

calificare în lotul 
lărgit 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul obţinut 
la faza naţională 

1. 
Burghelea 

Radu 

Theodor 

VI I Pintilie Delia Da 
medalie de 

bronz 

2. 
Ţarălungă 

Mihnea 
VI I Pintilie Delia   

3. 
Florea 

Emilia 
VI III Pintilie Delia   

4. 
Fecioru 

Adrian 
VI III Pintilie Delia   

5. 
Ganea 

Andrei 

Mircea 

VI M Pintilie Delia   

6. 
Pișcu Ștefan 

Constatin 
VII I Pintilie Delia Da 

medalie de 
argint 

 
7. 

Lungu 

Melania 
VII II Pintilie Delia   



  

 

Concursuri 

 

 

Biologie 

Olimpiada de biologie 

8. 
Miclăuș 

Raul- Iosif 
VII II Pintilie Delia   

9. 
Pintilie 

Luca 

Dimitrie 

VIII I Pintilie Delia Da 
medalie de 

bronz 

10. 
Moisă 

Victor-

Gabriel 

VIII M Pintilie Delia   

11. 
Dolineanu 

Miruna 
IX III Curbăt 

Florin 
Da  

12. 
Caragea 

Radu 

Laurenţiu 

X III Curbăt 

Florin 
  

13. 
Murariu 

Alexandra 
X III Gîrţu 

Valentin 
  

14 
Belciu 

Miruna 
XI I Apetroaei 

Cristina 
  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Clasa 
Premiul 
obţinut 

Profesor 
coordonator 

Concursul 

1. Baston Radu XI III 
Curbăt Florin 

Lazăr Lucian 
,,Vrănceanu –Procopiu” 

2. 
Ungureanu 

George 

 

XI 
menţiune 

Curbăt Florin 

Lazăr Lucian 
,,Vrănceanu –Procopiu” 

3. 

Caragea 

Radu 
X 

menţiune 
Curbăt Florin 

Pintilie Delia 

,, Prosoft@Nt – Știinţe-

Piatra Neamţ” 
Dolineanu 

Miruna 
IX 

Pintilie Luca VIII 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională  

     
1. 

Hriscu 
Alexandra 

IX III Dinu Florentina - - 

2. 
Ioanitoaie 

Jenica-Daniel 
IX menţiune Dinu Florentina - - 

3. Spulber Anda X menţiune Dinu Florentina - - 

4. Hrib Luciana XI II Hușcă Daniela - - 



 

 

Concursul de comunicari știinţifice pentru elevii de liceu  

 Biologie 

 

Concursul George Emil Palade (mai 2017) 

Concursul naţional de proiecte de mediu (Mai- August 2017) 

 

5. Cadar Eduard X menţiune Hușcă Daniela - - 

6. 
Vasiliu Ioana 

Roxana 
X menţiune Hușcă Daniela - - 

7. 
Munteanu 

Daniel 
X menţiune Hușcă Daniela - - 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Măgirescu 

Stefan 
X I 

Dinu 
Florentina 

Da 
Nu a avut 

loc 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza naţională 

1. 
Busuioc 
Maria 

VI menţiune 
Dinu 

Florentina 
- - 

2. 
Zaharia 
Mihnea 

VI menţiune 
Dinu 

Florentina 
- - 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 

Busuioc 
Maria 

VI 
I 

-gimnaziu- 

Dinu 
Florentina 

ing. 
Alexandru 

Mihaela 

Da II 
Sladaru 

Alexandru 
VII 

2. 

Cimpoeșu 
Georgiana 

X 
II 

-liceu- 

Bușteagă 
Marinela 

ing. 
Alexandru 

Mihaela 

- - 
Comorașu 
Ana-Maria 



  

 

Geografie/Istorie 

Limba română 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul obţinut 
la faza 

naţională 

1. 

Olariu 

Andrei - 

Cosmin 

X II Doina Leonte   

2. 
Tarcău 

Tiberiu 
X menţiune Doina Leonte   

3. 
Andrieş Ana 

- Maria 
IX menţiune Doina Leonte   

4. 
Pintilescu 

Andrei 
IX III Şerban Lucian - - 

5. 
Sladaru 

Alexandru 
VIII menţiune Şerban Lucian - - 

6. 
Belciu 

Miruna 
XI I 

Şerban Lucian 
(geografie) 

da menţiune MEN 

7. 
Pintilescu 

Andrei 
IX II 

Şerban Lucian 
(geografie) 

da  

8. 
Caragea 

Radu 
Laurenţiu 

X menţiune 
Şerban Lucian 

(geografie) 
da  

9. 
Rezmireş 

Nadia 
IX Premiul I Merfea Mara da - 

10. 

Alexandru 

Maria - 

Ruxandra 

IX III Merfea Mara   

Nr. 
crt. 

Olimpiada 
Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
„Cultură şi 

spiritualita-te 
românească” 

Frăţianu 
Elena 

V II 
Lucaci 

Mihaela 
  

2. Lingvistică 
Florea 
Emilia 

VI menţiune 
Merticaru 
Claudia 

  

3. Lingvistică 
Lungu 
Mihai-
Adelin 

VIII menţiune 
Merticaru 
Claudia 

  

4. Lingvistică 
Băişanu 
Nicoleta 

XI menţiune 
Merticaru 
Claudia 

  



 

 

5. 
“Lectura ca 
abilitate de 

viaţă” 

Năstase 
Ana-Maria 

VI menţiune 
Merticaru 
Claudia 

  

6. 
“Lectura ca 
abilitate de 

viaţă” 

Trofor 
Miruna-
Costina 

VII menţiune Paşcu Anca   

7. 
“Lectura ca 
abilitate de 

viaţă” 

Năstac 
Miruna-

Iulia 
VI menţiune 

Merticaru 
Claudia 

  

8. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Busuioc 

Maria 

Teodora 

VII menţiune Paşcu Anca   

9. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Cosma 

Mateea-

Ioana 

VI menţiune 
Merticaru 

Claudia 
  

10. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Busuioc 

Maria 

Teodora 

VII III Paşcu Anca   

11. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Lungu 

Mihai-

Adelin 

VIII I 
Merticaru 

Claudia 
da menţiune 

12. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Sladaru 

Alexandru 
VIII II 

Merticaru 

Claudia 
  

13. 
“Lectura ca 
abilitate de 

viaţă” 

Vasiliu 
Ioana 

X I 
Gavriliu 

Laura 
  

14. 
“Lectura ca 
abilitate de 

viaţă” 

Bujor 
Ştefana 

X menţiune 
Gavriliu 

Laura 
  

15. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Chiciu 

Iarina 
IX menţiune Paşcu Anca   

16. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Doliş 

Viviana 
IX menţiune Paşcu Anca   

17. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Ghineţ 

Maria 
X menţiune 

Gavriliu 

Laura 
  

18. 
 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Bujor 

Ruxandra 
X menţiune 

Dinu 

Narcisa 
  



  

 

 

 

19. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Pătrar 

Maria 
IX menţiune 

Marinov 

Doina 
  

20. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Anchidin 

Andreea 
IX menţiune 

Dinu 

Narcisa 
  

21. 

“Lectura ca 

abilitate de 

viaţă” 

Butacu 

Laura 
IX menţiune Paşcu Anca   

22. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Doliş 

Viviana 
IX II Paşcu Anca   

23. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Butacu 

Laura 
IX III Paşcu Anca   

24. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Turcu 

Maria 
X I 

Gavriliu 

Laura 
  

25. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Ghineţ 

Maria 
X III 

Gavriliu 

Laura 
  

26. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Bujor 

Ştefania 
X menţiune 

Gavriliu 

Laura 
  

27. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Popescu 

Martina 
XI III 

Gavriliu 

Laura 
  

28. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Apetrei 

Diana-

Cristina 

XI menţiune 
Egarmin 

Ana-Maria 
  

29. 

Olimpiada de 

Limba și 

Literatura 

Română 

Gălăţanu 

Alexandra 
XII menţiune 

Merticaru 

Claudia 
  



 

 

Limba engleză 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Gheorghiu 

Maria 
IX I 

Muraru 
Gabriela 

  

2. 
Andoniu 

Ștefan 
IX I 

Muraru 
Gabriela 

  

3. 
Lehăduș 

Karla 
IX II 

Balaban 
Bianca 

  

4. 

Ienășoaie 

Nectarie 

Ionuţ 

IX II Popa Diana   

5. 
Șerban Ioana 

- Mălina 
IX II 

Muraru 
Gabriela 

  

6. 
Iosub Tudor 

Petruţ 
IX III 

Muraru 
Gabriela 

  

7. 
Chelaru 

Vlad Andrei 
IX menţiune 

Balaban 
Bianca 

  

8. 

Chiciu 

Alexandra - 

Iarina 

IX menţiune Bucur Oana   

9. 

Miclăuș 

Louisa 

Maria 

IX menţiune Bucur Oana   

10. Boca Amalia IX menţiune Popa Diana   

11. 
Bejan 

Milena 
IX I Popa Diana   

12. 

Andronachi 

Mara 

Ștefana 

IX III Popa Diana   

13. 

Muntianu 

Iarina 

Georgia 

IX III Popa Diana   

14. 
Pricop 

Măriuca 
IX menţiune Popa Diana   

15. 
Leonte 

David Ștefan 
IX menţiune Popa Diana   

16. 
Popa Anca - 

Maria 
X menţiune 

Balaban 
Bianca 

  

17. 

Botezatu 

Diana - 

Silvia 

X menţiune Popa Diana   



  

 

Concursul internaţional Public Speaking 16-20 ani 

18. 
Pătrașcu 

Ilinca 
X menţiune 

Balaban 
Bianca 

  

19. 

Iftimie 

Patricia 

Maria 

X I Popa Diana Da II 

20. 
Schifirneţ 

Maria 
X III Popa Diana   

21. 

Ifrim 

Cristina 

Gabriela 

X III Popa Diana   

22. 

Păduraru 

Diana 

Andreea 

X III Popa Diana   

23. 
Hampău 

Alin 
XI III Rafiroiu Anca   

24. 
Aramă 

Răzvan 
XI menţiune Rafiroiu Anca   

25. 
Abiţei 

Tudor 
XI menţiune 

Muraru 

Gabriela 
  

26. Huţu Tudor XI menţiune 
Muraru 

Gabriela 
  

27. Bibire Maria VII II 
Balaban 

Bianca 
  

28. Irașcu Iani VII II 
Balaban 

Bianca 
  

29. 
Drăghici 

Smaranda 
VII menţiune 

Balaban 

Bianca 
  

30. 
Tabacaru 

Denis 
VIII III 

Balaban 

Bianca 
  

31. 
Pintilie Luca 

Dimitrie 
VIII III 

Balaban 

Bianca 
  

32. 

Pocovnicu 

Daria 

Natalia 

VIII III 
Balaban 

Bianca 
  

33. 
Iacob Maria 

Matilda 
VIII III 

Balaban 

Bianca 
  

34. 
Bunea Ioana 

Alicia 
VIII III 

Balaban 

Bianca 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 
Premiu  

faza 
judeţeană 

Premiu  
faza 

regională 

Profesor  
coordonato

r 

Calificat 
la faza 

naţiona-
lă 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Hampău 

Alin 
XI I III 

Rafiroiu 
Anca 

da  



 

 

Concursul International Public Speaking 12-15 ani 

2. 
Măgirescu 

Ştefan 
 I I Popa Diana da III 

3. 
Petrea 

David 
 I  Popa Diana   

4. 
Huţu  

Tudor 
XI II absent 

Muraru 
Gabriela 

  

5. 
Burlacu 

Ioana 
 III II Popa Diana da  

6. 

Herciu 

Luisa 

Emanuela 
X III  

Martinescu 
Anca 

  

7. 
Baicu Ioana 

Ştefania 
 III  Popa Diana   

8. 

Benchea-

Joca 

Leonard 
 menţiune  Popa Diana   

9. 
Berbece 

Vladimir 
XI menţiune  

Rafiroiu 

Anca 
  

10. 

Ifrim 

Cristina 

Gabriela 
 menţiune  Popa Diana   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 
Premiul 

obţinut la  
faza judeţeană 

Profesor  
coordonator 

1. Balan Melisa Andreea IX I Muraru Gabriela 

2. Iacob Matilda VIII I Balaban Bianca 

3. Rosu Ilinca IX I Balaban Bianca 

4. Cretu Lorena IX I Muraru Gabriela 

5. Hauca Stefan VII I Balaban Bianca 

6. Nectarie Ionuţ Ienășoaie IX I Popa Diana 

7. Cretu Mihail-Dimosthenis IX I Popa Diana 

8. Pintilie Luca VIII I Balaban Bianca 

9. Talpa Mara IX I Bucur Oana 

10. 
Dominteanu Vanessa 

Theodora 
VI I Martinescu Anca 



  

 

11. Draghici Smaranda VII I Balaban Bianca 

12. Florea Emilia VI I Martinescu Anca 

13. Pocovnicu Daria VIII I Balaban Bianca 

14. Fifirig Ana-Maria IX II Popa Diana 

15. Rău Delia IX II Popa Diana 

16. Muntianu Iarina Georgia IX II Popa Diana 

17. Pricop Măriuca IX II Popa Diana 

18. Murariu Alexandra X II Rafiroiu Anca 

19. Trofor Miruna VII II Balaban Bianca 

20. Cășeriu Maria IX III Popa Diana 

21. Nica Bianca IX II Muraru Gabriela 

22. Dolis Viviana IX II Bucur Oana 

23. Bunea Ioana VIII II Balaban Bianca 

24. Dumitrascu Luca VI II Martinescu Anca 

25. Irascu Iani VII II Balaban Bianca 

26. Miclaus Louisa IX II Bucur Oana 

27. Trofor Miruna VII II Balaban Bianca 

28. Mihail-Dimosthenis Cretu IX III Popa Diana 

29. Alexandru Marin IX III Popa Diana 

30. Prisacaru Daria VII III Balaban Bianca 

31. Moisa Victor VIII III Balaban Bianca 

32. Uriciuc Anastasia IX III Muraru Gabriela 

33. Popa Ema Ioana VI menţiune Martinescu Anca 

34. Berbece Francesca VI menţiune Martinescu Anca 



 

 

Concursul Naţional Speak Out 

 

Limba germană 

35. Tamas David VI menţiune Martinescu Anca 

36. Bertea Ioana - Daniela IX menţiune Popa Diana 

37. Rusan Luca Virgil IX menţiune Popa Diana 

38. Alexandru Acatrinei IX menţiune Popa Diana 

39. Bejan Milena IX menţiune Popa Diana 

40. Uriciuc Anastasia IX menţiune Muraru Gabriela 

41. Sladaru Alexandru VIII menţiune Balaban Bianca 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut 
la faza 

naţională 

1. 

Dominteanu 

Vanessa 

Theodora 

VI I 
Martinescu 

Anca 
DA  

2. Cosma Mateea VI II 
Martinescu 

Anca 
  

3. 
Dumitrascu 

Sara 
VI menţiune 

Martinescu 
Anca 

  

4. 
Sacrieru Mara 

Ioana 
VI menţiune 

Martinescu 
Anca 

  

5. Rău Delia IX II Popa Diana   

6. Abageru Maria XI III Balaban Bianca   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la faza 
naţională 

Premiul 
obţinut la faza 

naţională 

1. Rosu Ilinca IX I Herciu Oana DA II 

2. 
Baisanu 

Nicoleta 
XI I Herciu Oana DA menţiune 



  

 

Limba franceză 

Concursul „Belgique-Romane” 

Limba latină 

Nr. 
Crt. 

Numele şi  
Prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 

Andreescu 
Cristiana 
Lavinia 

IX II Macaru Elvira Da 
menţiune 
specială 

2. 
Popa Patrisia 

Sorina 
IX III Cojan Mihaiela   

3. 
Tudor  Ioana 

Lavinia 
IX menţiune Cojan Mihaiela   

4. Berdilă   Andrei X II Macaru Elvira Da 
menţiune  

MEN 

5. 
Stoica  Roxana 

Ioana 
XI III Cojan Mihaiela Da 

menţiune 
specială 

6. 
Florea  Radu 

Marian 
XII II Macaru Elvira Da 

menţiune 
specială 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. Berdilă Andrei X  
Diplomă      
(laureat) 

Macaru Elvira 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Clasa 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Lungu  Mihai 

Adelin 
VIII I 

Neculau 
Florentina 

Da  

2. 
Corlătianu  

Maria Iasmina 
IX menţiune 

Neculau 

Florentina 
  

3. 
Cimpoeşu 

Beatrice Elena 
IX menţiune 

Neculau 

Florentina 
  

4. 
Popa Patrisia 

Sorina 
IX menţiune 

Neculau 

Florentina 
  

5. 
Ţȃnculescu  

Andreea Ozana 
IX menţiune 

Neculau 

Florentina 
  

6. Dorodici Cristina X I 
Neculau 

Florentina 
Da 

menţiune 
M.E.N. 



 

 

Notă:  
 Elevele Câdă Elena, clasa a XI- a F şi Melinte  Ştefania, clasa a XI-a F au participat,  ȋn 
perioada 11-18 aprilie 2018, la Olimpiada Internaţională de Limba Latină, Certamen 
Ovidianum Sulmonense, Sulmona, Italia. 
 Elevele Leonte Teodora-Diana, clasa a XII-a G şi Mihai Crina- Teodora, clasa a XI-a F, 
au participat, ȋn perioada 10 – 16 mai 2018, la Olimpiada Internaţională de Limba Latină, 
Certamen Ciceronianum Arpinas, Arpino, Italia. 

Știinţe  socio-umane 

 

7. 
Plotogea Sorana 

Adina 
X III 

Neculau 
Florentina 

Da 
menţiune  

M.E.N. 

8. Tamaş  Denisa X menţiune 
Neculau 

Florentina 
  

9. 
Adamache  

Timeea Emilia 
X menţiune 

Neculau 

Florentina 
  

10. Miclăuş Rebeca X menţiune 
Neculau 

Florentina 
  

11. 
Mihai  Crina 

Teodora 
XI I 

Neculau 

Florentina 
Da III 

12. Cȃdă  Elena XI II 
Neculau 

Florentina 
Da  

13. Melinte  Ştefania XI III 
Neculau 

Florentina 
Da  

14. 
Leonte Teodora 

Diana 
XII I 

Neculau 

Florentina 
Da I 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

 
Disciplina 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat 
la faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Comorașu Alexia 

Maria 
Logică III 

Cloșcă 
Emilia 

  

2. 
Doroftei Mirela 

Elena 
Logică II 

Cloșcă 
Emilia 

  

3. 

Mîndrilă  

Dumitriţa 

Valeria 

Logică III 
Cloșcă 
Emilia 

  

4. 
Șoltuzu  Diana 

Andreea 
Logică II 

Cloșcă 
Emilia 

  

5. Huiban Dora Sociologie I 
Cloșcă 
Emilia 

Da  

6. 
Sfîcă Ana 

Teodora 
Sociologie II 

Cloșcă 
Emilia 

  

7. 
Smeu Elena 

Diana 
Filosofie III 

Cloșcă 
Emilia 

  



  

 

 

Religie  ortodoxă 

 

Concursul de creaţie plastică și literar-religioasă „Lumina din  călimară” 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Premiul 
obţinut la  

faza judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. 
Busuioc Maria 

Teodora 
I 

Gavriliu 
Veronica 

Da  

2. Lungu Mihai Adelin II 
Vasile 

Constantin 
  

3. Pătraru Maria II 
Gavriliu 
Veronica 

  

4. Burlacu Ioana II 
Vasile 

Constantin 
  

5. Barcan Ioana I 
Vasile 

Constantin 
Da  

Nr. 
crt. 

Numele şi  

prenumele 

Premiul 

obţinut la  

faza 

judeţeană 

Profesor  

coordonator 

Calificat 

la faza 

naţională 

Premiul 

obţinut la 

faza 

naţională 

1. Busuioc  Alexandra I 
Gavriliu  

Veronica 
  

2. Frunză  Cosmina menţiune 
Gavriliu  

Veronica 
  

3. Adamache  Emilia  Timeea menţiune 
Gavriliu  

Veronica 
  

4. Munteanu  Yana menţiune 
Vasile  

Constantin 
  

5. Sava  Izabela I 
Vasile  

Constantin 
  

6. Geosanu  Ioana III 
Vasile  

Constantin 
  

7. Popovici  Mara I 
Vasile  

Constantin 
  



 

 

Religie  catolică 

Concurs de poezie religioasă „Lăsaţi copiii să vină la mine! ” 

 

Educaţie vizuală 

Notă: 

 Mateea Cosma  clasa a VI-a – Trofeul Categoriei la Concursul Naţional „Primăvara 

Artelor”, ediţia a XX-a (21-28 aprilie) 2018 - prof. Ifrim Corina; 

 Concursul Internaţional „Afișe pentru pace”- faza judeţeană – prof. Brebu Mădălina.

 

Nr. 
crt. 

Numele şi  

prenumele 

Premiul 

obţinut la  

faza 

judeţeană 

Profesor  

coordonator 

Calificat 

la faza 

naţională 

Premiul 

obţinut la 

faza 

naţională 

1. Paic  Miriam menţiune Budău Angela   

2. Miclăuș   Raul II Budău Angela   

3. Lucaciu Antonia III Budău Angela   

4. Porondi  Valentina I Budău Angela Da II 

5. Farcaș   Adriana I Budău Angela Da menţiune 

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Premiul 
obţinut la  

faza 
judeţeană 

Profesor  
coordonator 

Calificat la 
faza 

naţională 

Premiul 
obţinut la 

faza 
naţională 

1. Bucur  David II Budău Angela   

2. Miclăuș  Louisa I Budău Angela   

3. Ţâmpu  Raluca III Budău Angela   

Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

 
Clasa 

Premiul 
obţinut 

Profesor  
coordonator 

Concurs 

1. 
Rusu Ana-

Maria 
VI III 

Brebu 
Mădălina 

„Afișe pentru pace” 

2. Savin Alexia VI menţiune 
Brebu 

Mădălina 
„Afișe pentru pace” 

3. Mutică Andra VII menţiune 
Brebu 

Mădălina 
„Afișe pentru pace” 



  

 

 

Curiosity made the cat kill 

 

 “Serial killers are pretty stupid, y’know?” 

“Where did that come from?” 

“I dunno, I guess it’s just that they always 

get caught when they’re supposed to be 

these criminal masterminds. It just 

doesn’t really make sense if you think 

about it….” 

The sun had long ducked its head 

under the horizon. Peaking rooftops of 

industrialized buildings littered the 

scenery, selfishly staining the picturesque 

sky. A chilling Friday night…  

Heavy rain… People hastily 

rushing to their houses…  Wood 

frantically crackling in the weathered 

fireplace. I was safely tucked under a 

blanket. 

 I was 16 as was my friend, Sean. 

He was a really good guy, pretty aloof 

and reserved, but always thinking about 

something, questioning everything and 

trying to find deeper meanings in even 

the most trivial of things. He looked like a 

run of the mill, average dude, nothing to 

really write home about. Shaggy chestnut 

hair was covering his deep hazel eyes, 

thick, short sideburns tracing the edges of 

his face. If I were to think back now, I 

could actually consider him one of my 

best friends. We were as thick as thieves,  

 

 

without the whole stealing thing, of 

course. 

We had just started talking about 

serial killers, their motifs and what could 

possibly be floating around in that 

messed up brain of theirs. He was really 

enthralled by them to my bewilderment, 

but as he was my friend, I didn’t question 

it. Not one bit. 

“To my mind, once they get a taste 

of it, they are willing to do anything to 

quench their thirst, even if they risk 

getting caught. That would probably 

explain their impulsive and careless 

nature.” I said trying to come up with a 

logical enough explanation, after taking a 

sip of the hot chocolate, still too hot to 

drink. 

“You’d think they’d be more 

cautious. They’re killing people after all, 

it’s not like they’re committing petty theft. 

The stakes are pretty high if they do get 

caught. For instance, there was this guy, 

Ted Bundy…you may have heard of him. 

He killed dozens of people across 

multiple states; his murders were all over 

the news at the time. The dude meant 

business. Anyway, the thing is that he got 

caught because he stole a car and, as you 

may have figured, completely blew his  

 

 



 

 

 

cover and was found shortly after. Pretty 

pathetic if you think about it….” 

“Yeah, I can definitely see your 

point, but is there really a way of going 

about a murder without leaving any 

traces behind? And I mean, any, 

whatsoever? The perfect murder, so to 

speak.” I look at him quizzically, really 

trying to pick his brain about this. 

“I’ve actually given it some 

thought.” He said smirking as he was 

staring blankly at a lonely drop of rain 

that was graciously moving along side 

one of the widows, only to end up 

vanishing in the cracks of its chipped 

brick windowsill.” It’s all about hiding in 

plain sight”. 

 

 

 

10 years later… 

The perfectly clear night sky was 

overlooking the crestfallen city, the moon 

being the only pure light source, the 

mellow, artificial glow of the light posts 

trying to aid in by creating safe heavens 

every couple of feet. Outside was pouring 

heavily, rain ambushing the streets with 

an insane amount of rage. And I had run 

out of cigarettes. A pretty typical Friday 

night in my run-down flat located in the 

sketchy suburbs of New York. 

 It seemed like it had been raining 

everyday for weeks, atmosphere that  

didn’t really help my slowly but surely 

dwindling state of mind. Everyone said 

that getting into this whole detective 

ordeal would pay well, and, on top of 

that…, I’d rid the town of its unfaltering 

villainy. They’d make me a national hero. 

I’d be catching crooks like I had been 

flues. What more could I want? Win, 

win…., right? Yet, no one told me that I’d 

barely get any work, never mind get paid. 

Instead of all of that, I took up smoking 

and self pity. You might as well say I was 

living the dream in The Big Apple. 

I opened the fridge door blindly 

hoping that some new food would have 

magically appeared over the past couple  

of hours. As you probably would guess, it 

was just as empty as I had left it. Picking 

up my keys from the filthy kitchen 
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counter, I headed straight for the nearby 

gas station; after all, I had nothing to fill 

my aching stomach with, not to mention, 

cancer sticks to slowly kill my battered 

lungs. 

Only when I stepped outside did I 

realize just how daunting everything 

looked. Lurking predators could have 

easily been hiding in the dark shadows of 

the long deserted alleyways, taking every 

little detail in, no matter how 

insignificant, just like a lion would when 

stalking its prey. I rapidly crossed the 

slippery road to my ancient car, paint 

being long gone in some places. As I was 

driving I noticed just how few people 

were outside. Granted, it was pretty late 

at night, but I could have sworn, that, for 

the most part you could have at least seen 

a couple of reckless teenagers heading for 

one of the nearby bars. The one where 

they don’t ask for any I.D, obviously. 

The gas station was desolate, 

maybe except for the guy sitting at the 

cash register…..although, he did seem 

pretty out of it, his face stuck between the 

pages of a magazine. Truck World it 

looked like. I was aimlessly stumbling 

through the different aisles until I got to  

the freezers. There were some frozen 

pizzas crammed on the top shelf, which 

would have been nice, but to think that 

my grumbling stomach would have  

 

 

waited for the stove to heat up would 

have been quite the stretch, so that was a 

no go. Frozen sandwiches would have 

had to do. On my way to the till, I grabbed 

a couple red bulls, in preparation for the 

sleepless nights, and a new lighter, having 

lost my other one.  

“Hi.” 

“Oh… Hi! I didn’t even see you 

there.”Said the clerk startled by my 

sudden presence. His appearance was 

disheveled, heavy bags carrying the 

weight of his tired eyes. The chubby build 

of his body was hunched pessimistically, 

his shoulders being slouched from having 

lost the battle with the stubborn fatigue in 

his system. 

“Don’t worry, late night shift, we’ve all 

been there” I told him nonchalantly. After 

all, I, of all people, should have known, 

part-timing as a bouncer in college. Not 

my proudest work, as it mostly involved 

kicking out drunken guys that were 

causing a scene, but it did pay for some 

tuition fees, so I can’t complain too much. 

“So how come the last-minute shopping? 

Got somewhere to be?” he said 

sarcastically, whilst trying to scan a  

particularly pesky frozen sandwich, one 

which had the bar code a bit wrinkled. I 

bet he didn’t get many customers at that 

hour, so, I guess, his curiosity was 

justifiable. 

 



 

 

 

“No, not really. I was just….” I had just 

started speaking when the nearby 

television caught my attention with the 

sound of breaking news. 

“BREAKING NEWS. 20 year old college 

student named Samantha Amber has been 

found dead a couple of hours ago in the park 

nearby New York University. The cause of 

death at this time is thought to be by 

strangulation, the victim having shown signs 

of struggle. An investigation is currently in 

place, the police looking for potential suspects. 

If there is anything you might know regarding 

this case, please don’t hesitate to call 911 or 

text the number shown on screen. This was 

Miranda Christensen with NBC news. 

Transmission over.”  

  

 

A picture of the girl in question flashed 

on-screen. Her eyes were glowing with 

pure joy bereft on any worries or 

uncertainties, but rather brimming with 

hope and blissfulness. Her smile was so 

unbelievably bright, it could have 

exceeded the power of a thousand suns 

with ease. The presence she exuded was 

so full of life, it wouldn’t have been 

shocking for her to fool you for a person 

that was still very much alive. 

“Hey man, you okay?” 

“Yeah, yeah I’m fine. Umm….. Can I get a 

pack of Lucky Strike?” I added while I 

was hastily placing all of my stuff in a 

plastic bag, still recovering from my short 

trip to the faraway lands of my mind. 

Something about that description 

was very off putting. I couldn’t really put 

my finger on it, but what I did know is 

that I had to find out what had happened. 

I needed to start doing something for once 

without slacking off. This case could have 

been that something. 

 “Sure thing.” He said, shortly 

after that turning around to the cigarettes 

cabinet, looking a bit puzzled by the 

insane array of different types. I was 

anxiously tapping my foot, getting 

increasingly frustrated with his sluggish  

pace when he eventually found the right 

pack, sliding it across the till, landing in 

front of me.”That would be $10.60 plus 
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the cigarettes, which are…. $8.50., so 

$19.10 altogether.” 

“Here you go.” I told him, 

carelessly throwing a $20 bill on the 

counter and swiftly turning towards the 

door. “Keep the change.”  

Rushing with heavy steps I got in 

the car and dropped unceremoniously in 

the driver’s seat, trying to come to terms 

with the situation that had just presented 

itself. I didn’t even realize how tight I was 

gripping the steering wheel until I 

glanced over to my hands, only to be 

shocked by the sight of my white 

knuckles and fingers shaking. Come to 

think of it, I had never even heard of that 

woman before in my life, never mind seen 

her. Yet ... There she was, dead by the 

hand of some sick psycho. What could she 

have possibly done to deserve this? She 

for sure didn’t look like someone that 

would have gotten involved with the 

wrong kind of people, but then again, 

appearances do sometimes fool. 

Only when one peculiar Polaroid 

came into view did it occur to me. It was 

thrown haphazardly on the dashboard, 

the corners were wrinkled, and the colour 

had long faded in some places, no doubt 

as a consequence of the grueling years 

that didn’t serve it particularly well. 

Numerous memories of lost nights spent 

watching crime investigation TV shows  

 

 

and countless hours wasted on getting 

fooled by the well thought-out red 

herrings flashed through my mind. I 

never once thought life could be so 

blatantly imitating art. 

Perhaps the key to solving all of 

this was found, not in the victim that was 

so sadly murdered, but rather in the 

culprit that so effortlessly executed it. In 

fact, what if the selection of the target was 

done deliberately as an elaborate ploy in 

order to deceive the ones not as thorough 

in their investigations? 

So recklessly done, yet so carefully 

planned, it was bound to capture the eyes 

of the public and, hence, the eyes of the 

authorities. Gracefully polarizing at best, 

completely illogical at worst. There was 

no plausible enough explanation to justify 

the exceptionally odd way the killer had 

gone about it, unless… That was the 

whole point in the first place. 

With this newfound realization 

and revitalized sense of purpose, I 

impulsively grabbed the keys, my hand 

trembling heavily, and, after missing the 

first couple of times, I turned on the 

engine. Taking a deep breath and thus  

regaining my formerly lost composure, I 

shifted the car into gear and slowly pulled 

out of the gas station, setting forth onto 

the abandoned, washed out streets of 

suburban New York. 

Larisa Oșlobanu, clasa a X-a D 



 

 

 

Dis-moi dix mots sur tous les 
tons 

 

                Après plusieurs jours d’agitation 

et de suspens, le moment si attendu est 

arrivé!  Dans quelques heures, je 

rencontrerai le plus respectable et le plus 

important homme du monde, le président 

des États Unis. Grâce à  mes réalisations 

dans les projets universitaires, j’ai reçu 

une visite extraordinaire à  la Maison 

Blanche, un endroit où je pouvais parler 

à des personnalités remarquables. 

                La règle de base dans cette visite 

était la communication! Je devais être bien 

préparée dans ce que j`allais dire et 

m’exprimer dans une langue spéciale. 

 Au lieu de “Ohé” je devais dire 

“Honorable Monsieur le Président”, ne 

pas poser de questions supplémentaires si 

ce n’était pas le cas, ne pas être un bagou 

et je devais utiliser l’accent spécifique 

américain. Toutes ces règles pourraient 

impressionner les membres du 

département américain dont j’avais  

entendu dire qu’ils prouvaient de la 

persévérance et de la jactance. 
                

  Quand je suis entré dans la salle 

de conférences, j’ai été accueillie par un 

gentilhomme haut, vêtu d’un costume en 

couleur de la griotte, qui m’a susurré de le 

suivre jusqu’au  Monsieur le Président. 

J’avais trop  d’émotions   pour    bavarder  

 

 

avec lui de mes résultats et de mes 

préoccupations. Toute la pièce où nous 

étions avait les murs très truculents c’est 

pourquoi je me sentais comme chez moi. 

                Le Président a  

commencé à  parler, mais il était 

beaucoup plus volubile que je ne m’y 

attendais. Sa voix était épaisse et 

intimidante si bien que j’ai été  comblée 

d’émotion.  

                Ȧ la fin de la réunion, il m’a 

serré la main et m’a offert un livre pour 

m’aider avec les cours à l’ université.  

Voilà  l’opportunité !   

 

                          Mara Talpă, clasa  a IX-a B             

 



  

 

                     

Drogul are culoarea morţii 

 
Adolescenţa este, fără îndoială, 

tumultoasa vârstă la care individul caută. 

Caută să înţeleagă fiinţa umană și rostul 

acesteia. Caută să pătrundă misterele 

universului. Caută, așadar, să-și formeze 

identitatea. Mereu am văzut adolescenţa 

ca pe o adevărată furtună cromatică a 

sentimentelor, în care adolescentul se 

simte neînţeles și se izolează în el însuși, 

punându-și întrebări. Cei mai mulţi își 

caută răspunsurile în artă – așa cum făcea, 

de altfel, și Eminescu, „Luceafărul poeziei 

românești“. Arta ascunde multă puritate 

și culoare, arta e vie și pare că respiră prin 

fiecare vers, fiecare notă muzicală, fiecare 

pată diafană de culoare. Arta e lumea 

însăși, prin care individul „tenebros“ se 

simte împlinit. Unii, însă, aleg să se simtă 

fericiţi prin drog.  

Spunem de multe ori că 

frumuseţea e un drog sau că jocurile sunt 

un drog… La ce ne referim? La 

dependenţa pe care ele o creează, așa cum 

și adevăratele droguri o fac. Adolescentul 

se izolează de problemele lumii cotidiene 

și își caută liniștea în droguri – liniște pe 

care o găsește, într-o anumită măsură, căci 

drogurile declanșează în creier anumite 

substanţe producătoare de plăcere. Cu 

toate acestea, efectele secundare sunt 

extrem de neplăcute, căci, dincolo de  

 

bolile care survin în urma consumului de 

droguri (pierderea memoriei și a raţiunii, 

depresia), sufletul e otrăvit. Culoarea 

lumii capătă culoarea morţii, sufletul se 

sugrumă în spinii unei lumi a disperării, a 

dependenţei, a viciului, ochii se 

înceţoșează – lumea devine neagră și 

sinistră. Relaţiile cu cei din jur se 

estompează și izolarea afectivă devine un 

adevărat pericol.  

De ce cauţi să găsești alinarea într-

o altă lume a nocivităţii? De ce nu poţi 

transforma lumea deja existentă într-un 

loc mai bun și decizi să trăiești în propria 

ta cenușă? Lumea e prea colorată, natura 

oferă enorm de multă inspiraţie și putere, 

cei apropiaţi sunt veritabile izvoare de 

înţelegere. De ce alegi să simţi gustul 

morţii în loc de gustul frumosului?  

Trăiește și bucură-te de această 

lume! Colorează-ţi sufletul și caută să 

înţelegi misterele universului prin artă și 

prin   colaborare!   Comoara    pe    care    o  
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ascunzi în adâncul sufletului tău s-ar 

putea să fie singurul lucru de care ai  

nevoie! Nu-ţi mai lăsa sufletul să înoate în 

durere, nu te mai zbate într-o lume fără 

scăpare, ci traversează tulburătoarea viaţă 

cu mintea plină de luciditate, căutând 

înţelegerea în oameni! Fii INSPIRAT, nu 

DROGAT!  

 

Mihai-Adelin Lungu, clasa a VIII-a 

Eseu premiat în cadrul proiectului 

antidrog „VERDE–N VIAŢĂ 

FĂRĂ CANABIS!“ 

                         Mara Talpă, clasa  a IX-a B 

 

Experienţa mea în Statele Unite 

Vara aceasta am participat, alături 

de elevi de liceu din toată lumea, la un 

proiect internaţional numit EducationUSA  

Academy, și nu am de spus decât lucruri 

bune despre această experienţă. 

EducationUSA  Academy este un 

proiect ce adună elevi de liceu din toată 

lumea și îi duce în Statele Unite ale 

Americii pentru a studia limba engleză și 

pentru a experimenta modul de viaţă de 

acolo. În cazul meu, proiectul a avut loc la 

IEC (International Education Center), 

California.  

Am aflat despre proiect la școală, 

de la doamna profesoară de limba engleză 

Bucur Oana. Mi-a spus că se va ţine un  

 

concurs, în urma căruia un elev de la 

colegiul meu va pleca într-un proiect, 

timp de o lună, în Statele Unite, cu 

sprijinul Ambasadei. Am fost foarte 

entuziasmat, deși nu am crezut niciodată 

că voi câștiga. 

Concursul consta într-un interviu, 

un eseu și o recomandare de la doamna 

profesoară, pe lângă dosarul de 

candidatură. Și, spre surprinderea mea, 

am reușit să câștig! Nici mie, nici familiei 

mele nu ne-a venit să credem. Au urmat 

pregătirile, plecarea la București la 

Ambasada SUA și la Consulat. 

Astfel, cu actele necesare la mine și 

cu peripeţiile de rigoare, am ajuns, după 

17 ore de zbor, pe data de 15 iulie în San 

Francisco. Eram singur, și tot ce știam era 

că trebuie să mă întâlnesc cu o 

reprezentantă a IEC. Chiar din prima 

jumătate de oră, la aeroport, am avut 

ocazia de a întâlni un alt elev din Japonia, 

care participa la același proiect, ceea ce  

mie mi s-a părut că se întâmpla mult prea 

repede. Am fost dus de reprezentantă la 

familia gazdă, la care urma să îmi petrec 

următoarele patru săptămâni. 

Familia gazdă a fost una dintre 

cele mai bune părţi ale întregii experienţe, 

fiind formată dintr-o mamă, Theresa, și 

fiii ei – Luke și Troy. De cum am ajuns, m-

au considerat ca fiind parte din familie. 

Au fost foarte deschiși cu mine și cu 



  

 

colegul meu din Armenia, Ara Mkhoyan, 

care stătea tot la ei. Toţi ne adunam în 

fiecare seară și vorbeam despre ceea ce s-

a întâmplat în acea zi, uneori chiar 

trecând de miezul nopţii. Ne-au dus, pe 

mine și pe Ara, în cele mai frumoase zone  

ale locului: Parcul de distracţii Santa 

Cruz, Marina din Martinez, muzeul de 

ceară, un parc de groază din San 

Francisco și, desigur, renumitul pod 

Golden Gate.  

În prima zi eram foarte emoţionat, 

deoarece nu mă mai întâlnisem cu niciun 

elev. Ceilalţi participipanţi veneau din 

toate colţurile lumii – o elevă din Franţa, 

două eleve din Libia, doi elevi din Rusia, 

un elev din Peru , doi din Turcia, unul din 

Arabia Saudită, unul din Laos, două fete 

din Coreea de Sud, mai mulţi studenţi din 

China și, desigur, colegul meu de la 

familia gazdă. În total, incluzându-mă și 

pe mine, eram 19 liceeni, deci am avut 

oportunitatea de a afla lucruri interesante 

din ţările lor și de a deveni bun prieten cu 

ei. 

Principalul obiectiv al proiectului 

a fost îmbunătăţirea nivelului de limbă 

engleză al fiecărui student, ceea ce 

înseamnă că studiam limba engleză 

pentru cinci ore, de luni până vineri. 

Aveam ore de gramatică, de scris, de citit, 

de ascultat și de vorbit în limba engleză. 

În primele două săptămâni, am studiat la 

Diablo Valley College, după care ne-am 

mutat la sediul IEC. Am făcut tot felul de 

eseuri, de prezentări oficiale și neoficiale 

și multe exerciţii pregătitioare pentru 

testul TOEFL, ce urma să îl dăm la 

sfârșitul proiectului. 

Desigur, pe lângă studii, am avut 

parte și de un bogat program cultural și 

social. Din fericire, orarul nostru pentru 

acea lună includea ieșiri după ore 

aproape în fiecare zi. Am fost la sala de 

bowling (unde am aflat că sunt destul de 

bun la bowling), la Alcatraz- cea mai 

frumoasă pentru mine fără  doar și poate 

– și la diverse universităţi și colegii, 

printre care ţin să amintesc de University 

of Berkeley și UC Davis, universităţi de top 

ale Statelor Unite și ale lumii întregi. O 

altă excursie de care îmi voi aminti 

mereu este cea de la Parcul Naţional 

Yosemite, unde am petrecut  trei  zile,  de  



 

 

 

vineri până duminică. Am avut ocazia de 

a merge cu o canoe, de a vedea unele 

dintre cele mai impresionante panorame 

ale locului și de a mă distra alături de 

ceilalţi studenţi din proiect. 

Pe tot parcursul proiectului am 

avut ca persoană de contact pe doamna 

Vlaicu Cornelia de la Ambasada Statelor 

Unite, care se ocupă cu astfel de activităţi. 

Aceasta s-a asigurat că aveam totul 

pregătit înainte de plecarea în State, iar, în 

timpul proiectului, îi spuneam ceea ce am 

făcut de când nu am mai vorbit. A fost un 

sentiment plăcut să știu că nu sunt pe cont 

propriu, că mă aflu pe mâini bune. Colegii 

mei au fost, de asemenea, foarte 

entuziasmaţi pentru mine. Se bucurau 

pentru reușita mea și voiau să afle cât mai 

multe despre Statele Unite și despre 

proiect în general.  

Acest proiect m-a ajutat să înţeleg 

că lumea nu este așa de mare pe cât 

credeam, că oricând, chiar în cele mai 

neașteptate momente, viaţa îţi oferă 

oportunităţi și experienţe pe care nu le-ai 

crede niciodată posibile. Simt că m-am 

dezvoltat pe plan personal, că am devenit 

o persoană mai sociabilă, că sunt dispus 

să îmi asum riscuri și să fiu responsabil 

pentru  faptele mele. Încă ţin legătura cu 

familia gazdă, pe care o numesc familia 

mea din California, și cu ceilalţi studenţi, 

amintindu-ne de frumoasele momente  

 

 

petrecute împreună. Per total, nu pot 

decât să mulţumesc pentru tot ceea ce am 

trăit în acele zile.  

 

Eduard-Dominic Petre Antica, clasa a XI-a D 

 

 

 

How to cheat on fate 

I am Fate. And I have been Fate since 

forever.I was born with a silver spoon in 

my mouth, raised to be dream of evrey 

man on Earth. And yet, this is my fate… 

Hades  was not cold-blooded. His 

eyes were black like a bottomless poll of 

darkness, but not soulless, nor lifeless like 

everyone else believed. Instead they were 

like two pristine stones of onyx, that lit up  
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with a burning flare of tenderness when 

touched by candle light. And I was that 

candle light. I was aware of the stories. 

”Love is a double-edged sword for me, 

too.”  For as we love, we have to accept 

the pain that comes with it, that in the 

living world, we are mortals. What an 

anomaly! But Hades refused to accept it 

and when his time came to lose 

Persephone, he wanted to go lost with 

her,  he took that step into the unknown 

and sank in sorrow. 

We make progress every day, with 

baby steps. He told me about her today 

and the gracefullness of the tendrils he felt 

when he was with her. One day, he will 

sleep in our bed, my bed and I will 

embrace him with warm shivers in which 

he will find comfort again and he will let 

both his hair and guard down. I know he 

will. I am his one and only Fate. 

 But my eagerness for that day 

pushed me to the edge of despair. I 

followed him after he left our, my room 

today. The trip was shy of being too long, 

but when he revealed that secret hole in 

the ground I felt nothing but the smell of 

thousands of mummified cells invading 

my nostrils. I lost myself in the madness 

attributed to a woman that had been 

cheated on, as I saw him embracing death 

with his both bare hands.  

Diana Andreea Paduraru, clasa a X-a D 

 

L’histoire d’un mot 

Un  dimanche pluvieux. Comme 

d’habitude, je vais vers le centre - ville à 

pas timides, mais avec la plus grande 

curiosité; le mauvais temps n’était pas un 

obstacle. Le chemin a duré quelques 

minutes et, finalement, je suis arrivée à 

ma destination et je me mis  à chercher le 

roman que je devais étudier à l’école: “Les 

Misérables”, d’après Victor Hugo. J’en ai 

entendu pas mal  de choses intéressantes  

et donc j’étais curieuse... Quand je l’ ai 

pris, une voix pleine de jactance a attiré 

mon attention. Je n’ai pas pu  comprendre 

ce qu’elle disait,  mais j’étais sûre que 

j’avais  entendu un bruit comme…”ohé!”, 

par exemple. Je suis devenue très confuse 

et j’ai regardé parmi les étagères hautes 

pour résoudre ce mystère-là. Je n’ai pas eu 

de chance: la voix s’est arrêtée. J’ai décidé 

de m`en détacher pour continuer ma 

lecture.  

Maintenant, une autre voix qui 

susurre quelque chose de  drôle…Je me 

suis dirigée vers les étagères où il y avait 

les livres d’histoire et j`ai ouvert  le 

premier que j`ai vu. Je suis restée choquée 

quand un mot a sauté d’entre ses pages! Il 

a commencé à s`agiter  et j’ai réussi à le 

cacher après beaucoup d’efforts.  Il s’est 

présenté: le mot “Peuple”: nous avons fait 

connaissance  et il m’a dit qu’il était  très 

vieux, mais essentiel pour toutes les 



 

 

langues. Il a placoté, bagou  sur les 

traditions des pays, mais en particulier 

sur les traditions orales. Encore plus, il 

m’a parlé sur sa passion pour la musique: 

je remarquai  qu’il ressemblait vraiment à  

un griot; il était un très volubile mot, mais 

truculent aussi parce qu’il m’a expliqué 

des choses dans une variété de domaines 

culturels. À un moment donné, j’ai vérifié 

l`heure et j’ai consulté ma montre et je me 

rendis compte que c`était l`heure de 

rentrer à la maison. Pour conclure notre 

discussion, “Peuple” m’a avoué qu’il était  

mécontent de sa forme: il avait toujours 

voulu un accent grave sur le premier “e” 

pour être plus “royal”, comme il disait; 

mais, je ne pourrais pas dire que j’étais 

d’accord.  Nous nous sommes  dit  “Au  

revoir”  et il est revenu dans les pages du 

livre. 

Avant de m`endormir, j`ai pensé à 

ce qui s’était passé ce jour-là. Comment 

était-ce  possible? Comment pourrait-on   

 

communiquer avec les mots? Je ne savais 

pas si l’histoire avait été vraie, mais j`étais 

heureuse d`avoir vécu une  expérience 

unique, même si c’était juste dans mon 

imagination. 

                                                            

Laura – Diana  Butacu, clasa a IX a B 

 

Le plaisir de  partager 

              Un jour de mars, j'ai reçu un 

message d'un griot. Il avait  lu ma poésie 

qui avait remporté un prix à un concours 

international de poèmes français et dans 

ce message-là,  il me disait que cette 

année-là  à  Côte d'Ivoire serait  organisé 

un nouveau concours de poésie. Il m'a dit 

aussi  que j'avais du potentiel dans le 

domaine de la littérature. Après l'avoir 

contacté, nous avons placoté beaucoup 

d'heures et le griot m'a invité à participer 

à cette compétition-là. 

 Après quelques jours d'attente, 

les résultats ont été affichés et, ohé! Quelle 

surprise! Je me suis qualifié pour l’étape 

internationale. Un mois plus tard, j` étais 

en avion vers Yamoussoukro. La 

personne qui était assise à côté de moi 

avait une voix comme le terminateur qui  

ne savait pas  que la jactance était  

ennuyeuse  .  

 Après six heures de vol, je suis 

arrivé dans cette ville africaine. J`ai  

rencontré le griot  à  l'entrée  de  l'aéroport.  
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Même s'il parlait français, son accent était 

très confus, alors chaque fois qu'il me 

demandait  une réponse, je répondais au 

hasard par oui ou par non. 

 En marchant vers l'hôtel, le griot 

a susurré et a placoté, volubile, du 

concours et de l'histoire de la ville, mais 

j`étais trop captivé par les bâtiments 

peints par le coucher du soleil rougeâtre. 

``Je suis désolé, mon ami Aaqaa !`` 

 Le jour suivant est venu et je ne 

savais pas pourquoi j`avais  peur parce 

que mon bagou m'a aidé à remporter la 

première place. 

 Merci beaucoup mon ami, 

Aaqaa, pour cette expérience truculente. 

                                                                                                                          

Mihail-Dimosthenis Creţu, clasa a IX-a D 

 

 

Magia unui apus de soare 

    Înserarea învăluia zarea cu o viteză 

uimitoare.Cerul poleit cu razele apusului se 

desfașura cu atâta graţie, iar privirea îmi era 

răsfăţată de purpuriul cerului de primăvară 

timpurie, într-un apus plin de splendoare. 

Lupta dintre soare și mare lăsa pete de 

sânge pe cerul cenușiu. Ochii mei observau 

spectacolul pe care îl oferea Dunărea 

vărsându-se în mare. 

     Dunărea mă vrăjea cu sălbăticia și 

misterul ei. Locul unde fluviul și-a făcut 

culcuș în drumul său spre mare, unde apa și 

pământul fac casă comună, iar pelicanii  

 

sărută cerul pe care domnesc norii pufoși. 

Admiram întinsul nesfârșit de apă și 

simţeam mireasma îmbătătoare a nuferilor, 

ce pluteau liniștiţi pe apa călduţă. 

        Un spectacol splendid regizat pe 

fundalul cerului mă ţinea în suspans, 

deoarece niciodată nu știam ce se va 

întâmpla. Ce se petrecea în sufletul meu era 

de nedescris. Nu mă putea face nimeni să 

plec din acea poveste. Luna, regina nopţii, 

mergea cu pași mărunţi spre tronul ei, unde 

urma să vegheze toată noaptea. Purta un șal 

strălucitor de care erau prinse stele cu o 

sclipire aparte. Ochii mei alergau dintr-un 

colţ al cerului în altul. Îmi era frică ca nu 

cumva să pierd vreun moment important. 

Era ca o provocare pentru mine, dar, eu nu 

mă lăsam bătută. Mi-aș fi dorit să fiu pictor 

și să recuperez acest apus de la ziua ce se 

încheia și să-l schiţez pe pânza lumii pentru 

a mă mai bucura o dată de el. Îmi plăcea așa 

de mult, încât eram invidioase pe păsări, 

deoarece ele au parte de acest tablou și de 

această atmosferă în fiecare zi. Îmi doream 

ca această imagine să nu plece niciodată din 

faţa ochilor mei.  

 Pescarii se întorceau acasă, pe barcă, 

după o zi grea de muncă. Pe chipul lor se 

vedea cum de abia își mai ţineau ochii 

deschiși, dar în același timp erau bucuroși 

deoarece se întorc cu barca plină de pești. Pe 

luciul apei, apar lebedele albe ce se rotesc în 

cerc   după   o   muzică  neauzită  de  oameni, 



 

 

 

 

egretele singuratice le privesc cu admiraţie.   

 Apusurile de soare din deltă sunt 

unice... Să privești ultimele raze ale 

stăpânului soare, strecurându-se și jucându-

se printre ierburile crescute din ape și 

culoarea apei în mii de reflexe aurii.  

 Mă simţeam singură pe pământ în 

acele momente uluitoare. Eram parcă 

stăpânul ce domnește peste regatul cerului, 

pe care încercam să-mi las cu graţie 

semnătura cu creionul emoţiilor. M-am 

îmbrăcat în rochia acestui magic apus, ce 

mi-a încărcat sufletul de frumuseţe și liniște, 

am sărutat cu privirea strălucirea 

luceafărului ce își ridicase capul în spatele 

lunii și am alunecat în noapte pe corabia 

viselor rupte din realitate. Lumina lăsă loc 

întunericului, ziua lăsă loc nopţii, luna își 

făcea apariţia pe cer, iar bolta cerească se 

împodobea cu un nesfârșit covor de stele. 

Ana-Maria Năstase,  clasa a VI-a              

 

Mai stai, copilărie... 

       Stau liniștită pe malul mării. Lângă 

mine, privește veselă spre cer, FIFI, 

păpușa mea dragă, care m-a însoţit, 

pretutindeni, aproape din prima clipă a 

vieţii.  

       Marea e liniștită. Soarele zâmbește 

vesel în oglinda apei, așezându-și , 

tacticos, fiecare geană și, din când în când, 

mă mângâie și mă sărută fierbinte pe 

frunte.  

       E o liniște surdă, apăsătoare. Nisipul 

fierbinte îmi arde tălpile pe care marea le 

sarută , prin valuri mici, care se lovesc de 

ţărm. Îmi admir și eu chipul în oglida 

mării și văd un copil vesel, cu faţa 

încadrată de două codiţe rebele, doi ochi  

jucăuși, licărind de fericire și un zâmbet 

larg, care cuprinde în el toată bucuria 

vieţii. Sunt un copil fericit, cu sufletul plin 

de frumuseţe, de iubire, de speranţă, de 

viaţă, căruia marea îi cântă o simfonie, pe 

portativul sufletului brăzdat de linii, pe 

tonuri înalte sau joase, reflectând, parcă, 

toate trăirile.  

         Dintr-odată, un val puternic mă 

lovește și o forţă nevazută mă trage în 

mijlocul mării. Mă sperii. Mă uit în 

oglindă și nu mă mai văd... Văd, totuși, un 

chip nou, care îmi seamană...codiţele nu 

mai există...faţa îmi pare schimbată...ochii 

mei umezi și blânzi au altă licărire, 

căutând   parcă   răspunsuri,   zâmbetul  e 
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rece și mai distant, trupul e asemeni unei 

sirene...  

         Sunt EU??? Unde-i copilul ce eram 

altădată?? Unde e FIFI???  

         Valul puternic se rupe în două, într-

o parte ramân eu, și în alta FIFI. O lumină 

puternică brăzdează marea și o văd pe 

FIFI ducându-se ușor, ușor spre adâncuri. 

Încerc să o prind, dar nu reușesc. Lacrimi 

fierbinţi îmi curg pe obraji și se topesc în 

spuma albă a mării. O parte din val mă 

împinge puternic în sus și mă face să mă 

depărtez tot mai mult de prietena mea 

dragă.... 

 Îmi simt sufletul gol, lipsit de 

speranţă, tremur, privesc dezorientată în  

jur, ridic braţele spre cer și strig, 

deznădăjduită: 

- Doamne....Cine sunt eu?  

- Sunt copil sau om mare? 

- Doamne, dacă mă auzi! Răspunde-

mi, te rog!!! 

Lacrimile îmi curg necontenit pe 

obraz... Și cu o ultimă putere, adaug.... 

- Copilărie, te rog, mai stai, nu pleca! 

Mai ai atâtea povești fermecate să-

mi spui! 

     Fifi... nu se mai vede... a ajuns undeva 

în adâncuri, luând cu ea și o bucăţică din 

sufletul meu... COPILARIA MEA... micul 

meu colţ de rai... 

      Marea se liniștește pentru o clipă. Mă 

ridic în picioare. Sunt la mal. Un vânt ușor  

 

 

îmi suflă prin păr. Nu mai plâng, sunt o 

tânără copilă, plină de speranţe, privesc 

marea și îmi dau seama cât de mult se 

aseamănă cu viaţa, fiecare val vine spre 

ţărm, spre tine, luând o picătură din ce ai 

fost, iar altul, mai puternic sau nu, aduce 

cu el speranţe, noi provocări, visuri 

măreţe, încercări, într-o ritmicitate 

profundă, greu de înţeles. 

 Rămas bun, COPILARIA MEA, 

deși mi-aș dori să mai stai! 

Mateea Ioana Cosma, clasa a VI-a 

 

 

 



 

 

 

Mitul și omul modern 

Mai poate mitul să fascineze 

omul? Prin existenţa mitului, fiinţa umană 

a reușit să evolueze, să fie organizată în 

societate și să prospere. Mitul are prin 

excelenţă capacitatea de a participa la 

opera de revelare a misterelor 

universului, acestea purtând în ele însele 

o taină. Unul dintre cele mai cunoscute 

este mitul cu „Mărul Discordiei” 

(Discordiae malum).  

La nunta zeiţei Thetis cu Peleus, 

supărată pe Paris, pentru că acesta oferise 

zeiţei Venus mărul de aur pe care scria 

Celei mai frumoase!, zeiţa Iuno îi cere 

socoteală: 

- Cu ce este Venus mai presus 

decât mine?  

Un potenţial răspuns al lui Paris este 

acesta: 

- Draga mea Iuno, mărită ești tu 

între zei! Tu ai puterea de a dezlănţui 

fulgere și tunete! Slăvită ești tu, stăpână 

peste zei, alături de soţul tău, Jupiter! Tu 

ești denumită Lucina, întrucât ajuţi femeile 

la naștere, precum și Moneta, salvând 

Roma de la un teribil cutremur și de la 

invazia galilor. Însă ea e mai graţioasă, mai 

delicată,  o întruchipare a frumuseţii divine. 

Straiele ei bogate sunt cusute de Hore, zeiţe 

ale graţiei ce o slujesc cu iubire. Când trece 

înveștmântată în straie pline de miresme, 

florile    înfloresc   mai   bogat,    iar    soarele 

 

strălucește mai puternic. De asemenea, ea 

stăpânește regnul vegetal. Se spune că, în 

drumul ei către Anchise, o întreagă 

procesiune de lei, pantere, leoparzi și urși 

au însoţit-o. E adevărat, draga mea zeiţă, că 

simbolul tău este păunul, simbol al 

plenitudinii cosmice, precum și rodia 

(malum punicum), simbol al desfătării 

vieţii, dar ea are porumbiţa cea graţioasă și 

plină de pace (pacis plena). Tu ești zeiţa 

protectoare a căsniciilor, dar ești violentă 

(ai orbit un vestit prezicător din Theba 

pentru că te-a contrazis!), crudă cu 

muritoarele iubite de Jupiter (Io, Calisto) și 

rar îi ajuţi pe muritori! Tu ai luat vocea 

nimfei Echo, cea care îl iubea pe Narcis, și l-

ai aruncat din ceruri pe fiul tău, Vulcan, 

dovenind lipsa spiritului matern, așa că 

meriţi pedeapsă din partea lui Vulcan, 

meriţi crudele traume suferite din cauza lui 

Jupiter(legarea între cer și pământ). Însă 

Venus, mamă a aeneazilor, este vestita zeiţă a 

iubirii, căreia i se închină tinerele ce se 

căsătoresc.  

 Este celebru mitul creatorului, 

despre Pygmalion, cel care nu iubea 

femeile, dar care a sculptat o statuie atât 

de frumoasă, încât s-a îndrăgostit de ea, 

dorindu-și să prindă viaţă. Astfel, el se 

roagă zeilor nu să-i dea viaţă statuii 

(temându-se de mânia lor), ci să-i ofere o 

muritoare la fel de frumoasă. În  templul  



  

 

 

lui Venus se aprinde o flacără 

strălucitoare, semn că aceasta, din 

bunătatea sa, i-a primit dorinţa, iar 

sculptura de pe soclu devine o femeie 

adevărată, în ochi strălucindu-i viaţa. De 

aceea, zeiţă Iuno, mărul Discordiei a ajuns 

la Venus. 

 Iar miturile, au fost, uneori, surse 

de inspiraţie pentru operele litrerare. 

 

Mihai-Adelin Lungu, clasa a VIII-a 

 

Bătrâneţe 

Potop mistic de lumină se revarsă peste 

sat, 

Când bătrânii se adună înţelepţi în crâng, 

la sfat. 

Buclele uşor cărunte cu lumină se-

împletesc, 

Din bătrâni rememorează amintiri şi 

blând zâmbesc. 

Crudul timp îşi pune tragic aripile din 

trecut, 

Şi presară fulgi din neaua părului acum 

cărunt. 

Înfloresc ca otrăvite riduri ce-o poveste 

scriu, 

Căci în ciuda bătrâneţii, sufletul rămâne 

viu. 

Râul tulburat al vieţii curge fără încetare, 

Din copii-n bătrâni ajungem, timpul e un 

chin prea mare! 

 

 

Dar un suflet cald nu piere, ci păstrează-

n veci iubirea, 

Amintirile vor face mult mai dulce-

mbătrânirea. 

Tată Timp, nu mai răpi din lumina 

tinereţii, 

N-ofili cu-amară sete floarea, gustul 

frumuseţii! 

Nu picta pe fruntea noastră dealuri, văi 

şi punţi pustii, 

Tată Timp, te rog, mai lasă ca să fim pe 

veci copii!  

 

 Mihai-Adelin Lungu, clasa a VIII-a 

 

My Dream Coming True 

If I hadn't trusted him, I could 

have made it for the Art Contest. It was 

definitely my teenage dream... I could 

have become famous and even made a 

career out of it, but it was all to late and 

my plans went wrecked because of a 

trivial relationship. 

When I started to date James, the 

sporty and popular guy from the high 

school, there were hardly any butterflies 

battering their wings, yet, it was 

reasonable. But then I decided to tell him 

about what I wanted to do with my 

future, starting with the contest. He told 

me that it was a stupid idea, going to an 

unknown contest full of nerds and  weird  



 

 

 

people. Of course, in the next weeks he 

kept pouring venin down my ear until I 

became a totally different person. 

The inevitable did happen, 

though, as James and I broke up and I 

finally realised that I had lost the most 

precious dream because of him. I was 

devastated. But I tried to repair a few 

things in my life : I started to publish 

again my artworks on a site and I got two 

part-time jobs. 

One day, my shift at the pizza had 

overrun and now I was late for the Cafe. I 

ran down the street, dodging shoppers 

and office workers on their way home. I 

stopped running just before the glass in 

front of the Cafe, smoothed my hair, 

rearranged my face into an expression I 

hoped looked relaxed and rolled in. As I 

was serving the clients I saw a familiar 

face. Oh my God!! It was Tom Perkins, 

one of the contest's member of jury. I 

slowly put the hot coffee on Mrs Perkin's 

table while he was looking at me 

perplexed: ' Is that really you?', he asked. 

'Me? What is he talking about?', I said to 

myself. He told me, as he was inviting me 

to sit down, that he had been looking for 

me for a long time, because he had seen 

my artwork on that site, and he expected 

to see me at the contest. I was speechless. 

I nervously explained to him what had 

happened and he gave me a second  

 

chance to show everybody what I was 

capable of. What a good and 

understanding man! 

As the time passed , I realised 

what is good for me and what is not... 

So,thank you, James! You really helped 

me get my mind back on. Now I know 

that I'll never trust boys like you and I'll 

follow my lead, no matter what the other 

say. 

Mara Andronachi, clasa a IX-a F 
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My Fight With a Wasp's Nest 

       I miss her so much...Ever since 

than I cry everynight remembering how 

my life was before this place. Why did she 

give me away? Why couldn't she been 

there for me in moments like this? 

      Sometimes it wasn't that bad. An 

orphanage has it's good parts too...like the 

childern around me who understood me 

better than anyone. They knew how the 

needle feels like when it's piercing your 

skin and soul. I only care about Tania. She 

is one of a kind, sweet as honey and brave 

as wind. Tania and I have this little game 

trying to imagine we're in a fairytale 

everytime somenthing bad happens. 

     It's "colecting" day....every bad wasp 

got out of its room and went hunting. I 

can see her. The qeen, getting closer and  

closer to my Tania. She knows it was her 

who ate the honey this morning. She has 

her sharp needle turned to Tania's body, 

approaching to her threateningly. 

Suddenly, the needle hit her hard, making 

her fall on the floor. 

 
 

  I wanted to help her, but I knew 

that meant I would become their victim 

too...they spread fast and corner us from 

every angle. Tania ran to our room and I 

followed her worried. It's always the 

same story, everyday. 

     "It's bleeding..." were her words... "I 

know", I said, "mine too...but I always 

keep the needle..." 

 

 Briana Buzdugan, clasa a X-a D 

 

 

My Deadline 

 “I want to know how it all started!” 

“Once upon a special, despairing but 

beautiful moment … and everyone was in 

hope for death.” 

“Fancy introduction, but you can be more 

linear with me.” 

“Then what’s the point of telling a story if 

you cannot do it poetically.” 

“Please continue…”  

“It all started with a virus that made 

everyone under 29 to be obsessed with 

wi-fi waves, cellular network and radio 

waves. The virus was created to combat 

stupidity. As simple as that. At the time 

they called me “test subject 34” but you 

can call me Dimos. I was one of the many 

lab rats. The scientist found the formula 

for the brainwashing worm with this 

effect but they wanted to reverse it, that is  



 

 

 

to have the opposite effect. Unfortunately 

candidates were not volunteers so we 

hated the research group and the 

government for this. They inflicted us 

with fear by executing the guinea pigs 

who would abide by the rules. We had 

many traumatic tests…  

 Now you might be wondering 

how come our parents accepted this.. 

Well, they didn’t.” 

“I was actually thinking about that.” 

“They were protesting for us, calling out 

for help, but they were outnumbered by 

the military and the police.” 

“とても悲しい, but let’s cut to the part of 

how the epidemic started.” 

“The epidemic started when a “prisoner” 

escaped. The problem with the virus was 

that it was highly contagious because it 

spread through cellular network. So in a 

few days all the kids and the young adults 

got the virus in our country.” 

“I heard some rumors about the 

government trying to cover up this. 

사실인가요?” 

“The government tried to hide it but very 

soon the news was out.” 

“哦，这个政府!” 

“The people infected with the “bad cell” 

were very easy to manipulate, so a group 

called “-Hope” took advantage of that. 

The group members were kids “immune”  

 

 

to the virus. I was the ruler of my dream 

of killing humanity. “ 

“That’s why we love you so much. Tu es 

si rêveur!” 

“I hope you love despair, not me. Now… 

Continuing... I managed to create a video  

to inflict panic, pain and despair among 

the brainwashed. With just a post on 

social media, I managed to convince 

hundreds of thousands of people to 

commit suicide. Isn’t it amazing? You just 

had to see their faces painted in agony 

while stabbing others, jumping to their 

deaths, blowing their minds out or losing 

their balance. 

“Yeah, I can already see their faces and 

they are gorgeous! Wunderbare 

verzweiflung!” 

 “Continuing, a war started between my 

despair and hope, but I wasn’t satisfied 

with the “end result”. All I did was start a 

war between the European countries. 

Boring. So I managed with my research 

team to create a new deadly virus that can 

be controlled manually by me. All the 

bombs we used were scattered by air.” 

“And then you posted that video on social 

media telling how the virus worked and 

how with a simple touch of a button you 

can kill everyone infected. Oh, Tàlant mar 

sin!” 

“I see you know my story well. Then why 

did you want me to present it?” 



  

 

 

“I am your biggest fan. Of course I know 

everything about you but despair was 

crawling on my spine when you started 

telling your story.  Είναι αλήθεια. To 

continue, I deleted their memories and 

put them in a killing game. That is a 

perfect Danganronpa script.  

Danganronpa is a killing game of trust or 

betrayal, hope or despair, where you’re 

supposed to kill somebody and get away 

with it. Our audience had many laughs of 

despair when they saw their beloved 

symbols of hope for humanity killed or 

and were amazed by the extraordinary 

punishments they had.” 

“Indeed but, now we want to find out 

how come we can talk with you. You 

should be dead… You were exposed for 

being the mastermind of the game and I 

might add … What a beautiful death you 

had!” 

“That’s a good question! It depends on 

how you define a person.” 

“Then a better question is: are you a 

replica of the Symbol of Despair or the 

real deal?” 

“I’m both. The show is almost up, but I 

won’t go without giving a punishment.” 

“Before I receive my punishment I have 

one more question for you. Why did you 

choose despair over hope?” 

“Because you are a failure who adores me  

 

 

for my history of killing not for despair 

that’s why.” 

“Are you saying I’m not you’re biggest 

fan? مستحيل  ” 

“Yes, you smelly... You don’t even 

deserve a punishment. My choice for 

despair was a simple one. Despair is the 

unknown and I’d rather choose the 

unknown than the predictable outcast of 

hope.” 

“Wait don’t go without killing me, please! 

Asseblief !請! お願いします!” 

Inspired by the Dangaronpa franchise 

https://en.wikipedia.org/wiki/Danganr

onpa 

DICTIONARY 

por favor(Spanish)= please 

とても悲しい(Japanese)= so sad 

사실인가요(Korean)= is it true 

哦，这个政府(Chinese)= oh, this 

government  

Vous êtes si rêveur(French)= you’re so 

dreamy 

Wunderbare verzweiflung(German)= 

wonderful despair 

Tàlant mar sin(Scotish)= such a talent 

Είναι αλήθεια(Greek)= it’s true 

impossible= (Arabicمستحيل)  

Asseblief(Afrikaans)= please 

請(Chinese)= please 

お願いします(Japanese)= please 

 

Mihail-Dimosthenis Creţu, clasa a IX a D 

https://en.wikipedia.org/wiki/Danganronpa
https://en.wikipedia.org/wiki/Danganronpa


 

 

  

 

Nu am un scop!!! 

Orice „scriitor“ ce se respectă scrie și 

rescrie viaţa, în diferite moduri, pe diferite 

hârtii, în fiecare seară sau dimineaţă 

târzie, referindu-se doar la acest singur 

aspect. „VIAŢA“, cum îi spunem noi, 

muribunzii, nu e decât o șansă de a 

încerca să dai greș printr-o multitudine de 

posibilităţi. 

Toţi încercăm să ne găsim scopul, 

chiar dacă suntem siguri că nu îl vom găsi. 

Alergăm prin viaţă precum cei pierduţi în 

deșertul cunoașterii ce caută alinare în 

spectrul de cuvinte pe care îl deţin. Vă 

asigur că acești pierduţi își vor găsi scopul 

după moarte, pentru că pe Pământ, viaţa 

nu le oferă meritele și vor muri împăcaţi 

cu ideea că poate cineva îi va aprecia 

pentru cine au fost. 

Multe lucruri sau persoane sunt 

apreciate după ce nu mai sunt, prea 

târziu, pot spune. Mulţi dintre noi, 

precum și eu, de mici copii, am știut că nu 

vrem să murim fără ca să se fi îndeplinit. 

Chiar dacă nu știam ce scop aveam, știam 

că care sunt convinși că vor fi fericiţi o vor 

face. În mare parte, fericirea sufletească 

vine odată cu îndeplinirea scopului după 

care toţi alergăm. 

Unii aleargă după bani, alţii după 

faimă, alţii după iubire, dar oricât de mult 

te-ai   strădui,    viaţa    îţi    va    spune    că  

 

 

trebuie să te oprești. Tot ajungem, într-o 

buna zi, sub pământ, într-un loc în care ai 

putea conștientiza, prea târziu, că toată 

viaţa ai alergat după nimic. 

Legat de scriitori... Ei văd viaţa foarte 

diferit de restul lumii; de aceea pot fi 

criticaţi, judecaţi, doar pentru că preferă 

să privească viaţa în ansamblul ei, fără să-

și formeze o idee greșită, ci descriind-o pe 

a lor. Unul scriind despre iubire, altul 

despre despărţire, completându-se pentru 

a încerca să-și ofere viaţa altor persoane, 

dându-i un sens. Viaţa scriitorilor e doar 

un pansament pentru cei ce citesc și 

încearcă să se retraga din zarva continuă 

a pașilor ce aleargă neștiutori spre sfârșit. 

Doar îmi dau cu părerea, sperând că 

până la urmă aș putea înţelege ce este cu 

adevărat această viaţă despre care toţi 

vorbesc. 

Ideea mea despre viaţă s-a conturat 

doar încercând să fiu cine sunt. Viaţa este 

începutul unui fluviu pe care cobori lin și 

de pe malurile căruia încerci să culegi 

clipe, bucurii pentru a avea un parcurs cât 

mai liniștitor. Dar acest început e doar 

vara trăirilor pe care le simţi. Te mai 

așteaptă alte anotimpuri de sentimente. 

Următoarea este toamna, unde totul 

începe încet, încet să se răcească. Începi să 

culegi roadele  clipelor   și   bucuriilor   pe  

 



  

 

 

care le-ai ţinut în suflet, totodată 

îmbrăncându-te cu o pelerină de 

nesiguranţă ce speri să te apere de 

lacrimile ce vor veni. Regretarea clipelor 

trecute te emoţionează, atât de tare, încât 

încerci să te întorci la ceea ce a fost, uitând 

de drumul pe care încercai să ţi-l croiești. 

Ești speriat de faptul ca ai uitat de viitor. 

Iarna și-a făcut loc în viaţa ta, lăsându-te 

îngheţat și fără speranţă. În acest moment 

de cumpănă te pierzi cu firea, nereușind 

să distingi trecutul de viitor. Ai rămas 

blocat în propiile gânduri.  

 Deschizând ochii, o rază de soare, 

îţi reconstruiești calea spre viitor. 

Primăvara te ajută să îţi pui gândurile în 

ordine, pregătindu-te de drum. Ai 

parcurs, fără să îţi dai seama o mare parte 

din viaţă doar prin aceste patru izvoare de 

sentimente. Pentru tine acest fluviu se 

varsă într-o mare învolburată din care toţi 

oamenii se chinuie să iasă. 

 

 

Cu cât te zbaţi mai mult, cu atât te 

îndepărtezi de scopul tău. De ce nu iei un 

loc lângă mine, să plutim împreună? Tot  

timpul lumea a crezut că trebuie să fugi 

de marea necunoașterii, crezând că acesta 

este scopul. Am aflat trăind ce scriu, că 

scopul nostru, al meu mai exact, este să fiu 

una cu marea. Fiecare tremur al meu să fie 

un val de-al ei. Fiecare temere de-a mea să 

se spargă de stânci. 

Acum, că am aflat care ne este scopul, 

mi te alături? 

 

                         Andreea Milea, clasa a X-a B 

 

 

O iarnă magică 

-fragment- 

          “…Așa că Stillegg m-a condus spre 

Pădurea nesfârșită Candy. Unde 

acadelele atingeau aproape 3 metri! Erau 

în diferite culori, texturi și arome. Unele 

erau ca niște pufoșenii ce miroseau a 

mere, a cocos sau chiar a mov! (Știu, e 

greu de crezut, dar acel miros îmi inspira 

acea aromă). Altele erau ca niște bezele  

colorate, ori ca niște vafe verzi, cyclam sau 

vișinii. N-am rezistat tentaţiei și am luat o 

bucată din fiecare și, ca să vezi, erau 

grozave! Dar asta nu este totul! În mijlocul 

pădurii se află pârâul Milky Way, care se 

revărsa într-o cascadă cu miros de 

capuccino,    deoarece    în   interior    erau  
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vulcani acvatici ce erupeau cafea. M-am 

urcat pe podul ce traversa pârâul și mi-am 

dat seama că din hăul cascadei se auzeau 

chicote. Și atât de concentrată eram să aflu 

cui aparţineau chicotele, că am călcat pe o 

scândură șubredă care s-a rupt și odată cu 

bucata de lemn , am căzut și eu pe un 

norișor de vată de zahăr? 

          -Ești bine? m-a întrebat Stillegg din 

crăpătura podului, având sprâncenele 

arcuite intr-o expresie vizibil amuzată. 

          - Da, am zis confuză încă de cele 

întâmplate. 

          - Nerăbdătoare mai ești! Părea vag 

amuzat de expresia întipărită pe chipul 

meu. Nu te mai încrunta! Eu voiam să 

aleg calea lungă, însă tu, se pare că o 

preferi pe cea scurtă. Dacă tot te-ai 

îmbarcat, ai fi dispusă să  primești și un 

umil spiriduș ca mine? 

          - Presupun că da, cu zâmbetul pe 

buze. 

De sub mine s-a auzit o voce: 

          -Cotton C la datorie. Destinaţia? 

          - Oh, hei Clarence, spuse Stillegg. 

        - Și s-a zis cu prima impresie, a 

murmurat Clarence. Unde vreţi să 

mergeţi? 

            - În hăul cascadei, te rog, a spus 

Stillegg. 

           - Stillegg! Știi că nu mai ai voie 

acolo de când cu incidentul. 

          - Ce incident? am întrebat eu. 

         

 

  - Mai știi spiridușa cu care vorbea 

Moșul? m-a întrebat Stillegg 

Am dat aprobator din cap. 

          -O cheamă Brithney, și din 

greșeală...  

          - Sigur... DIN GREȘEALĂ, a spus 

sarcastic Clarence. 

          -Am împins-o într-o girivafă care s-

a speriat. Și toată lumea știe cât de 

sperioase sunt aceste animale, a continuat 

Stillegg 

          - Se sperie și de propia lor umbră, a 

spus meditativ Clarence 

          - Și girivafa aceasta a împins-o intr-

o bezea iar... 

          - Bezeaua s-a speriat la rândul ei și i-

a aruncat cu jelly reed în păr, a continuat 

Clarence 

          - Și faza e că, planta asta nu se mai 

dezlipește, a spus Stillegg, stânjenit. 

          -Și din acea zi fata îl urăște, a 

terminat Clarence povestea. Dar cred că 

dacă le spunem gardienilor că această 

scumpă fetiţă dorește să vadă defileul, ne 

vor lăsa. 

          - Da, poate, spuse optimist Stillegg. 

          - Mă refeream la mine și la fată... 

Și cu această ultimă replică am pornit la 

drum. 

 

Ozana Ţânculescu, clasa a IX a 

 

 



  

 

 

Celuloză 

Gândurile mele curg 

sub formă de grafit contorsionat 

pe pielea albă a unei foi A4. 

Abstractizând, 

privez cuvintele de sens. 

Rămân doar forme nedefinite, 

spirale obscure 

ce se scaldă în profan, 

dansând ritualic pe domeniul imaculat 

al unei foi A4. 

 

Mecanică umană 

Sunt sistem mecanic 

captiv în rutină 

mi-am uns roţile creierului 

sperând că îl voi expulza din 

starea perpetuă de stagnare. 

A respins orice metodă 

de coerciţie 

combătându-le cu 

câte-un scurtcircuit ghiduş. 

După ce mi-am pierdut 

organul vascular, 

filtrul emoţiilor prime, 

mi-aş dori parcă 

să nu pierd importatorul 

(deşi latent) 

de semnale nervoase. 

 

 

 

 

 

 

Periplu anatomic 

Lasă-mi numele  

sa-ţi traseze conturul  

buzelor, 

lasă fiecare literă 

să se dizolve pe  

papilele abrazive, 

lasă-mi esenţa 

sa-ţi traverseze esofagul, 

să se descompună, 

să devină 

plasmă 

sânge 

glucide lipide proteine, 

sa-ţi devină componentă vitală, 

fundament al existenţei, 

până ajunge-n stadiu  

parazitar  

lasă-l să te consume 

şi 

lasă-l să-ţi părăsească 

închisoarea carnală 

Iarina Chiciu, clasa a IX-a B 
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Shall I stay? 

          I was both excited and nervous as I 

stood there waiting at the airport. I didn’t 

know what to expect as it was a new 

experience for me. Surprisingly, I wasn’t 

afraid of having a fresh start in a new 

country, but of losing contact with my 

friends. I was afraid that upon returning 

home, nothing was to be the same, the 

lives of the most important people in my 

live would change dramatically. “Why 

wasn’t I there?” I asked myself... Ok, 

enough drama… enough burning my 

brain, enough overthinking and 

reevaluating the pros and cons.  

 Two months before I had applied 

for an exchange student program and I 

had been accepted. Considering the fact 

that I had applied for it just because I 

knew that there was a 0.1% chance that 

they would choose me, I was doomed. I 

had to travel to America and I wasn’t 

prepared for that. I mean, I didn’t take it 

seriously... How could I possibly miss all 

the stupid things my new friends do and 

how could I live 1000 kilometers away 

from my family? 

  I had a lot of thinking to do…. All 

of a sudden homework didn’t sound too 

bad. Did I just say this? Ohh my God….. 

guess I was going crazy. So I was literally 

standing in front of an airport debating  

 

 

 

my future, nothing too important… And I 

realised how desperate I was when I had 

a moment in which  I believed  that I 

would miss my teachers and their tests. I 

swear that wasn’t me. I was possessed by 

fear. But I knew there were also bright 

sides: new friends, new adventures, 

different perspectives on life and a big 

opportunity. I couldn’t possibly overlook 

this. Well, I felt like Confucius for giving 

myself all this advice. I was getting more 

mature… What have they done to me? So, 

after all this boring and confusing 

thinking I made a decision and 

everything turned out good. What was 

the decision? Guess you’ll never know.  

Poor you. Good luck wasting time to 

figure out what my decision was.    
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Daily 

 Daily was one of the most 

ruthless enemies of mankind. She was 

too forceful a tyrant to even consider that 

one of the people she kept under 

oppression might rebel against her. 

Backed up by apathy, which was ruling 

alongside, she didn’t see it coming. 

 I, for one, had enough of this soul-

consuming system. Ergo, I called the 

shots on (brutally) breaking Daily. I was 

so motivated, mr. Sandman himself 

couldn’t have persuaded me into 

languishing. Instead, I was plotting, 

scheduling every move. I summoned 

Daily through a letter that specified the 

date, the place and the hour of the duel. 

 The day came. I  arrived ten 

minutes early to the abandoned 

warehouse on the outskirts of the town,  

a  meeting place I had chosen after 

reminding myself that collateral damage 

shouldn’t exist. I looked around, 

studying my surroundings. Suddenly, a 

demure woman appeared on the 

opposite side of the deposit. She came ten 

minutes early, too? She must have been 

eager. 

 We stepped towards the middle 

of the warehouse. Our arena. 

 ‘’You’re the first to challenge me, 

which I respect. But  what aid is respect 

to a crushed mundane?’’ she inquired, 

before attacking me. 

 The fight was way shorter than I 

expected it to be. With a powerful blow ,I 

weakened her. She pleaded for mercy, 

but mercy is what her dictatorship 

lacked. I applied yet another blow which 

broke her into pieces. Regaining my 

equanimity, I went home, radiating self 

content. 

 I broke Daily. On her full name, 

Daily Routine. 
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