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ISTORICUL CNPR 

 
Fotografie din 1917,  Arhiva Anuarelor Colegiului 

 
 
Colegiul Naţional „Petru Rareş” –  Repere Cronologice 

 
profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 

 
Începuturile gimnaziului din Piatra Neamţ se datorează legii instrucţiunii 

publice din 1864, dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care acorda atenţie 
şcolilor secundare ce trebuiau înfiinţate în fiecare capitală de judeţ. 

În baza prevederilor acestei legi, înfiinţarea gimnaziului de băieţi din Piatra 
Neamţ a fost propusă de Consiliul Comunal al Pietrei şi de Consiliul Judeţean, 
acestea cerând Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice înfiinţarea gimnaziului. 

Actul constitutiv al gimnaziului de băieţi din Piatra Neamţ este considerat 
Ordinul nr. 13797 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin care au fost 
numiţi profesorii Calistrat Hogaş pentru partea literară şi ca director şi Ion Negre 
pentru partea ştiinţifică. 

La 27 noiembrie 1869 a avut loc festivitatea de deschidere a cursurilor 
gimnaziului clasic din Piatra, în prezenţa oficialităţilor locale şi a directorilor şcolilor 
primare din oraş. Sumele necesare funcţionării gimnaziului erau asigurate de 
Primăria Piatra Neamţ, de Prefectura Neamţ şi de Primăria Târgu Neamţ. 

În privinţa numelui au existat mai multe propuneri: profesorii şcolii au propus 
numele de „Elena Doamna” sau „Petru Rareș”, Primăria susţinea numele de 
„Gheorghe Asachi”, dar Prefectura a hotărât ca, în amintirea eforturilor făcute de 
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oraş pentru înfiinţarea sa, să fie numit Gimnaziul Piatra, nume care a rămas până în 
1893, când toate şcolile au primit denumiri de la Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii  
Publice, care l-a numit „Petru Rareş”. Până în 1892 gimnaziul a funcţionat în clădiri 
improprii, închiriate de Primărie. 

La 8 noiembrie 1892 au avut loc manifestările de inaugurare a clădirii 
gimnaziului, iar în 1897 gimnaziul a devenit liceu. 

În 1877, în urma unui conflict între directorul Calistrat Hogaş şi primarul 
oraşului, Grigore Isăcescu (provocat de scăderea lefurilor profesorilor), Calistrat 
Hogaş a fost destituit din funcţie şi revocat din rândul profesorilor, iar gimnaziul a 
fost transformat din clasic în real, iar profesorii în funcţionari comunali. Timp de doi 
ani gimnaziul real a funcţionat fără să existe programe de studiu aprobate de minister. 
Problema a fost rezolvată în 1885, când, prin ordinul ministrului instrucţiunii 
publice, D.A.Sturdza, gimnaziile întreţinute de comune sau judeţ au fost preluate de 
minister. Prin ordinul aceluiaşi ministru, la 13 aprilie 1885, Calistrat Hogaş a fost 
repus director al şcolii. 

Transformarea gimnaziului în liceu a fost realizată cu sprijinul ministrului 
Spiru Haret. 

În 1897 a început organizarea bibliotecii liceului, iar în 1905-1906 au fost 
înfiinţate societăţile de lectură, de muzică şi sport ale elevilor şi a început publicarea 
anuarului liceului. 

Societatea de lectură a elevilor Liceului de băieţi „Petru Rareş” din Piatra 
Neamţ avea drept scop „cultivarea prin lectură, discuţii literare şi ştiinţifice, 
conferinţe, diferite producţii artistice ale elevilor şi pentru elevi precum şi 
corespondenţa şcolară”. Mijlocele de întreţinere erau „cotizaţiile lunare ale elevilor, 
profitele producţiunilor şcolare, donaţiile”, iar conducerea era asigurată de un 
comitet diriguitor, format din nouă elevi, sub îndrumarea unui profesor. Comitetul 
stabilea programul fiecărei şedinţe. Acestea erau publice şi se desfăşurau din două în 
două săptămâni, sâmbăta seara, în amfiteatrul liceului. 

În legătură cu societatea de lectură era şi cinematograful liceului, înfiinţat în 
1910 printr-o donaţie a Primăriei, la propunerea profesorului N. Pandelea, care era 
membru în Consiliul Comunal. Cinematograful a dat mai multe reprezentaţii. 
Datorită acestora s-au strâns banii necesari pentru excursia absolvenţilor în anul 
şcolar 1913-1914 la Viena. 

În 1913 a fost inaugurat şi internatul liceului, care a funcţionat până în 1916, 
când, începând războiul, localul a fost preluat de armată. După război, cu ajutorul 
unei donaţii a fostului elev al liceului Alexandru Maxim, devenit un prosper om de 
afaceri, la propunerea directorului Mihai Stamatin, a fost cumpărat un local nou 
pentru internat. 

Anii Primului Război Mondial au fost dificili pentru şcoală, ca pentru toată 
societatea: numeroşi profesori au fost mobilizaţi, iar sediul liceului a devenit spital 
de campanie. În timpul războiului a fost înfiinţată „cohorta de cercetaşi”, sub 
îndrumarea profesorului I. Vasilco şi au făcut servicii la diverse instituţii. 
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În perioada interbelică liceul a fost reparat şi modernizat, iar afirmarea lui ca 

factor de progres în oraş a devenit incontestabilă. 
Instaurarea regimului comunist şi adoptarea legii învăţământului din 1948 

(după model sovietic) a dus la transformarea liceului în Şcoala medie nr.1, cu clasele 
I-XI. În 1957 Şcoala medie nr. 1 reprimeşte numele de „Petru Rareş”. Abia în 
septembrie 1965 se revine la titulatura de Liceul „Petru Rareş”. 

Din 1966 se editează revista „Flori de munte”. 
Chiar şi în timpul regimului comunist Liceul „Petru Rareş” a rămas o şcoală 

de elită, numeroşi profesori făcând din catedră o baricadă a rezistenţei prin cultură. 
Revenirea la democraţie a adus un suflu nou în dezvoltarea liceului şi, în 

acelaşi timp, noi provocări. 
 

 
Petru Rareş – domn al Moldovei între 1527-1538 și 1541-1546 

(schiță de portret pentru toți elevii liceului – și nu numai) 
 

profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 
 
Fiu nelegitim al lui Ştefan cel Mare, Petru Rareş a devenit domn al Moldovei 

într-un context intern şi extern dificil în condiţiile în care Imperiul Otoman era în 
perioada sa de apogeu, sub domnia sultanului Soliman Magnificul. 

Înainte de a deveni domn se ocupase cu negoţul de peşte, motiv pentru care 
a fost numit şi Petru Măjarul. 

Cronicarul Ion Neculce, în a unsprezecea legendă din ciclul O samă de 
cuvinte, relatează despre prima sa înscăunare, iar cronicarul Grigore Ureche scria că 
înscăunarea sa s-a datorat nepotului său, Ştefan cel Tânăr, care, suferind fiind, a cerut 
ca după moartea sa să fie înscăunat „Pătru Măjarul”. 

În politica sa internă din prima domnie, Petru Rareş a luat măsuri de sprijinire 
a dezvoltării economice a ţării şi de întărire a autorităţii domneşti, pusă la încercare 
de o răscoală a boierilor în timpul nepotului său Ştefan cel Tânăr (sau Ştefăniţă), a 
reparat şi modernizat cetăţile Moldovei. 

Pe plan extern a purtat tratative cu Ferdinand de Habsburg pentru o campanie 
antiotomană, dar şi cu Ioan Zapolya, ambii dorind să ocupe tronul Transilvaniei. La 
cererea sultanului Soliman Magnificul, Petru Rareş a fost nevoit să intre cu oastea în 
Transilvania, pentru a-l sprijini pe Zapolya. I-a învins pe secui, apoi s-a îndreptat 
spre Braşov, iar la 22 iunie 1529 a obţinut victoria de la Feldioara, care a fost decisivă 
pentru ocuparea tronului de către Zapolya. În 1530, le amintea braşovenilor că 
„Ardealul l-am cucerit cu sabia şi nu-l voi da nimănui”, motiv pentru care Iorga îl 
consideră un precursor al lui Mihai Viteazul. 

Tot în 1530 a trimis o solie la regele Poloniei, Sigismund I, prin care îi cerea 
retrocedarea Pocuţiei către Moldova, regiune la care fusese constrâns să renunţe 
fratele său vitreg Bogdan al III-lea, pentru a se putea căsători cu o prinţesă poloneză. 
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În 1531 Petru Rareş a fost învins de poloni la Obertyn. În 1533 între poloni şi otomani 
s-a încheiat un tratat de alianţă, în baza căruia Petru Rareş a fost înlăturat de pe tronul  
Moldovei, în urma unei acţiuni militare comandate de însuşi sultanul Soliman 
Magnificul. În septembrie 1538 Sultanul a intrat în Suceava şi a capturat tezaurul lui 
Petru Rareş şi l-a instalat domn pe Ştefan Lăcustă. Trădat de boieri, Petru Rareş s-a 
refugiat în Transilvania, unde moştenise de la tatăl său, Ştefan cel Mare, cetăţile de 
refugiu Ciceu şi Cetatea de Baltă. Potrivit cronicarului Ion Neculce, drumul său spre 
Transilvania a trecut prin Piatra lui Crăciun (Piatra Neamţ), prin mahalaua Valea 
Viei, într-o zi de duminică. Preotul Ghiţă, de la biserica din mahala, a tras asupra sa 
cu arcul, fără să-l nimerească. Hulit şi alungat de popor pentru fapta sa, preotul şi-a 
pus capăt zilelor trei zile mai târziu, pe culmea Borzogheanu. De la Piatra, Petru 
Rareş s-a îndreptat spre mănăstirea Bistriţa, unde s-a recules la mormântul 
străbunicului său Alexandru cel Bun şi a făgăduit că „dacă din nou mă voi întoarce 
în scaunul domniei mele, din temelie voi reînnoi şi zidi această sfântă biserică”. 

A obţinut iertarea sultanului şi a devenit domn al Moldovei pentru a doua 
oară în 1541, cumpărând tronul. A domnit până în 1546. A doua sa domnie a început 
în preajma unui eveniment care avea să marcheze mult timp destinele Europei 
Centrale şi Estice: cucerirea Budei de către sultanul Soliman Magnficul şi 
transformarea unei mari părţi a Ungariei în Paşalâcul de la Buda. Din acest motiv 
atitudinea lui Petru Rareş este şi mai prudentă, dar, cu toate că, pe faţă, se arată 
ascultător faţă de poruncile sultanului, în secret căuta să stabilească legături cu 
puterile creştine. Se poate considera că a dus o politică de echilibru, urmărind 
stabilirea de relaţii bune cu toţi vecinii. 

Petru Rareş s-a stins din viaţă la Suceava, la 3 septembrie 1546 de boală şi de 
bătâneţe. A fost înmormântat la mânăstirea Probota, ctitoria sa. 

Cronicarul Grigore Ureche îl caracterizează astfel: „Cu adevărat era ficior lui 
Ştefan vodă cel Bun, că întru tot simăna tătâne-său, că la războaie îi mergea cu noroc, 
că tot izbândea, lucruri bune făcea, ţara şi moşia sa ca un păstor bun o socotiia, 
judecată pre direptate făcea”. 

 
 

Bibliografie: 
Leon Şimanschi (coordonator), Petru Rareş, Editura Academiei, Bucureşti, 1978 
 
 
Cercetași și profesori în Piatra Neamț în anii războiului de întregire 
națională a României (1916-1918) 

 
profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 

 
I. Motivarea demersului:  
În acest an omagiem centenarul bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz 

din vara anului 1917, care au salvat existența statului român, amenințat de Puterile 
Centrale-foste aliate în perioada 1883-1914, apoi inamice în perioada 1916-1918 –  
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cu ocuparea complete sau, în cel mai fericit caz, cu transformarea într-un stat 
minuscul, la gurile Dunării, asemănător Principatului Monaco. Dincolo de eroismul 
și tragismul acestor bătălii, în care au fost prezenți și unii dintre profesorii de atunci 
ai liceului nostru, a existat și un altfel de eroism, cel al oamenilor din spatele 
frontului, dintre care am ales spre evocare cercetașii și profesorii aflați în Piatra-
Neamț în anii 1916-1918. Nici alegerea evocării cercetașilor nu este întâmplătoare, 
având în vedere faptul că, în prezent, există un interes sporit din partea elevilor noștri 
pentru această activitate și mi se pare un demers firesc să-i ajut să cunoască istoria 
acestei mișcări, cu atât mai mult cu cât, în anii Primului Război Mondial a fost legată 
strâns de istoria liceului nostru.  

Pe lângă documentele de arhivă pe care le-am consultat, de un real folos au 
fost o serie de lucrări dintre care menționez: Dimitrie Hogea „Din trecutul orașului 
Piatra Neamț. Amintiri, „Anuarele Liceului Petru Rares (1914-1915, 1916-1917), 
Aniversarea semicentenarului Liceului Petru Rareș” (lucrare întocmită de profesorii 
I. Ciucă, I. Filip, V.A. Trifu și publicată în 1921), lucrările prof. dr. Mihai Șurubaru 
(Piatra Neamț în anii Primului Război Mondial (1914-1919) și Liceul Petru Rareș în 
anii Primului Război Mondial. 

II. Aspecte legislative generale care au reglementat activitatea cercetașilor 
din România și scurt istoric al acesteia: 

Statutele Asociatiei Cercetașilor României și Legea prin care se recunoaște 
calitatea de persoana morală a acestei Asociații au fost publicate în „Monitorul 
Oficial” No.8 din 9 aprilie 1915 (1). 

Trebuie remarcat faptul că, în anul școlar 1914-1915 a fost înființată 
Cercetașia și în Liceul „Petru Rareș”, directorul liceului Mihai Stamatin, considerând 
că este: un eveniment nou, destul de important, ajuns cam târziu în școala noastra” 
(2). Afirmația directorului se baza pe faptul că, la nivel internațional, mișcarea 
cercetașilor fusese fondată în 1908 „de către tinerii care au răspuns ideilor și 
idealurilor formulate în lucrarea Scouting for Boys, scrisă de Lordul Baden Powell 
în 1908. Ideea inițială nu a fost aceea de a creea o organizatie pentru tineret, ci, mai 
degrabă, de a promova niste idei pentru educarea caracterului (…)”(3). Acesta, 
„urmând o carieră militară, încearcă să reformeze metodele de pregătire militară, 
introducând activități distractive pentru ridicarea moralului trupelor” (4). Metoda sa 
are success, Lordul Powell fiind distins de regina Victoria cu ordinul Bath si avansat 
la gradul de general-maior, moment care marchează „finalul strălucitei sale cariere 
militare, urmând ca Sir. Robert Baden Powell să își dedice viața promovării păcii si 
toleranței” (5). 

În România, inițiatorul cercetășiei a fost omul de stiință Gheorghe Munteanu-
Murgoci, care, aflat în vizită în Anglia, a luat contact cu această mișcare, și 
„întorcându-se la Bucuresti, el va deveni principalul inițiator și conducător al 
primelor grupuri de cercetași români” (6). Acestea au apărut în 1912 la Blaj, Brasov, 
București(7). Există și opinia că prima Legiune de cercetași se organizează la Liceul 
Lazăr în 1912 (8). 

O altă opinie privind apariția cercetășiei în România, formulată de profesorul 
Bogdan Popa plasează acest eveniment în 1918, când „așezată rapid sub patronajul  
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familiei regale, în special al principelui moștenitor Carol și numărând printre membri 
săi pe principele Nicolae, mișcarea cercetășească a fost considerată, în deceniul al 4-
lea al secolului trecut, drept una dintre primele ctitorii regale”(9). De altfel, s-a 
afirmat că termenul de cercetaș ar fi fost sugerat chiar de Carol, în detrimentul celui 
de „pandur”. De la bun început mișcarea cercetășească a inițiat un program 
educațional ce îmbina caracteristici militare (organizarea, parăzile, uniformele) cu 
excursii și aplicații în aer liber, precum și cu un program de conferințe (10). 

Structura organizatorică era omogenă la nivel național : „o patrulă” este 
formată din șase cercetași (11-18 ani). Patrulele dintr-un liceu se organizează într-o 
„centurie”, într-un oraș cu mai multe licee, forma de organizare superioară este 
„cohorta”(…). Toate cohortele din țară compun Marea Legiune” (11). 

Revenind la Statutele Asociației Cercetașilor României din 9 aprilie 1915, se 
preciza că „durata Asociației este nelimitată”, sediul principl se afla la București și 
în țară era un număr nelimitat de centre, iar scopul era „de a dezvolta în tinerii de 
orice clasă social însușiri individuale ca: vigoare, îndemânare fizica, inițiativă, curaj, 
demnitate și onoare, precum și însușiri sociale și umanitare ca: solidaritate, 
patriotism și altruism. În chipul acesta, se vor forma următoarele generații de oameni 
de caracter și cetățeni conștienți de îndatoririle lor și folositori patriei” (12).  

În Statute… se preciza, la art.16: „primul element al cercetașilor este patrula, 
după care urmează grupa, centuria, cohorda, legiunea și Marea Legiune a 
cercetașilor. Cohorta va corespunde în principiu unei localități, iar legiunea, când se 
va găsi cu cale, a se înființa, va corespunde județului” (13). Art.21 prevedea că 
„nerespectarea Statutelor, a regulamentelor, călcarea bunei cuviințe și regulile 
onoarei vor atrage după sine excluderea temporară sau definitivă a membrului 
vinovat” (14). 

La 12 iulie 1937 s-a adoptat Decretul-lege nr. 2704 pentru contopirea 
unităților cercetășești și străjerești în „Marea Falangă, care la rândul ei se va divide 
în Falanga Străjerilor și Falanga Străjerelor, puse sub ordinele și în compunerea 
organică a Oficiului de Educație a Tineretului Român” (15). De asemenea, prin 
Decretul-lege nr. 3424 din 8 octombrie 1937 a fost înființată „Straja Tării”, care avea 
drept scop „educația morală, socială, națională și fizică (…) obligatorie pentru tot 
tineretul de ambele sexe, pentru băieți de la 7-18 ani, iar pentru fete de la 7-21 ani” 
(16). 
 În perioada regimului comunist, organizația cercetașilor a fost interzisă, deși 
organizația de pionieri prelua unele elemente ale acesteia și ale străjerilor (de 
exemplu salutul, unele ritualuri de înălțare a drapelului, deviza) și s-a refăcut după 
prăbușire regimului comunist.   
 Printre personalitățile naționale care au sprijinit mișcarea cercetașilor s-a 
aflat Nicolae Iorga. Acesta a abordat, la 7 decembrie 1914, într-un articol publicat în 
„Neamul Românesc”, în care afirma că „viitorul rege nu va avea gloria din ședințele 
Senatului, ci din legăturile directe cu tineretul țării, de care se apropia prin preluarea 
patronajului asupra mișcării cercetașilor” (17). De asemenea, la 25 martie 1916, la 
Fundația „Regele Carol I”, în prezența principelui Carol, într-o sală plină de 
cercetași, N. Iorga a susținut conferința Cercetașii și monumentele noastre de istorie  
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și artă. Câteva învățături și sfaturi date în seara de 25 martie 1917 (18), în care 
afirma „cercetășia are scopul frumos de a scoate pe școlari din cercul lucrurilor scrise 
pentru a-i pune înaintea lucrurilor văzute.  (…) Cărțile sunt foarte bune, însă cu o 
condiție: să se știe că în afară de litera cărții este o lume întreagă care acolo, în carte 
e înfățișată, dar care, văzută de-a dreptul e mult mai interesantă decât ceea ce se 
înfățișează în cartea cea mai bine scrisă. Prin urmare, scopul cercetășiei este acela de 
a vă face să treceți dincolo de slova cărților, pentru a vedea lucrul cel mai adevărat 
și frumos care se găsește în natura însăși” (19). 

Cercetășia la Liceul „Petru Rareș” 
După cum am menționat mai sus, cercetășia a fost înființată la Liceul „Petru 

Rareș” în anul școlar 1914-1915 și era considerat de directorul Liceului „una din 
inovațiile cele mai importante educative și care tinde să dezlege o mare parte a 
problemei referitoare la cum să-și întrebuințeze copiii timpul liber?” (20). 

În articolul Istoricul Liceului „Petru Rareș”, 1890-1919, profesorul V. Trifu 
va inspecta „ cei mai grei ani cari au apăsat cu grele poveri de tot soiul pe umerii țării 
noastre, au fost o parte din 1916, anul 1917 și o mare parte din 1918. În tot acest 
interval însă, liceul nostru n-a încetat un moment să funcționeze, în diferite încăperi 
din oraș, deși o parte din  colegii noștri, cum sunt: V. Ghițescu, Panait Popovici, 
Mihai Botez, I. Drăgan și V. Andreescu își făceau datoria pe câmpul de luptă, iar 
ceilalți, cu toate amenințările de evacuare, mai ales prin lunile noiembrie și 
decembrie 1916, prin ianuarie 1917, atunci când nu se făceau cursuri aproape nicăiri, 
au rămas neclintiți la locul lor, înfruntând orice neajunsuri si făcându-și datoria la 
școală precum și în alte obligațiuni si însărcinări inerente unui răsboi” (21). O 
activitate „peste măsură” (în opinia lui V. Trifu) a desfășurat în timpul războiului 
directorul liceului, Mihai Stamatin, care s-a ocupat atât de administrarea școlii și era 
„și comandantul legiunei de Neamț” (…) în care, până în iulie 1917, s-au înscris 
peste 700 de tineri, dintre care peste 400 erau refugiați. În buna conducere a acestei 
regiuni direcțiunea liceului a fost ajutată însă, în primul rând, de colegul refugiat 
Pană Popescu, profesor la Ploiești, care în tot timpul refugiului a desfășurat cea mai 
frumoasă activitate la liceul nostru predând tot timpul și cursul de limba română, în 
locul d-lui profesor Panaite Criveț, pe atunci deputat (22). 

 Fondul Legiunea Refugiaților Neamț, pe care am avut privilegiul să-l 
cercetez la Arhivele Județene Neamț, păstrează o imagine a acestei activități. Astfel, 
la 18 februarie 1917, profesorul Mihai Stamatin, în calitate de comandant al Legiunii 
Neamț, raporta ministrului instrucțiunii: „din cei 40 elevi și cercetași, cu părinți și 
fără părinți, care se găsesc în localitate, toți se găsesc în serviciul spitalelor din Piatra, 
unde au masa și dormitul. Așezarea lor la spitale s-a făcut de către comitetul de ajutor 
al refugiaților, a căror membri sunt în birou sau ca instructori în comitetul de 
organizare a tineretului refugiat” (23). 

 La 21 februarie 1917, prof. Stamatin îi anunța pe mai mulți profesori că au 
fost „însărcinați cu inspectarea refugiaților (elevi, cercetași, muncitori 12-18 ani, 
aflați în serviciul spitalelor după cum urmează: D-l I. Radovici: 235, 236, 427 
(numărul spitalelor militare din oraș, econom Marin Preoțescu: 428 și Spitalul din 
Cazarma Regimentului 15, unde va alcătui și fișele de răniți. Albert Cirillo: 228, 237,  
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Neculai Giurescu-229 (Spital al Crucii Roșii ce funcționa în clădirea Liceului „Petru 
Rareș”- n-ns), Hotel Regal și din serviciul Băii Centrale” (24). Tot Mihai Stamatin 
comunica numele instructorilor cercetașilor și situația lor militară: „D. Pană Popescu 
ar fi și instructor pentru evacuare. Instructori pentru colonia locală nu s-au găsit încă. 
Situația militară a instructorilor este următoarea: 

A. Cirillo, șters din controalele armate, satisfăcându-și recrutarea în Italia. 2. 
I. Radovici, militar, reg. 44 Pitești. 3. N. Giurescu-46 ½ ani. 4. Ec. Marin Preopțescu 
e preot. 5. Pană Popescu-50 de ani.” (25) 

Situația era prezentată într-un „tablou de situația militară a instructorilor 
Legiunii Neamț, cerută de comandantul Marii Legiuni.” (26) 

 Situația tinerilor refugiați era reglementată și de autoritățile militare județene, 
prin Ordonanța 56/1917, Comandantul Militar Teritorial al Jud. Neamț, locotenent-
colonel Skeletti preciza: „având în vedere că în orașul Piatra și în județul Neamț se 
află un număr însemnat de refugiați comuni și mai cu seamă tineri între 12-19 ani, 
care circulă prin orașe și prin sate fără nici un rost, fără nicio directivă și fără a 
produce ceva pentru țară, ceea ce ar compromite viitorul lor și al patriei (…) 
Ministerul de Instrucțiune Publică și de curte a dispus înființarea prin județe a legiuni 
ale refugiaților (…) în județul nostru s-a înființat Legiunea Refugiaților din Jud. 
Neamț care are ca comandant pe d-l Stamatin (…) care are sub conducerea ei tot 
tineretul localnic și refugiat din acest județ (…) ordon: 1. Fiecare este obligat să se 
înscrie la sosirea în oraș în Legiunea Neamț, la sediul ei, Cancelaria Direcțiunii 
Liceului „Petru Rareș”; (…) 3. Toți acești tineri se vor supune tuturor ordinelor date 
de Legiune ca: servicii, disciplină, exerciții, vizite, participarea la cursuri sau 
conferințe, vizite medicale, etc. Contravenienții la această ordonanță vor fi judecați 
pentru vagabondaj și contra lor se vor lua și alte măsuri de constrângere. (27) 

Trifu apreciază munca profesorilor din liceu pe tot timpul războiului, care se 
poate vedea „din răsfoirea lucrărilor diferitelor comisiuni din care făceau parte” (28). 
Erau nu mai  puțin de nouă comisii: Cenzura Militară, Servicii la Spitalele de răniți 
(în care regăsim și pe Sidonia Hogaș la Spitalul nr.235), pentru alcătuirea fișelor de 
răniți, de inspectare sanitară a orașului, de strâns ajutare pentru armată, Comitetul 
pentru aprovizionarea Spitalelor, Comitetul Operei de Asistență „Regina Maria”, 
pentru ajutorarea refugiaților, Comitetul de ajutor „Familia Luptătorilor” și Legiunea 
Refugiaților. Mihai Stamatin făcea parte din șase comisii diferite, toate cu mare grad 
de implicare și de răspundere (29). 

 În spitalele militare din Neamț lucrau, în septembrie 1917, 85 de cercetași, 
cei mai mulți lucrau în cancelariile spitalelor sau erau curieri, alții în farmacii, pentru 
a li se asigura mijloace de subzistență elevilor refugiați, au fost create funcții speciale 
pentru ei. (30) Numeroși cercetași refugiați au fost refugiați la spitale datorită 
insistențelor profesorului Mihai Stamatin.  

 Activitatea Legiunii Cercetașilor a cuprins și conferințe, controlul condițiilor 
de igienă, inspectarea cercetașilor. Astfel, „s-a căutat prin conferințe a se ridica starea 
sufletească a copiilor. Au ținut în acest sens conferințe: M. Stamatin, econom Marin 
Preoțescu, Ermil Istrati, inginer silvic N. Popovici ( Herăstrău), Pană Popescu și D.  
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Focșa. Întrunirile s-au ținut mai întâi în bisericile Trei Erarhi și Sf. Gheorghe, apoi 
în parcul Cozla” (31). S-a recurs la această soluție din cauza epidemiei de tifos 
exantematic. (32) Mihai Stamatin preciza că din cauza epidemiei, Biroul Legiunii 
aproape s-a dezorganizat deoarece șeful Biroului, revizorul școlar A. Baciu s-a 
îmbolnăvit de tifos, iar cancelaria Revizoratului, unde erau documentele Legiunii, a 
fost sigilată. Dintre cei înscriși în Legiune, 15% erau refugiați, iar starea lor „ca 
situațiune, hrană și muncă e destul de mulțumitoare”. (33) Se avea în vedere nu doar 
hrana fizică, ci și spirituală primindu-se donații de cărți de la personalități ale 
orașului printre care se remarcă donația de 68 de volume făcută de profesorul 
pensionar Calistrat Hogaș, fost director a liceului. (34) Toate activitățile zilnice erau 
notate de cercetași într-un carnețel special și confirmate de ștampila liceului. (35) 
Cercetașii au desfășurat și acțiuni de grădinărie, pe un teren de 2400 metri pătrați din 
centrul orașului, unde s-a pus zarzavat (ceapă, castraveți și cartofi), „toate lucrările 
fiind făcute de elevi localnici, supravegheați de profesorii Stamatin, (cinci ședințe), 
Pană Popescu (patru ședințe), I.G. Vasilcu și C.D. Gheorghiu (câte două ședințe)” 
(36). 

 Anul 1917 aduce o serie de modificări în organizarea elevilor localnici și 
refugiați, împărțiți inițial după străzi, în șapte sectoare, apoi în trei cohorte :Cohorta 
cercetașilor localnici (comandant Pană Popoescu), Cohorta cercetașilor refugiați (cu 
același comandant) și Cohorta elevilor localnici (comandant I.G.Vasilcu). (37) Au 
fost reorganizate și comisiile din care făceau parte profesorii, reducându-se numărul 
lor la cinci. (38) În același timp se înrăutățește situația aprovizionării cu diferite 
produse, de la materiale sanitare la lapte și îmbrăcăminte, fiind edificatoare în acest 
sens adresele Comitetului Regional Sanitar către spitalele militare în care se cerea 
reutilizarea feșelor (după spălare), utilizarea de vată din celuloză după operații în 
locul celei din bumbac. (39) În acest context, situația cercetașilor refugiați devine 
dramatică, după cum reiese din adresa economului Preoțescu către Direcția a VI-a 
Sanitară: „Rugăm a dispune a ni se trimite mai degrabă echipament pentru cercetași, 
căci se apropie iarna și ei sunt aproape goi.” (40) Aceeași preocupare o avea și 
profesoara Valentina Focșa, administratorul Spitalului 229 din Piatra (care funcționa 
în clădirea Liceului „Petru Rareș” (42). 

 Unii cercetași refugiați se confruntau cu problema imposibilității continuării 
cursurilor liceale. Astfel elevul Victor Țăranu din clasa a IV-a de liceu, aflat în 
serviciul Spitalului Bălțătești, se adresa președintelui Consiliului de Administrație al 
Spitalelor Neamț în ianuarie 1918: „Cu lacrămi în ochi vă rog să binevoiți a-mi 
răspunde la cererea mea, întrucât cursurile de liceu s-au început, iar eu sunt predispus 
să-mi pierd și anul acesta școlar.” Rezoluția președintelui: „s-a răspuns la dosar”, dar 
fără a preciza cum, dovadă că nici măcar o conflagrație mondială nu anulează 
mentalitatea birocratică.(43) 

 Încheierea Păcii de la Buftea-București la 7 mai 1918 și demobilizarea 
Armatei Române a dus la închiderea unor spitale și la necesitatea redistribuirii 
cercetașilor refugiați care lucraseră în acestea. Astfel, 23 de cercetași refugiați se 
adresau Comandantului Spitalelor Militare Neamț, la 29 mai 1918, arătând că „de la  
 



 
 

16 

C.N. Petru Rareș 

începutul mobilizării am fost repartizați la spitalele din orașele de reședință a 
cohortelor unde am funcționat în diferite servicii; la data când s-a făcut evacuarea 
am fost obligați a pleca cu acele spitale în Moldova. La aceste spitale parte din noi 
am contractat maladii infecțioase ca  tifos exantematic, febră tifoidă etc. Astăzi 
spitalele unde am funcționat desființându-se, noi am fost lăsați disponibili, 
spunându-ne că suntem LIBERI. Libertatea aceasta fără cămin și fără masă, în locuri 
străine, e dureroasă pentru noi”. Semnatarii solicitau eliberarea actelor necesare 
pentru a se putea întoarce la casele lor. În consecință, Consiliul de Administrație al 
Spitalelor din Neamț a început eliberarea Biletelor de demobilizare. (44)   

Concluzii 
În articolul de față am surprins câteva aspecte din viața profesorilor și a 

cercetașilor aflați în Piatra-Neamț, în anii 1916-1918, fără pretenția de a fi epuizat 
subiectul, ci, mai degrabă, cu dorința de a ridica vălul uitării de pe un aspect dramatic 
din istoria orașului nostru, parte a vastei istorii naționale. Au fost ani grei, cu pericole 
la tot pasul, atât pe front, cât și în spatele frontului, efortul profesorilor și al 
cercetașilor aflați în Piatra Neamț-localnici și refugiați – fiind o mică parte a efortului 
colectiv al Neamului nostru în anii Marelui Război. La Tecuci, în 1925, în memoria 
cercetașilor din toată țara care și-au dat viața în acești ani dramatici ai războiului, s-
a ridicat un monument, singurul din lume dedicat cercetașilor. (45) În aceeași 
perioadă, la Piatra-Neamț, în onoarea profesorilor – ctitori ai Liceului „Petru Rareș” 
– Calistrat Hogaș, Ioan Negre, Mihai Stamatin – comunitatea locală a ridicat 
Monumentul Ctitorilor, fiind, singurul liceu din  țară care a beneficiat de un astfel de 
omagiu din partea comunității. Un gând de prețuire dedic și acelor tineri, smulși de 
război de la casele lor și ajunși în orașul nostru, precum și localnicilor care i-au primit 
și ocrotit în acele vremuri de bejenie. Sunt elocvente cuvintele primarului orașului 
nostru din acei ani (1914-1918), Dimitrie Hogea: „Trecutul și viața orașului nostru – 
sărac în monumente și lipsit de mari instituții se mărginește doar la activitatea a o 
mână de oameni, cari, în măsura puterilor lor, au contribuit la propășirea lui și a 
întregului județ Neamț.”(46) 
 

Note: 
(1) Statutele Asociației Cercetașilor României, în  C.Hamangiu, Codul general 
al României  (Codurile, legile și regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1919, 
vol.VIII, Legi uzuale 1913- 1919, Editura Librăriei Alcaly, f.a, p. 845 
(2) Din viața liceului în anul 1914-1915, în „Anuarul Liceului” Petru Rareș” 
din Piatra Neamț, Tipografia Gheorghiu, Piatra-Neamț, 1915, p.43 
(3) http:  scout.ro despre noi istoric, accesat la data de 11 mai 2017 
(4) Ibidem 
(5) Ibidem 
(6) Ibidem 
(7) povesteaunuicercetaș.blogspot, accesat la 12 mai 2017 
(8) Bogdan Popa, Nicolae Iorga si Cercetașii României”. De la entuziasmul 
începuturilor la mizeria refugiului în ‚” Acta Moldaviae Septetrionalis” 
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(9) X, 2011, p.196,  apud http//biblioteca.cimec.ro/reviste, accesat la 18 mai 
2017 
(10) Ibidem 
(11) povesteaunuicercetaș.blogspot, accesat la 12 mai 2017 
(12) C. Hamangiu, op.cit., p.845 
(13) Ibidem p.846 
(14) Ibidem 
(15) Idem, vol.25, Coduri, legi, decrete-legi și regulamente cuprinzând a doua 
parte din legislațiunea anului 1937 , Imprimeria Centrală, București, 1938, 
p.1903-1904 
(16) Ibidem 
(17) Bogdan Popa, op. cit., în loc. cit., p.198 

(18) N. Iorga, Cercetașii și monumentele noastre de istorie și artă. Câteva 
învățături și sfaturi date în seara de 25 martie 1916, în prezența A.S.R. Principelui 
Carol la Fundația Universitară Carol I, în” Biblioteca Asociației Cercetașii 
României”, nr.3, seria B, apud cercetășia. blogspot.ro, accesat la 18 mai 2017 
(19) Ibidem 
(20) Din viața liceului în anul 1914-1915, în loc. cit., p. 43-44 
(21) V. Trifu, Istoricul Liceului Petru Rareș 1890-1919, în Aniversarea 
semicentenarului Liceului „Petru Rareș” din Piatra-Neamț 1869-1919, Piatra 
Neamț, 1921, p.36 
(22)  Ibidem 
(23) Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale (în continuare SJNAN), 
Fond Legiunea Refugiaților Neamț, dosar 1/1917, fila 1 
(24) Ibidem, fila 1 verso 
(25) Ibidem, fila 3 
(26) Ibidem, fila 7 
(27) Ibidem, fila.22 
(28) V.Trifu, op.cit., în loc.cit., p.37 
(29) Ibidem, p.48-49 
(30) SJNAN, Fond Consiliul de Administrație al Spitalelor Militare, dosar 4/1916, 
fila 283 
(31) V. Trifu, op.cit., p.50 
(32) SJNAN, Fond Legiunea Refugiaților Neamț, dosar 1/1917, fila 25 
(33) Ibidem 
(34) Ibidem, fila 27 
(35) SJNAN,  Fond Legiunea Refugiaților Neamț, dosar 1/1917, fila 39 verso 
(36) Ibidem 
(37) V. Trifu, op. cit., p.41 
(38) Ibidem, p. 51-52 
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CUVÂNTUL DIRECTORULUI – MISIUNEA 
ȘCOLII 

Bine ai venit, călătorule de azi și de oriunde! 
 

Director, 
profesor Grigoruță ONICIUC 

 
Sunt destule instituții de învățământ în Piatra Neamț și în țară. Nu știm prea 

multe despre specificul fiecăreia – îți putem doar spune cum suntem și mai ales cum 
dorim să fim noi, căci, așa cum credea Titu Maiorescu încă din secolul trecut, Să nu 
te întrebi cum este, ci cum devine cineva. Noi, cei de acum, purtăm în adâncuri 
rădăcinile trecutului și semințele viitorului – de aceea „devenim” cu fiecare an și cu 
fiecare elev și profesor care ne trece pragul. 

Cele mai multe școli se definesc prin substantive: auzi adesea calitate, 
performanță, valoare, succes. Noi ne definim prin verbe, fiindcă verbul dă sens și 
acțiune enunțului, punând mecanismele limbii în mișcare.  

Aici, în „Colegiul Național „Petru Rareș”, muncim: învățăm din cărți și din 
experiență, învățăm unii de la alții, dezvoltăm abilitățile, deprindem teoriile care stau 
la baza tuturor proceselor, le aplicăm, le preschimbăm în cunoaștere care să ne 
folosească la evaluări, la examene, dar mai ales de-a lungul întregii vieți. 

Aici ne adaptăm: mereu cu privirea întoarsă peste umăr către multele 
generații care din 1869 s-au tot perindat printre aceste ziduri, lăsând o bogată 
moștenire culturală ce a devenit tradiția unei școli de prestigiu – și mereu cu privirea 
țintă spre orizontul valorilor europene, al noutăților din sistemele educaționale 
moderne. Vrem să fim fii buni și părinți buni deopotrivă. 

Aici excelăm: facem seriozitatea să devină perfecționism cu încrederea că 
sunt importante și drumul, dar și destinația: de la examenele naționale la concursuri 
și competiții (cu noi înșine sau cu alții), de la selecția elevilor în liceu până la 
admiterile la facultățile din țară și din străinătate, ne străduim să fim excelenți, nu 
doar buni; ambiția ne definește. 

Aici ne formăm și ne transformăm ca oameni educați, civilizați, onești și 
conștienți de puterile noastre și de rolul nostru în învățământul contemporan și în 
societate: ne preocupăm constant să fim suficient de știutori și de puternici pentru a 
putea dărui și altora, la rândul nostru, din ceea ce am primit. 

Acestea sunt verbele și valorile noastre. Dacă le împărtășești sau vrei să le 
dobândești, alătură-te acestei comunități de elită care este Colegiul Național „Petru 
Rareș” din Piatra Neamț. 
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CUVÂNTUL ȘEFULUI DE PROMOȚIE 
 Călin Spiridon – Șef de promoție la Profilul Real al Generației 2017 

 
 

Pe scenă, cu D-l Director al 
Colegiului, prof. Grigoruță 
Oniciuc, citind Laudatio 

 

 

 

 

 

Dragi profesori, dragi colegi, stimat auditoriu, 

Acum un an când eram pe această scenă și le vorbeam elevilor de clasa a XII-
a, nu credeam ca va veni așa de repede momentul când și eu voi ajunge absolvent al 
colegiului nostru. A fost o bucurie, o onoare, dar și o provocare pentru mine să fiu 
parte a Colegiului Național „Petru Rareș”, care este fără doar și poate un liceu de 
elită al țării noastre. Sunt de părere că anii petrecuți in acest liceu au schimbat 
considerabil traiectoria vieții mele. Nu sunt mai bogat doar cu patru ani față de clasa 
a IX-a, ci sunt mai bogat cu câte o părticică din fiecare profesor pe care l-am avut, 
din fiecare coleg, din fiecare om pe care am avut ocazia să-l întâlnesc pe parcursul 
vieții mele de licean. 

 
Calitatea în care sunt acum pe scenă si prin prisma căreia țin acest discurs 

spune și nu spune foarte multe despre mine. Cei care mă cunosc sunt mai îndreptățiți, 
cred, să vorbească despre mine. Sunt de părere că fiecare elev trebuie să caute mai 
întâi sa fie un „câștigător al vieții” decât unul al școlii și nu aș pune semnul de 
echivalență între cei doi termeni. Frumusețea este ca, prin educația din școală ajungi 
să întrezărești ce înseamnă să fii „câștigător al vieții”. De asemenea, aș mai adăuga 
aici credința mea, pentru că adevărații șefi de promoție ai liceului nostru sunt aceia 
care s-au jertfit pentru neamul românesc în contextele istorice pe care le cunoaștem. 

 
Toată știința de carte și cultura pălește in fața eroilor țării, în fața românului 

adevarat. Se pune problema ce înseamna să fii român adevarat astăzi. Cred că 
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românul adevărat este un om iubitor de frumos, cu o minte limpede, cu sufletul curat, 
deschis spre ceea ce aduce viitorul, dar fără să-și uite trecutul. Și aici intervine 
educația din școlile noatre, care are rolul să modeleze mințile elevilor dornici de 
cunoaștere. Astfel, fiecare elev trebuie pregătit pentru intrarea în lumea oamenilor 
mari, trebuie să învețe să iasă din „minoratul gândirii” după cum spunea Gabriel 
Liiceanu. Educația este “brânciul binevoitor” pe care il primim din afară ca să 
începem apoi să lucrăm singuri orgoliul minții noastre. Filosoful Constantin Noica 
spunea într-o întâlnire cu elevii de liceu: „ori învățați și deveniți obiecte, ori rămâneți 
obiecte”. Poate că este o clasificare prea dură, dar in orice caz, știința de carte nu 
ridică tuturor vualul de pe ochi către viață. 

 
Ar fi prea puțin dacă am considera că rolul educației, al culturii și al școlii in 

general este de a forma tineri performanți, instruiți, cu un bagaj considerabil de 
cunoștințe tehnice, artistice sau de altă natură. Eu am înțeles educația ca un process 
de iluminare interioară, „țelul suprem al ei fiind acela de a ne face mai buni ca 
oameni”.  

 
O educație rotundă înseamnă și o formare de caractere, de oameni deplini, de 

oameni responsabili, de oameni vii, „simfonici” cum zice Andrei Pleșu. Mă pot 
considera norocos că pe parcursul liceului am înțeles aceste lucruri și mi-am dat 
seama de ce se spune că acela care vrea tinerețe la bătrânețe, trebuie să aibă și puțină 
bătrânețe în tinerețea sa. 

 
Chiar dacă Constantin Brâncuși spunea că “la umbra marilor arbori nu crește 

nimic”, eu cred că adevărul este altul. “La umbra marilor arbori” se întremează, se 
hrănesc, se șlefuiesc arborii de mâine. De aceea țin să mulțumesc fiecărui porfesor 
care a influențat mai mult sau mai puțin parcursul meu și a cărui amintire va rămâne 
vie în sufletul meu, căci cu toții suntem “suma întâlnirilor noastre”. Și, în mod 
special, aș dori să-i mulțumesc domnului profesor Adrian Sandovici pentru sprijinul 
pe care mi l-a oferit cu căldură dintr-o puternică pasiune matematică de-a lungul 
acestor ani. O bună parte a rezultatelor mele se datorează muncii dumnealui. 

 
De asemenea, doresc să vă mărturisesc că anii liceului au reprezentat cea mai 

frumoasă perioadă a vieții mele, pentru că Dumnezeu mi-a scos in cale persoanele 
potrivite. 

 
În acești ani, am învățat să mă bucur de cei de lângă mine și am realizat că 

fericirea toată poate fi trimisă printr-un singur om. A doua oară mă pot considera 
norocos că am avut parte de niște colegi adevarați, cu care m-am înțeles foarte bine. 
Sper că prietenia să-și afle roadele peste timp și nădăjduiesc ca fiecare să păstreze 
unul față de altul cel puțin o amintire frumoasă. 
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Dacă ar fi să dau un sfat elevilor mai mici, le-aș spune să învețe pentru a zidi 
ceva temelie în interiorul lor și nu pentru a deveni mai deștepți sau pentru a lua note 
mari. I-aș ruga să mă creadă pe cuvânt când spun că prietenii adevărati nu ți-i alegi, 
ci se aleg într-un fel de la sine. De asemenea, îmi dau seama pe zi ce trece că trebuie 
să prețuim timpul și că asupra lui trebuie să te raportezi ca la un dar față de care ai o 
nemarginită răspundere. 

 
Așadar, doresc să mulțumesc încă o dată tuturor profesorilor mei, față de care 

am și voi avea un profund respect, tuturor colegilor pe care am avut plăcerea să-i 
întâlnesc și nu în ultimul rând familiei mele, care m-a sprijint întotdeauna.  

Îmi închei cuvântarea ca un matematician, spunându-vă că acum patru ani 
liceul era o necunoscută pentru mine, iar acum este o ecuație soluționată. 

 

Vă mulțumesc! 
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Ana-Sabina Bobric – Șefă de promoție la Profilul Umanist al Generației 2017 
 

 
 

Pe scenă, cu D-na Director-adjunct al Colegiului,  
prof. Ionela-Claudia Jora,  citind Laudatio 

 
 

Stimaţi profesori, dragi părinţi, colegi, onorată 
audienţă, 

 
 
Este un moment emoţionant pentru mine întrucât am 

onoarea de a vorbi în calitate de şefă de promoţie a Colegiului Naţional „Petru-
Rareş” la profilul umanist. 

  
Cu patru ani în urmă am păşit cu speranţă şi bucurie, încrezători în noul drum 

pe care doream să-l parcurgem. Era pentru noi o lume nouă pe care aşteptam să o 
descoperim; aşadar, am întâlnit profesori şi colegi deosebiţi, personalităţi care au 
contribuit la procesul nostru de formare. 

 
Doresc să menţionez că nu doar acumularea constantă de informaţii ne-a făcut 

să fim  ceea ce suntem cu toţii astăzi, în pragul examenului de Bacalaureat, ci faptul 
că, dincolo de cunoştinţele pe care le-am dobândit în cei patru ani, s-au aflat de 
fiecare dată oameni, adevăraţi îndrumători, care poate nu au fost întotdeauna 
suficient de îngăduitori cu noi pe cât am considerat noi că am fi meritat, dar care ne-
au ajutat să ne construim propriul sistem de valori. 

 
Pentru toate acestea, vă mulţumim dumneavoastră, domnilor profesori, dar mai 

ales doamnei diriginte Vîrlan Georgeta-Luminiţa şi domnilor diriginţi Gille Francisc 
şi Iacob Alexandru pentru răbdarea şi sacrificiul lor. 

 
Mulţumim, de asemenea, şi părinţilor care au făcut eforturi pentru ca noi să ne 

aflăm astăzi aici. Şi, nu în ultimul rând, mulţumim invitaţilor şi tuturor celor prezenţi 
astăzi la cursul nostru festiv. 

 
Acestea fiind spuse, dragi colegi absolvenți, nu vă urez să fiți cei mai buni din 

grupa, anul, facultatea în care veți studia mai departe, ci vă urez să fiți foarte buni în 
domeniile pe care le veți alege, să continuați studiul fiind ghidați de o pasiune 
sinceră. 

 
Sper să ne reîntâlnim peste zece ani cu aceeași bucurie, cu firile șlefuite de 

experiențele maturizării, dar fără ca ele să vă fi lăsat vreo umbră pe chipuri.  
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CUVÂNTUL ABSOLVENTULUI 
 

Stimate cadre didactice, stimată audiență, stimați colegi, aveți acum în fața 
dumneavoastră sculptura bine modelată a 8 ani de colegiu. Cu bune, cu rele, suntem 
pe aici prin sală, de fapt, o mână de oameni care calcă aceleași trepte de 3000 de zile 
încoace. Și, brusc, trebuie să sărim de pe treptele pe care suntem obișnuiți să călcăm 
pe unele crăpate, cu emoție, ale universităților din țară și din toată lumea. Astăzi 
suntem la un punct 0. Tocmai ce am reușit să ieșim dintr-un labirint cu probe de foc 
și cu balauri și suntem în punctul în care, învingători, cu trofeul în mână, dorim să 
ne bucurăm. 

Doar că ne trezim într-un câmp gol. Într-un câmp în care nu se vede nimic. Tu, 
elev de Rareș, ai doar iarba verde care reprezintă simbolic primăvara din sufletul tău, 
cerul albastru și un geamantan. Un geamantan care conține toate efectele absolvirii 
Colegiului Național „Petru Rareș”: O grămadă de amintiri, niște chei care nu știi cum 
au ajuns acolo și ce uși deschid și o diplomă facută sul, eventual legată cu o fundă 
colorată, în rest nimic.. Ah, mai porți cu tine o minge strălucitoare pe care o ai de 
când erai copil. Acum, mai mult ca oricând, te preocupi să nu o scapi din ochi pentru 
că o cheamă entuziasm. Și vrei să pleci la drum, mijești ochii și nu vezi decât linia 
orizontului, încerci să te agăți de ceva și nu prea ai de ce, și, mergând, observi un 
indicator vechi de câteva mii de ani care arată în mai multe direcții: judecător, 
informatician, profesor, medic, inginer, economist și multe altele... pe care vântul le 
învârte ca să îți facă alegerea și mai dificilă. Și avem o sumă de întrebări la care nu 
suntem siguri că putem să avem devreme răspuns, sau dacă-l avem, dacă acel răspuns 
pe care îl deținem, este și răspunsul bun. Ce faci când ești pus în fața unei astfel de 
alegeri? Ce alegere iei? Dai cu banul? Și apoi ajungi să realizezi că în fața marilor 
alegeri din viață suntem singuri. Indiferent de ce ni se spune, de ce avem de făcut, 
suntem singuri. Părinți, voi sunteți doar spectatori. Oricât de mult vă iubiți copiii, 
oricât de mult vi-i doriți aproape, simțiți acum că sunteți în dreapta unui șofer care 
face depășiri periculoase. După scurt timp, poate nu îndeajuns, noi, tinerii, 
considerăm că avem destul de mult discernământ și luăm decizia ce credem noi că 
este corectă. Și ne luăm geamantanul și mergem mai departe în periplul nostru, iar 
după foarte puțin timp ne împiedicăm. Ne împiedicăm de o primă piatră care se 
numește „frica de eșec”... frica este una dintre emoțiile paralizante, distructive.  

Cu greu ne ridicăm și începem să căutăm succesul, și muncim din ce în ce mai 
mult ca să atingem succesul, dar apoi ne întoarcem și vedem că succesul aleargă din 
spate înspre noi, se izbește de noi si ne pune la pământ... 

Însă, până atunci, eu personal îl mai am alaturi de mine pe „astăzi”. Astăzi este 
ultima oară când pot să vă mulțumesc, în numele tuturor. În primul rând, 
Dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că, datorită Dumneavoastră, ne-am 
creionat termenul de „model”, atât pozitiv, cât și negativ, ne-ați ajutat să ne conturăm  
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caracterele, așa crude cum sunt, și ne-ați iertat atunci când nu merităm. În al doilea 
rând, dragilor noștri părinți, la care, indiferent cât de grea ne-ar fi ziua, tot ne 
întoarcem și avem pretenția să ne asculte și indiferent cât de imaturi am fi in acțiunile 
noastre, tot așteptăm să primim iubirea lor necondiționată. 

Și oricât de eronate vi s-ar părea deciziile noastre, părinți, stimați profesori, 
lăsați-ne să ne izbim cu capul de alegerile proaste pentru că doar așa ajungem să 
aflăm ce înseamnă cu adevărat binele și răul, ce înseamnă stresul și eroarea. 

Astăzi, domnule director Oniciuc, se împlinesc șapte ani de când v-ați alăturat 
nouă, am evoluat împreună și îmi pare sincer rău că acum, când văd cum liceul 
înflorește pe zi ce trece, trebuie să părăsesc culoarele pe care mă ascundeam când nu 
voiam să fac fizica. Vă urez, alături de doamna director Jora, proiecte mărețe și 
rezultate spectaculoase. 

Tot „astăzi”, dragi supraviețuitori ai acestei generații, este momentul în care 
noi devenim membri ai elitei societății. Curând, vom face parte dintr-o elită și, vrând 
nevrând, vom deveni modele. Se vor uita la noi să vadă cum vorbim, ce vorbim, vom 
fi priviți în special când nu vom spune nimic... 
 Așadar, responsabilitatea se agață de umerii noștri și, totuși, în loc să putem 
sta din ce în ce mai cocoșați de griji, societatea ne va cere să fim din ce în ce mai 
drepți, mai integri, mai statornici și mai înțelepți.  

Finalmente, vă doresc vouă, viitori foști colegi, să păstrați entuziasmul pentru 
ceea ce vă doriți să faceți, să începeți cu dreptul, să priviți înainte și atunci când ne 
întâlnim poate peste 20 de ani la revedere sa fiți stâlpi ai profesiei, dar și ai 
societății... și sus s-avem inimile!  

Mă înclin! 
Ciobanu Tamara, promoția 2017 

(elevă a Colegiului din clasa a V-a) 
 

Școala este cea care ne învață că adevărata fericire constă în modul în care 
urci pantele abrupte ale unui munte și nu ideea în sine de a trăi în vârf. Educația pe 
care ne-au dat-o profesorii acestui liceu este cel mai de preț lucru pe care l-am fi 
putut dobândi. Le mulțumesc tuturor pentru darul de a ne fi împărtășit ce era mai 
prețios din fiecare domeniu. Sunt convinsă că fiecare dintre noi și-a găsit în 
dumneavoastră un model. Ne-ați învățat să fim corecți, riguroși, perseverenți, pentru 
ca fraza „Tinerii pot schimba lumea” să nu mai rămână un clișeu. Pentru ceea ce 
suntem astăzi trebuie să le mulțumim și părinților care ne-au susținut necondiționat. 
Miron Costin spunea că feciorii cei buni trebuie să crească numele părinților lor spre 
a-l face fără de moarte. 

Liceul este și locul unde se leagă cele mai frumoase prietenii și în care, de la 
începutul clasei a IX-a, cunoști mulți copii care îți vor deveni din ce în ce mai 
apropiați. Colegii mei rămân unele dintre cele mai importante persoane din viața 
mea, de la care am învățat ce este ajutorul, iubirea, solidaritatea, empatia, sprijinul, 
curajul și loialitatea. 

Este o onoare de a înmâna cheia liceului următoarei generații de elevi care a 
pornit cu aceleași idealuri și speranțe. Sunt convinsă că au de învățat numai lucruri 
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bune de la noi, iar aceste calități și valori sper să fie multiplicate de către ei. De-abia 
atunci ne-am îndeplini rolul esențial, acela de a putea influența o altă generație. 

În încheiere, aș vrea să încurajez pe toți cei din școala noastră să aibă nădejdea 
de a lupta pentru ceea ce își doresc, amintindu-și mereu ideea lui Goethe: „Începe să 
faci tot ceea ce poți face sau visezi că poți face. Curajul conține geniu, putere, 
magie”. 

Cristina–Andreea Laioș, Promoția 2016, Șefă de promoție 
(studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie,,Carol Davila”, Bucureşti), 

 
Stimați domni profesori, 

 
Ne aflăm astăzi pentru ultima dată în fața dumneavoastră în calitate de elevi 

și, cu respectul cuvenit unui astfel de moment, vrem să vă mulțumim pentru 
bunătatea și devotamentul cu care ne-ați onorat pe parcursul acestei importante etape 
de o frumusețe tulburătoare și inegalabilă, unică în viața fiecăruia. Suntem extrem 
de recunoscători pentru faptul că am fost învățați de către dumneavoastră să nu 
urmăm cărările bătătorite de alții, cu mai mult sau mai puțin succes, deoarece ele 
sunt ușoare, iar drumurile ușoare nu tind să ajungă în vârful muntelui. Nu numai că 
ne-ați deschis această cărare, ne-ați învățat și să culegem florile, să îmbrățișăm 
zefirul, să ne ascultam pe noi. Cunoașterea acelei rara avis care se află înlăuntrul 
fiecăruia dintre noi se datoarează în mare parte dumneavostră; dumneavoastră ne-ați 
învățat să ne desfacem aripile, să fim oameni! 

Acum patru ani, ba chiar pentru unii dintre noi opt, ne aflam în fața ușilor 
impunătoare ale acestui liceu, speriați fiind de ceea ce urma să descoperim dincolo 
de ele. Eram avizi de cunoaștere și dornici de afirmare. În toți acești ani, 
dumneavoastră, domnilor profesori, ne-ați călăuzit spre a ne forma niște caractere 
puternice, capabile să înfrunte viața adevarată. Am învățat de la dumneavoastră ce 
înseamnă să clădești un viitor, cărămidă cu cărămidă, până ce acesta ajunge la forma 
ce ne depășește așteptările. 

Chiar dacă știm că prin mâna dumneavoastră vor trece alte generații de elevi, 
sperăm, ca de fiecare dată când vă veți uita către aceștia, să priviți în ochii lor și 
sclipirea ochilor noștri, să vă amintiți cu drag de momentele bune și rele prin care 
am trecut împreună! 

Nu în ultimul rând, dorim ca acest mesaj de mulțumire să fie adresat și 
părinților, ființele minunate de care ne vom despărți în câteva luni. Vă promitem că 
ne vom folosi toate resursele și forțele pentru a ne îndeplini visul! 

Vă mulțumim astăzi pentru faptul că am ajuns la destinația finală, cea din 
vârful muntelui, și credem că nu vă vom dezamăgi. 

Ioana Afetelor, promoția 2016 
(Studentă la Facultatea de Drept, București) 

Bogdan Negrei, promoția 2016 
(Student la Facultatea de Litere, București) 
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Pe langă melancolie și poate puțin dor, de Rareș mă leagă amintirea unor 

oameni dragi, frumoși și puțin spus deosebiți, ce au constituit liantul între lumea mea, 
prea puțin conturată, și lumea lor, ce avea să fie „lumea noastră” timp de 4 ani de 
zile. Poate că faptul că acidul dezoxiribonucleic este o substanță macromoleculară 
bicatenară se va schimba în timp, sau nu. Ce știu eu? Sau poate dacă Otilia ar fi sfârșit 
la brațul lui Felix la finalul romanului ar avea mai mult sens pentru generațiile 
viitoare. 
 Ceea ce iau însă ca pe o asigurare în timp sunt valorile și îndrazneala spre 
mai mult ce m-au condus tot liceul și m-au modelat ca om ce pășeste în viață și asta 
o datorez persoanelor ce au știut sa pună un zâmbet și puțină încredere acolo unde se 
instala mai mereu îndoiala. 

Balint Andreea-Diana, promoția 2015 
(Studentă la Facultatea de Drept, București) 

 
 
 O veche fabulă a lui Esop povesteşte că cioara, trecând pe deasupra păunului 
ce se lăuda cu penele sale, spuse: „Atâta frumuseţe...  Şi în final tot ca păsările de 
curte”.  
 Aceasta e lecţia evaluării valorilor pe care „Rareş”-ul o predă de generaţii; e 
o parte din esenţa sa inoculată celor ce vor fi adevăraţi oameni.  

Țuculeanu Georgeana, promoția 2015 
(studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie,, Carol Davila”, Bucureşti) 

 
 
 Dacă am descoperit că, există o eleganță a sufletului, care nu se învață și pe 
care nici nu o înțelegi cu uşurinţă ... doar o ai. Atât!, aceasta a fost în Rareş. Aici, 
boboc fiind, am înflorit, mi s-au cultivat ambiția si potențialul, dorința de a ști, de a 
cuprinde cât mai mult, dorința de a fi utilă, de a vrea sa fac parte din schimbare, am 
făcut și mi s-au făcut cele mai fine și adânci disecții ale minții și sufletului, aici am 
căzut, m-am ridicat, mi-am descoperit sistemul de valori. Și toate acestea cu ajutorul 
unor oameni minunați, profesori pasionați cu o parte dintre care am avut prilejul să 
leg și să păstrez o prietenie și care mi-au arătat și m-au făcut să discern valențele 
binelui și frumosului, care m-au învățat că, nu există înălțimi prea mari, ci doar aripi 
prea scurte. 

Dascălu Raluca-Ioana, promoția 2015 
(studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, Bucureşti) 

 
 
 „Rareș”-ul e acea poză în albumul personal pe spatele căreia sunt scrise două 
cuvinte – aceleași două cuvinte cu care închei orice e legat de el: e-mail-uri, 
conversații, gânduri zilnice, povești – „cu drag”. 

Dascălu Titus-Ștefan, promoția 2015 
(student la University of Oxford, Department of Physics) 
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OAMENII COLEGIULUI 
Datele din documentele școlare au fost întocmite de Serviciul Secretariat: 

Secretar-șef: Cristina ARNĂUTU 
Secretar: Valerica MAREȘ 

Colaborator: Adrian-Pavel SANDOVICI  
(fost cadru didactic al școlii, actualmente pensionar) 

Conducerea Colegiului 
 

Directorii liceului 
 

• prof. Carmen MAREȘ, profesor de informatică – director al Colegiului de la 
1 septembrie 2016 până la 9 ianuarie 2017. 
 

• prof. Grigoruță ONICIUC, profesor de fizică – director al Colegiului de la 9 
ianuarie 2017, numit prin Decizia Inspectoratului Judeţean Neamţ, în baza 
concursului de ocupare a funcţiilor de directori şi directori adjuncţi în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, organizat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (în continuare MENCŞ) în perioada 12 
octombrie – 16 decembrie 2016. 

 
• prof. Ana-Cristina GORAŞ, profesor de biologie – director adjunct de la 1 

septembrie 2016 până la 9 ianuarie 2017. 
 

• prof. Ionela-Claudia JORA – profesor de limba engleză – director adjunct al 
Colegiului de la 9 ianuarie 2017, numită prin Decizia Inspectoratului 
Judeţean Neamţ, în baza concursului de ocupare a funcţiilor de directori şi 
directori adjuncţi în unităţile de învăţământ preuniversitar, organizat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în perioada 12 
octombrie – 16 decembrie 2016. 
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Consiliul de administraţie 
 

Constituit la data de 5 septembrie 2016 
 

1. prof. Carmen Mareș – directorul liceului, preşedintele consiliului 
2. prof. Ana-Cristina Goraș – membru, reprezentant al cadrelor 

didactice 
3. prof. Mirela-Cristina Grigori – membru, reprezentant al cadrelor 

didactice 
4. prof. Aloma-Maria Veiss – membru, reprezentant al cadrelor 

didactice 
5. prof. Liliana Georgescu – membru, reprezentant al cadrelor 

didactice 
6. prof. Monica Costea – membru, reprezentant al cadrelor didactice 
7. Claudia Baciu – membru, reprezentantul Primarului de Piatra-

Neamţ 
8. ec. Constantin Teodorescu – membru, reprezentant al Consiliului 

Local Piatra-Neamţ 
9. Vasile Popescu – membru, reprezentant al Consiliului Local 

Piatra-Neamţ 
10. Victor Marghidan – membru, reprezentant al Consiliului Local 

Piatra-Neamţ 
11. Remus-Gabriel Lupaş – membru, preşedintele Asociaţiei de 

Părinţi Petru Rareş Piatra-Neamţ 
12. ec. Veronica Vasiliu – membru, reprezentant al părinţilor 
13. Elev Tamara Ciobanu – membru, reprezentant al elevilor 

 
Observator: prof. Gheorghe Grigoraş-Popa – lider de sindicat 
 
Secretar al Consiliului de administraţie: prof. Liliana-Daniela Pistol 
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Personal didactic de predare 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Catedra 

Titular 
/suplinitor/ 

detaşat 

Gradul 
didactic 

1 COSTEA MONICA Limba şi 
literatura română T  DR 

2 IFTIMIE OLIMPIA-MAGDA Limba şi 
literatura română T  DR 

3 IORDĂCHESCU LUCIAN Limba şi 
literatura română T  DR 

4 NĂSOI ELENA Limba şi 
literatura română T  I 

5 PISTOL DANIELA-LILIANA Limba şi 
literatura română T  II 

6 GILLE IOSIF-FRANCISC Limba engleză T  I 

7 DIACONESCU ADINA Limba engleză T  I 

8 RUSU VIORICA Limba engleză T detaşat II 

9 BOGHIAN IOANA-
CĂTĂLINA Limba franceză T detaşat DEF 

10 GRIGORI MIRELA-
CRISTINA Limba franceză T  DR 

11 MITREA LOREDANA Limba franceză T  I 

12 ANDREI ELENA-IONELA Limba latină S  DEB 

13 CIORĂSCU GHEORGHE Matematică T  I 

14 GEORGESCU LILIANA Matematică T  I 

15 GRIGORIU COSTICĂ Matematică T  I 

16 NEŢA CAMELIA-ELENA Matematică T PO I 

17 SANDOVICI ADRIAN-
VALERICĂ Matematică T  DR 

18 ȚUCULEANU VASILE Matematică S PO I 

19 VACULIK LIVIA-ANEMARIE Matematică T  I 
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20 BALABAN GEORGETA-
STELIANA Fizică T detaşat I 

21 HARALAMB DOREL Fizică T  I 

22 ILIE AIDA Fizică T  I 

23 NICHITA COSTEL Fizică S  I 

24 SECARĂ CRISTINEL Fizică T  I 

25 IONICĂ FLORICA Chimie T  DR 

26 TĂNASE RODICA Chimie T  I 

27 GORAŞ ANA-CRISTINA Biologie T  I 

28 PAŞCU ANCA-MARIA Biologie T detaşat DEF 

29 VEISS ALOMA-MARIA Biologie T  I 

30 ATUDOSIEI MIHAI Geografie T  I 

31 IACOB ALEXANDRU Geografie T  II 

32 DREXLER DORINA-
LUMINIŢA Istorie T  DR 

33 IACOBAN SONIA Istorie S  I 

34 IRIMIA DAN Istorie S  DEF 

35 MITREA DANIELA-
GABRIELA Istorie T  I 

36 HUŢU-AILOAE SIMONA-
LORICA Socio-umane T PO I 

37 OBREJA LIDIA Socio-umane T  I 

38 OBREJA MIHAI Socio-umane T  I 

39 CÂTIA LENŢA Religie S  DEF 

40 CIUPERCĂ  ROXANA-
MARIA Religie T detaşat II 

41 RUSU MIHAELA Religie T  I 

42 RUSU RALUCA Educaţie plastică T  I 

43 BOTEZ ADRIANA Educaţie 
muzicală T  I 

44 FORMAN DAN Educaţie fizică T  I 
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45 GRIGORAŞ-POPA 
GHEORGHE Educaţie fizică T  I 

46 SMARANDA LĂCRĂMIOARA Educaţie 
tehnologică T  I 

47 DUNĂRE MIHAELA-
MARILENA Informatică T  I 

48 MAREŞ CARMEN Informatică T  I 

49 OLARU LIVIU-CONSTANTIN Informatică T  I 

50 VORNICU RAMONA Psiholog T  I 
 
 

 
 
 

Personal didactic auxiliar 
Nr. 
Crt. Numele şi prenumele Funcţia 

1 ALBU-IACOB FLORIN Analist programator 

2 ŢARANU VASILE-ROMEO-
LEONARDO Informatician 

3 ARNĂUTU CRISTINA Secretar şef 

4 MAREŞ VALERICA Secretar 

5 VICOL DIANA Administrator financiar 
(Contabil şef) 

6 POPA  ELENA Bibliotecar 

7 BOŢU MARIA Laborant 

8 COVĂTARU  MARCEL-
SEBASTIAN Laborant 

9 LUCA  MARIA Administrator de patrimoniu 

10 UDILĂ ANIŞOARA Administrator de patrimoniu 
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Personal nedidactic 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Funcţia 

1 AILINCĂI DANIELA  MARIANA Ingrijitor 
2 APOSTOAEI CLAUDIA Ingrijitor 
3 APOSTOAIEI NICULINA-VIORICA Ingrijitor 
4 CHITEALĂ ELENA Ingrijitor 
5 IRIMIA LUMINIŢA Ingrijitor 
6 STOIAN ELENA Ingrijitor 
7 ŞENDREA ŞTEFANA Ingrijitor 
8 ZABRAC LILIANA Ingrijitor 
9 BEŢA PETRE Muncitor 
10 CASAPU MARIANA Muncitor 
11 COZMA GHEORGHE Muncitor 
12 OANCEA COSTICĂ Muncitor 
13 PAŞCU DOINA Muncitor 
14 TIMARU NECULAI Muncitor 
15 ŢEPEŞ- BOBESCU GAVRIL Muncitor 
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Comisii Permanente 
 
Catedra de Limba şi literatura română 
 prof. Năsoi Elena- şef catedră 
 prof. Costea Monica 
 prof. Iordăchescu Lucian 
 prof. Iftimie Olimpia-Magda 
 prof. Pistol Daniela-Liliana 

 
Catedra de Matematică 
 prof. Vaculik Livia-Anemarie - şef catedră 
 prof. Grigoriu Costică 
 prof. Ciorăscu Gheorghe 
 prof. Sandovici Valerică-Adrian 
 prof. Georgescu Liliana 
 prof. Neţa Camelia 
 prof. Ţuculeanu Vasile 

 
Comisia metodică de Biologie şi Geografie    
 prof. Veiss Aloma-Maria - şef comisie metodică 
 prof. Goraş Ana-Cristina 
 prof. Iacob Alexandru 
 prof. Atudosiei Mihai 
 prof. Goraş Ana-Cristina 
 prof. Pașcu Anca 

 
Comisia metodică de Fizică şi Chimie   
 prof. Haralamb Dorel - şef comisie metodică 
 prof. Oniciuc Grigoruţă 
 prof. Ilie Aida 
 prof. Nichita Costel 
 prof. Secară Cristinel 
 prof. Tănase Rodica 
 prof. Ionică Florica 
 prof. Balaban Georgeta-Steliana 

 
Comisia metodică de Istorie, Socio-Umane şi Religie   
 prof. Drexler  Dorina-Luminiţa - şef comisie metodică 
 prof. Obreja Mihai 
 prof. Obreja Lidia 
 prof. Irimia Dan 
 prof. Mitrea Daniela 
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 prof. Iacoban Sonia 
 prof. Rusu Mihaela 
 prof. Olariu Petronela-Carmen 
 prof. Câtia Lenţa 
 prof. Huțu-Ailoaie Simona 
 prof. psiholog Vornicu Ramona 

 
 
Comisia metodică de Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura 

engleză şi Limba latină   
 prof. Grigori Mirela-Cristina - şef comisie metodică 
 prof. Jora Ionela-Claudia - director adjunct 
 prof. Diaconescu Adina 
 prof. Mitrea Loredana 
 prof. Boghian Ioana-Cătălina 
 prof. Rusu Viorica 
 prof. Gille Iosif-Francisc 
 prof. Andrei Elena 

 
 
Comisia metodică de Educaţie fizică şi Arte   
 prof. Grigoraş-Popa Gheorghe - şef comisie metodică 
 prof. Forman Dan 
 prof. Rusu Raluca 
 prof. Botez Adriana 

 
 

Comisia metodică de Informatică şi Educaţie tehnologică   
 prof. Dunăre Mihaela-Marilena - şef comisie metodică 
 prof. Mareș Carmen 
 prof. Olaru Liviu-Constantin 
 prof. Smaranda Lăcrămioara 
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Consiliul școlar al elevilor 
Despre Consiliul elevilor 

 
De-a lungul timpului, Colegiul Național „Petru Rareș” a avut în funcțiile 

consiliului școlar elevi capabili, care și-au lăsat amprenta asupra liceului într-un mod 
creativ, și au încercat să satisfacă nevoile și doleanțele elevilor, asigurându-se în 
permanență că drepturile lor să fie respectate. După mai mulți ani de mandate, 
rezultatele lor sunt vizibile și astăzi, însă ne vom întoarce doar la cele din ultimii doi 
ani de activitate, presărați cu provocări, dar și cu reușite pe care ni le vom aminti cu 
drag când vom părăsi această etapă a vieții noastre, etapa vieții de licean.  

Ce reprezintă consiliul şcolar pentru noi? 
 

„În mandatul de preşedinte, am încercat să 
promovăm cât mai bine rolul şi obiectivele consiliului 
pe partea de reprezentare atât la nivelul unităţii de 
învăţământ, cât şi prin metode externe, discutând 
despre consiliu chiar în cadrul unor emisiuni TV, am 
încercat să reprezentăm cât mai bine elevii şi să 
implementăm proiecte în asentiment cu dorinţele şi 
nevoile elevilor. Eu consider că am creat o bază pe care 
o pot utliza colegii mei atât la nivel şcolar, cât şi 
judeţean şi sper să preia cele mai bune idei, să le 
îmbunătăţească şi să dezvolte această structură alături 
de echipele lor şi sper să aibă parte, asemenea mie, de 
o bună comunicare şi înţelegere atât la nivelul 
instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul 

inspectoratului şcolar judeţean.” – Georgiana Mihăilă, preşedinte C.Ș.E. mandat 
2015-2016. 

„Consiliile elevilor sunt singurele structuri 
la nivel școlar ce permit elevilor să ia inițiativă, să 
desfășoare activități dedicate lor, pe scurt, să se 
dezvolte. Începând cu campania electorală, și până 
la proiectele pe care le desfășoară fiecare consiliu, 
reușim să pășim într-un mediu propice dezvoltării 
personale, cât și a relațiilor interumane, fiindcă 
ajungem să privim viață de licean dintr-o 
perspectivă nouă. Toate acestea adunate conferă 
farmec consiliului elevilor, și sunt mândru că am 
reușit să dezvoltăm această latură, fiind și  
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principala prioritate a mandatului meu.” – Mihai-Dragoş Constantin, preşedinte 
C.Ș.E. mandat 2016-2017 
 
Consiliul școlar al elevilor din Colegiul Național „Petru Rareș”  
(sinteza activităților) 

 Articol realizat de Consiliul Școlar al Elevilor: 
Apostoaia Petru 

Constantin Dragoș-Mihai 
Mihăilă Georgiana 
Neștian Ruxandra 

Petrescu Andrei 
Secară Bianca 

Ștefănescu Ioana 
Tigran Radu 
Toma Emilia 

 
Anul școlar 2015-2016 a conturat imaginea consiliului școlar într-un mod 

original, plin de creativitate, iar elevii liceului 
nostru au îmbrățișat călduros ideile ambițioase 
ale membrilor consiliului. 

Acestea sunt câteva dintre activitățile 
desfășurate în familia rareșiștilor: 

1. CŞE a realizat activităţi cu ocazia 
împlinirii a 146 ani de existenţă a insituţiei de 
învăţământ, cu acest prilej au implementat 
activităţi precum: Biblioteca fără rădăcini (un 
schimb „pe nevăzute” de cărţi între elevi), 
People of Rareş (crearea unui panou pe care erau 
afişate fotografii şi citate ale unor persoane din 

liceu), Conferinţă de promovare a voluntariatului, 
Concurs de cultură generală, sesiune de dezbatere 
liberă, curs de cinematografie.  

A fost un bun prilej pentru noi să dezvoltăm 
comunicarea între elevii liceului nostru, în special cu 
boboceii dar și cu clasele de gimnaziu, pentru a crea o 
armonie pe parcursul celor șase ore de curs.  
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2. În urma alegerii de către elevi a 
genurilor muzicale preferate, în ordinea 
voturilor, zilele de joi au devenit zile 
tematice pentru muzica ascultată pe 
holurile liceului. 

Astfel, aceștia au fost cât mai 
încântați de evenimentele petrecute în 
colegiul nostru, fiindu-le stârnit 
interesul pentru muzica de calitate, dar 
de asemenea elevilor li s-a perfecționat munca în echipă și colaborarea cu membrii 
consiliului școlar, care îi reprezintă cu orice ocazie.  

3. CŞE a implementat în C.N. „Petru Rareş” o „Cutie de sugestii” în care elevii 
îşi pot nominaliza melodiile preferate pentru a fi pe placul lor muzica de la radioul 
liceului sau pot da mesaje pe pagina de facebook creată numai pentru radio. 

4. În luna decembrie, în cadrul 
Colegiului Naţional „Petru Rareş”, CŞE a 
organizat activitatea „Căsuţa poştală a lui 
Moş Crăciun” prin care elevii au avut 
oportunitatea de a-şi trimite atât lor, cât şi 
cadrelor didactice scrisori.  

5. În data de 17 decembrie, CŞE a 
desfăşurat activitatea „Seara de Crăciun” 
(ediţia a III-a) care a cuprins distribuirea 
de ciocolată caldă şi cafea/ceai cu specific 
armenesc, un recital al corului liceului şi al 
altor 3 eleve care au avut momente 
individuale, o tombolă cu dulciuri şi un 
concurs de identificare a „Spiriduşului 

moşului” după indiciile oferite. Am transformat 
tradiționalele coridoare într-un loc plăcut și îmbibat 
de armonie și puternicul spirit al Crăciunul a fost 
implementat în sufletele elevilor.  
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6. Au introdus un panou „What 

made your year?” pe care elevii 
puteau să-şi destăinuie gândurile şi 
sentimentele asupra anului ce a 
trecut; această activitate a atras un 
volum semnificant de elevi, ale căror 
personalități au fost descoperite și 
definitivate, prin intermediul 
comunicării. 

7. Un alt proiect este „Căsuţa 
poştală a elevilor” prin intermediul 
căruia elevii îşi pot comunica 
nemulţumirile şi dorinţele către 

Consiliul Şcolar al Elevilor care a încercat rezolvarea 
problemelor şi îndeplinirea aspectelor posibile pentru 
îmbunătăţirea calităţii mediului şcolar. 

8. Tot în acest an au făcut demersuri pentru 
renovarea sălii destinată elevilor pentru petrecerea 
timpului, organizarea de întâlniri pentru proiecte, 
activităţi etc, destinată întâlnirilor Consiliului Şcolar al 
Elevilor etc. (Clubul). Prin urmare, sala mult solicitată 
a reprezentat și punctul 
de întâlnire a elevilor ce 
au format corul liceului, 
elevi ce ne încălzesc 
sufletele în preajma 
frumoasei sărbători, 
Crăciunul. 

9. În lunile mai-
iulie 2016, în urma unui parteneriat cu Asociaţia 
pentru Dezvoltare Activă Bacău, CJE Neamţ şi CŞE 
Petru Rareş, alături de aceştia, au desfăşurat 
„Proiectul Acting European III” care a cuprins 
următoarele activităţi: Conferinţă motivaţională 
pentru tineri (la CNPR),  consultări destinate tinerilor (la ceainăria Teaz şi la CNPR), 
un seminar de tineri şi o întâlnire pentru dezvoltarea unei rețele responsabile de 
promovarea proiectelor de democrație participativă în școlile din județul Neamț și 
Bacău.  
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10. În mod permanent, preşedintele a reprezentat puntea de legătură dintre 
conducerea unităţii de învăţământ şi elevi, informând elevii asupra deciziilor, 
activităţilor, noutăţilor şi a fost intermediar în cadrul anumitor conflicte, ajutând la 
rezolvarea acestora prin discuţii deschise cu direcţiunea şi găsirea unei soluţii de 
comun acord. 

Anul școlar 2016-2017 a desemnat noi membri ai Consiliului Școlar al 
Elevilor, care sunt la fel de ambițioși și perseverenți, dornici de a împlementa în 
fiecare elev curajul și devotamentul de care aceștia au nevoie sau trebuie să îl 
perfecționeze. Prin urmare, în acest interval școlar, până în prezent, Consiliul Școlar 
ne-a impresionat astfel: 

11. Am dorit în mod special „reconfigurarea” siglei Consiliului, pentru a 
evidenția atât unicitatea prestigiosului nostru liceu cât și a colectivului de elevi care 
an de an ne surprind cu ideile lor inovative cât și cu performanțele școlare. Pentru 
noi, sigla reprezintă elementul de defilare în fața celorlalți elevi ai județului, așadar 
trebuie să pozăm într-o imagine ce tinde spre perfect.  

12. În luna decembrie, am oferit posibilitatea elevilor să își exprime gândurile 
de bine cu ocazia Crăciunului prin tradiționala „Cutiuța de scrisori a Moșului” 
celorlalți elevi din liceu. 

13. Tot cu ocazia Crăciunului am organizat  „Seară de Crăciun la Rareș” 
eveniment predestinat iubitorilor de ciocolată și a micilor bucătari necunoscuți ai 
colegiului nostru. 

14. Deoarece anul acesta ziua de 24 ianuarie ne-a prins pe toți in vacanță, 
rareșiștii au decis să 
sărbătorească această dată 
istorică cu câteva zile înainte, 
printr-o horă la care au fost 
invitați atât elevii cât și 
profesorii. Pregătiți cum se 
cuvine în haine tradiționale, nu 

mult a mai durat până când am început și jocul 
românesc. 

15. Dat fiind faptul ca elevii colegiului nostru au 
o deschidere culturală spre orice țară, limbă, 
naționalitate, mod de gândire, am sărbătorit atât 
„Valentine’s Day” cât și „Dragobetele” într-un mod  
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minunat, plin de flori, ciocolată și scrisori lungi și pline de sentimente și gânduri 
nerostite. 
16. Radio CNPR a fost readus în proiectele Consiliului 
Școlar al Elevilor fiind lansat „Clash of Classes: Music 
Tournament!”. 

Fiecare clasă a avut posibilitatea de a-și creea un 
playlist, pe care mai apoi să-l predea, prin intermediul 
reprezentantului fiecărei clase la XI B (Dragoș 
Musceleanu) sau la X C (Constantin Mihai) Săptămana 
curentă va fi alocată strângerii listelor și trierii melodiilor, 
ca mai apoi, începând de săptămana viitoare, pană când toate clasele își vor fi auzit 
creațiile muzicale, tournament-ul să se desfăsoare! 

17. Am colaborat și cu mai multe 
asociații pietrene și am organizat 
diferite activități cu acestea; prietenii 
noștrii de la Interact Piatra Neamt 
pregătesc un concurs dedicat 
pasionaților de dezbateri. Dacă tu crezi 
că ai calitățile necesare pentru a ține un 
speech, demonstrează-ne că ești un 
adevărat demagog și vino alături de noi la Rareș. 

18. Ultimul nostru proiect a fost în parteneriat cu cei de la Crayons și a fost un 
adevărat succes la nivel județean! Proiectul a fost desemnat zilei mondiale a 

baloanelor de săpun și s-a numit „Bubble 
Parade”, la care voluntarii rareșiști au 
umplut orașul cu baloane de săpun, panouri 
și pahare stilizate chiar de aceștia. 

Activitățile noastre au fost realizate cu 
suflet și devotament, iar surprizele nu se 
opresc aici, căci echipa Consiliului Școlar al 

Elevilor își va continua activitatea și în luna septembrie! 
Încotro ne îndreptăm? 
Mergem mereu înainte, la fel ca generațiile care și-au lăsat amprenta asupra 

vieții noastre, învățând de la ei mersul lucrurilor și căpătând odată cu trecerea 
timpului puterea de a duce la bun sfârșit orice ne propunem. Plecăm cu ideea că totul 
e posibil și limitele dispar, credem în tineri, și probabil că de foarte multe ori auzim 
că „tinerii reprezintă viitorul nostru”. Activitățile noastre nu ar fi fost posibile fără 
sprijinul tinerilor, însă acea sintagmă nu mai este valabilă, deoarece toate reușitele 
noastre au fost văzute prin prisma unei noi sintagme, și anume, „tinerii nu reprezintă 
viitorul, ei sunt prezentul”.   
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Asociația părinților 
Asociația de părinți - Petru Rareș Piatra Neamț 

 
Președintele Asociației părinților de la CNPR, d-l Remus LUPAȘ 

 
 

Asociația de părinți - Petru Rareș Piatra Neamț a primit personalitate juridică 
în data de 27 ianuarie 2015, prin hotărâre judecătorească și a fost înregistrată în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor din România. 

 
Conform statutului, scopul acestei asociații este dezvoltarea educațională, 

economică și socială a comunitarii locale și regionale, prin iniţierea şi desfăşurarea 
de acţiuni, programe şi activităţi în toate domeniile de interes comunitar pe plan 
local, regional, naţional, scop în vederea căruia asociația și-a propus să se desfășoare 
acțiuni în toate domeniile în special pe plan educațional.  

 
Asociația este condusă de un Consiliu Director format din 5 membri 

(președinte – care are un mandat de doi ani, vicepreședinte, responsabil financiar, 
secretar, membru), Adunarea generală (care este constituită din toți membrii 
asociației) și Cenzorul (ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani).  

 
Principalele activități pe care le-am desfășurat în anul 2015, le-am structurat 

pe câteva categorii, astfel:  
a) Susținerea performanței școlare pe care am realizat-o prin: 
- recompensarea elevilor olimpici la sfârșitul anului școlar 2014 – 2015 

prin oferirea de trofee;  
- recompensarea elevilor cu rezultate școlare deosebite pe parcursul anului 

școlar 2014–2015 prin oferirea de cărți și premii;  
- susținerea unor cheltuieli de deplasare la diferite concursuri școlare 

(olimpiade, etc.). 
A doua categorie în care am desfășurat activități a fost : 
b) susținerea activităților extrașcolare pentru care am realizat următoarele:  
- tipărirea Anuarului CNPR și a revistei colegiului;  
- asigurarea cheltuielilor de deplasare pentru trupa de teatru a CNPR (la 

Constanta);  
- sprijin pentru organizarea Balului Bobocilor 2015. 
A treia categorie de activități realizate de noi în 2015 se referă la: 
c) Suport și sprijin pentru cazuri medicale și sociale din rândul elevilor 

CNPR, în sensul că am acordat sprijin financiar pentru achiziționarea unui aparat 
auditiv pentru unul din elevii Colegiului.  
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Totodată, ne-am preocupat de Atragerea de resurse materiale și financiare de 

la persoanele fizice și juridice pentru care am realizat următoarele:  
- campanie pentru direcționarea de către persoanele fizice a 2% din 

impozitul pe venit;  
- atragerea de donații și sponsorizări pentru acțiunile specifice: Balul 

Bobocilor. 
- înaintarea unui proiect la Consiliul Județean Neamț, runda I și runda a II-

a de finanțare cf. Legii 350 în vederea implementării unui proiect de 
optimizare a educaţiei tinerilor prin consolidarea echipei educaţionale 
părinţi-elevi-profesori, adresându-se unui număr considerabil de 
beneficiari: 500 elevi, 500 părinți și 20 cadre didactice din CNPR. 
 

Încă de la constituirea asociației, am fost interesați să realizăm parteneriate și 
colaborări cu diverse instituții publice și private de pe plan local și nu numai (precum 
Asociația Județeană a Părinților din județul Neamț care ne-a fost alături inclusiv în 
demersurile de realizare a statutului și actelor constitutive necesare înregistrării 
asociației).  

 
În anul 2015 am organizat trei întâlniri cu Adunarea Generala a asociației. 
  
Nu în ultimul rând, am încercat sa promovăm activitatea și proiectele 

asociației în comunitatea locală și în acest sens am participat în martie 2015 la o 
emisiune realizată de doamna Corina Mândru la postul de televiziune locala Tv M. 

  
În anul 2015 principala sursă de venit ale asociației a reprezentat-o cotizația 

membrilor (in procent de 54%),la aceasta s-au adăugat sponsorizările, în special 
pentru Balul Bobocilor (activitate care s-a derulat prin asociație), precum și prin 
direcționarea a 2% din impozitul pe venituri de către persoanele fizice din Piatra 
Neamț.  

 
În ceea ce privește cheltuielile, cea mai mare parte o constituie Balul 

Bobocilor, urmata de cheltuielile pentru premii si trofee, publicațiile si tipăriturile 
precum anuarul si revista scolii, deplasările pentru concursurile școlare, cheltuielile 
de constituire si un un mic procent alocat ajutorului umanitar pentru elevi. 

 
În anul 2016, am menținut o parte din activitățile realizate în anul anterior 

(precum Recompensarea elevilor olimpici și profesorilor îndrumători prin oferirea 
de trofee si susținerea unor cheltuieli de deplasare la diferite concursuri școlare, am 
continuat acordarea de suport și sprijin pentru cazurile sociale din rândul elevilor), 
de asemenea am inițiat o serie de activități noi precum: implicarea în organizarea 
activităților pe perioada Școlii Altfel prin susținerea a 50% din costurile de intrare la 
cinema, teatru, asigurarea accesului gratuit al elevilor la muzee, organizarea unei 
excursii la Cluj Napoca, contractarea unui atelier recreativ pentru 30 de elevi din 
ciclul gimnazial. 
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Am avut în vedere susținerea tuturor elevilor Colegiului, inclusiv a celor din 
clasele a XII-a, pe care i-am sprijinit in organizarea Cursului festiv și a Balului 
Bobocilor 2016. 

Ca și în anul precedent, am continuat campania pentru direcționarea de către 
persoanele fizice a 2% din impozitul pe venit si atragerea de donații și sponsorizări 
pentru acțiunile specifice: Balul Bobocilor, Curs Festiv, Școala Altfel. 

Am concretizat dorința noastră de a colabora cu instituții publice si private 
din județ, prin încheierea de parteneriate cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 
Cinema Dacia, Complexul Muzeal Județean Neamț, Centrul de Voluntariat Neamț.  

În 2016, am avut trei întâlniri ale Adunării Generale a asociației.  
La nivelul veniturilor din 2016, procentul cel mai mare îl reprezintă 

contribuția elevilor si părinților la diferite activități pe care le-au desfășurat prin 
intermediul asociației: excursii, Balul Bobocilor etc.  

Cotizația a reprezentat un procent de 18%, la care s-au adăugat 
sponsorizările, mai ales pentru Balul Bobocilor, derulat și în acest an prin asociație 
și despre care putem afirma că a constituit cea mai mare provocare din acest an, din 
cauza numărului mare de participanți și a condițiilor de desfășurare.  

O alta parte din veniturile asociației a fost asigurata prin direcționarea a 2% 
din impozitul pe venituri de către persoanele fizice din Piatra Neamț (formularul 
230).  

În ceea ce privește cheltuielile, ca și în anul 2015, cea mai mare parte a fost 
alocata Balului Bobocilor (44%), urmată de cheltuielile pentru excursiile elevilor 
(33%), de cheltuielile cu premiile și trofeele olimpicilor (7%), cheltuieli pentru 
asigurarea Cursului Festiv pentru elevii claselor a XII-a (5%), cheltuielile pentru 
asigurarea activităților din Școala altfel (4%), publicațiile si tipăriturile precum ziarul 
colegiului și calendare pentru Zilele Colegiului (4%), deplasările pentru concursurile 
școlare (în procent de 2%), și un mic procent alocat ajutorului umanitar pentru elevi.  

Făcând o comparație pe cei doi ani de activitate a asociației, putem constata 
faptul că veniturile din cotizații au scăzut considerabil de la un an la altul, lucru 
regretabil pentru noi, dat fiind ca numărul de activități susținute de asociație a 
crescut, și de asemenea a crescut și numărul solicitărilor din partea profesorilor 
îndrumători și a părinților pentru susținerea activităților școlare și extrașcolare 
desfășurate la nivelul colegiului.   

Cu alte cuvinte, chiar dacă asociația încearcă să susțină cât mai mult 
activitățile elevilor, ne lovim de cele mai multe ori de lipsa resurselor materiale și 
financiare.  

În rezumat, rezultatele noastre evidențiate prin cifre, referitor la numărul de 
elevi beneficiari ar fi următorul: în anul 2015 am avut un număr de 651 beneficiari 
elevi, în anul 2016, numărul celor care au beneficiat de activitățile asociației a crescut 
la 1300 de elevi, deci practic s-a dublat, ceea ce înseamnă că la nivel teoretic cei 800 
de elevi ai colegiului au beneficiat cel puțin o dată de activitățile asociației.   
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Proiecte ALUMNI 
 

Conform obiectivelor formulate la înfiinţare, Asociaţia Alumni a Colegiului 
Naţional „Petru Rareș” Piatra Neamț are ca scop promovarea, organizarea, 
coordonarea şi facilitarea acţiunilor cu caracter social şi filantropic menite să aibă un 
impact educațional şi cultural imediat şi pe termen lung asupra comunităţii 
Colegiului Petru Rareș (elevi şi dascăli), asupra membrilor Asociaţiei şi, prin 
extensie, asupra comunităţii absolvenților atât din țară, cât și din străinătate. 

Întărirea relațiilor dintre generațiile de absolvenți este o componentă 
primordială a activităților Asociației pentru că numai prin participarea și implicarea 
absolvenților de toate vârstele se pot atinge obiectivele Asociației.  

Deși înființată de curând, Asociația, prin membrii săi, a finalizat un număr de 
proiecte semnificativ, în special considerând că toate fondurile disponibile sunt din 
surse proprii.  Aceste proiecte sunt listate în tabelul de mai jos.  

Ceea ce nu se regăsește în tabel sunt interacțiunile zilnice care se desfășoară 
între membrii Asociației și care pot lua formă a recomandări pentru vacanțe, 
meditații, oportunități de afaceri, sfaturi profesionale din domeniul financiar, legal, 
medical și așa mai departe.  În plus între membrii Asociației se fac notificări pentru 
oportunități de angajare, atât full-time, cât și part-time sau numai pe o perioadă 
determinată. 

Ca activitate principală de fundraising, Asociația va organiza un Bal Caritabil 
pe data de 4 noiembrie 2017 la care vor participa absolvenți și familiile acestora.  
Organizând această acțiune de înaltă clasă, dorința Asociației este de a strânge 
fonduri pentru bursele și proiectele ce vor fi finanțate în anul 2018. 

 
Pentru întrebări și înscrieri în Asociație sau pentru a deveni un voluntar în 

cadrul Asociației vă rugăm să ne contactați la 0722.660.100 sau pe email la 
alex.filimon@absolventirares.com 

Website: www.absolventirares.com 
 
 

Proiect Perioada Detalii 

Acordarea de burse lunare unui 
număr de 13 elevi ai Colegiului 

Național „Petru Rareș” P. 
Neamț 

Octombrie 2016-
iunie 2017  

Cadouri de Crăciun pentru 13 
elevi ai Colegiului Național 

„Petru Rareș” P. Neamț 
Decembrie 2016  

mailto:alex.filimon@absolventirares.com
http://www.absolventirares.com/
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Susținerea 
proiectelor/concursurilor 
naționale Aquila și Hai în 

viitor! 

Martie - Mai 2017 

Aquila – concurs de 
robotică; Hai în viitor! – 
concurs de proiecte care 

prezintă progresul 
tehnologic și urmările 
sale. Sponsorizări de 

4000 RON 
Acțiunea Crayon: Asociația 
Alumni a inițiat o colaborare 

cu CICIA (Centrul de Incubare 
Creativ- Inovativ de afaceri) 
care derulează proiectul cu 

finanțare Erasmus + cu numele 
"Crayon's" dedicat inițierii în 
antreprenoriat a adulților și 

tinerilor 

Februarie 2017 

Asociația Alumni a 
selectat și participat cu 
10 elevi din Colegiul 

Petru Rareș la seminarul 
de inițiere în 

antreprenoriat, seminar 
care a avut la bază 

conceptul de 
antreprenoriat "Lego" 

Întâlniri între elevi și medici de 
specialitate Mai 2017 3 specialiști – un singur 

liceu 

HELP LINE Ianuarie 2017 

Voluntarii au ajutat 
părinți ai absolvenților 

care nu se pot deplasa în 
timpul iernii. 

"GENDERED (Gather - 
Explore - Nurture - 

Deconstruct - Experiment - 
Raise awareness - Empower - 

Disseminate)- Towards a 
gender-mainstreaming 

approach in projects and youth 
organisations" 

Martie 2017 

Proiect derulat de către 
Asociația 

"ParticipAction" din 
Franța, la care participă 
reprezentanți din 13 țări 

europene 

Concursuri de limba engleză, 
de limba franceză si istorie 
organizate de zilele liceului 

Noiembrie 2016 Premii de peste 2000 
RON 

Organizarea Bubble Parade cu 
peste 100 de voluntari Mai 2017 

Pe platoul Curții 
Domnești – sărbătoarea 
internațională a fericirii 
cu peste 300 de tineri 

participanți 
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Biblioteca 
Activitatea bibliotecii Colegiului Naţional Petru Rareş, 2016-2017 

 
Bibliotecar Elena POPA 

 
Biblioteca C.N. Petru Rareş, înfiinţată în anul 1897, este o bibliotecă de drept 

public care deserveşte prioritar elevii şi cadrele didactice. Scopul principal al 
bibliotecii este constituirea şi comunicarea colecţiilor de carte, documente şi baze de 
date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, 
educaţie cercetare sau recreere. 

 
Activităţi 
 
În perioada 2016-2017, în biblioteca CNPR, au fost organizate acţiuni de 

stimulare şi îndrumare a elevilor spre lectură prin: 
• prezentarea Regulamentului de bibliotecă; 
• prezentarea bibliotecii, elevilor din clasele a V-a şi a IX-a; 
• vizitarea depozitelor de publicaţii; 
• explicarea modului de aranjare a cărţilor la raft (câteva noţiuni de 
clasificare a documentelor într-o bibliotecă); 
• iniţierea în utilizarea Catalogului de bibliotecă; 
• instruirea privind înfiinţarea contului de bibliotecă pentru a deveni 
utilizator web; 
• instruirea privind modul de rezervare a publicaţiilor şi consultarea fişelor 
personale direct de la domiciliu. 
• asigurarea materialelor bibliografice în vederea pregătirii elevilor pentru 
concursuri şi olimpiade şcolare; 
• activităţi de popularizare a colecţiilor bibliotecii prin expoziţii tematice 
(în holul bibliotecii), liste ale publicaţiilor nou intrate în bibliotecă, vitrine cu 
documente din trecutul şcolii şi al bibliotecii 
• îndrumarea elevilor în activităţile desfăşurate în cadrul Cercului de 
literatură; 
• amenajarea spaţiului de împrumut în aşa fel încât elevii să fie atraşi spre 
bibliotecă. În sala de primire elevii au acces direct la materialele de referinţă, 
la un calculator şi posibilitatea de multiplicare a materialelor necesare la orele 
de curs. 

Au fost respectate procedurile existente la nivelul bibliotecii cu 
privire la: 
• efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă (RMF, RI, Fişe de 
cititor); 
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• efectuarea evidenţelor primară (înregistrarea în RMF) şi individuală 
(înregistrarea în RI) a publicaţiile nou intrate în bibliotecă. 
 Toate publicaţiile intrate în bibliotecă în anul şcolar 2015-2016 au fost 

prelucrate conform normelor şi au fost introduse în catalogul on-line. Utilizatorii 
bibliotecii Colegiului Naţional Petru Rareş au la dispoziţie pentru informare, pe 
lângă catalogul on-line şi accesul la o bibliotecă virtuală. Acestea pot fi accesate 
direct de pe adresa http://petrurares-nt.ebibliophil.ro/ 

 
 
 
 
 
Activităţi în parteneriat: 
 
• Ştafeta lecturii – parteneri: Organizaţia Pensionarilor Piatra Neamţ, CCD 
Neamţ, CN. Calistrat Hogaş; 
• bibliotecarului în România- parteneri: Biblioteca GT Kirileanu, CCD Neamţ, 
CN Calistrat Hogaş şi Liceul Comercial Spiru Haret; 
• Expoziţie de carte în limba franceză – partener Centrul Cultural Francez Iaşi  
• Activităţi în cadrul Proiectului Erasmus+ cu titlul „Des écrits aux écrans: 
Lecture et écriture en Europe dans un contexte de mutation numérique”, 
proiect în care a fost inclusă biblioteca Colegiului Petru Rareş. Participarea 
bibliotecarului, luna februarie 2016,  împreună cu un grup de elevi de la CN 
Petru Rareş, la un schimb de experienţă desfăşurat la Liceul „Saint-Exupéry” 
din Saint-Raphaël, Franţa. 
• Parteneriat cu ADIFLOR, în cadrul programului internaţional „Semons le 
plaisir de lire en français en Roumanie” 
 
Statistici: 
 
• volume înregistrate în bibliotecă în perioada 2016-2017: 142 din care 65 
achitate de la buget şi 77 provenite din donaţii; 
• total volume existente în bibliotecă: 55513; 
• utilizatori înscrişi: 687; 
• număr utilizatori web: 36; 
• număr titluri înregistrate on-line: 7.625; 
• număr exemplare înregistrate on-line: 15.424.  

 
 
  

http://petrurares-nt.ebibliophil.ro/
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Cabinetul de asistență psihopedagogică 
Prezentarea cabinetului de consiliere  

 
profesor Ramona VORNICU, psiholog şcolar 

  
În cadrul CNPR funcţionează, începând din anul 2007, Cabinetul de 

Consiliere Psihopedagogică în care se desfăşoară activităţi specifice de educaţie, 
asistenţă psihopedagogică şi consiliere educaţională, coordonate de un profesor 
psiholog cu pregătire de specialitate în domeniu. 

Scopul fundamental al consilierii educaţionale este asigurarea unei 
funcţionări optime a individului sau grupului, scop care se poate atinge prin 
împlinirea obiectivelor consilierii: 

- promovarea sănătăţii şi a stării de bine; 
- dezvoltare personală; 
- prevenţie. 
Consilierea oferă asistenţă în formarea, dezvoltarea şi aplicarea următoarelor 

capacităţi: 
- rezolvarea unor sarcini concrete;  
- rezolvarea unor crize existenţiale; 
- optimizarea relaţiilor interumane; 
- învăţarea unor modele comportamentale precum: stabilirea unor scopuri 

în viaţă, ascultarea activă, conversaţia, autoafirmarea, concentrarea 
atenţiei, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, relaxarea, opţiunea 
şcolară/profesională, rezolvarea de conflicte, dezvoltarea creativităţii, 
menţinerea sănătăţii, petrecerea timpului liber ş.a. 

În plus, în cadrul procesului de consiliere specialistul asigură: 
- confidenţialitatea, ca o condiţie esenţială a desfăşurării activităţilor de 

consiliere, astfel încât să i se asigure clientului sentimentul de siguranţă 
şi confort psihologic; 

- excluderea judecăţilor de valoare şi ascultarea activă;  
- suportul afectiv; 
- respectul faţă de client; 
- responsabilizarea pentru realizarea obiectivelor fixate în comun. 
Conform reglementărilor legale în vigoare, psihologul şcolar are următoarele 

sarcini: 
- sprijinirea elevilor în scopul autocunoaşterii şi dezvoltării personale;  
- elevilor în probleme: emoţionale (anxietate, depresie), comportamentale 

(agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar); 
- adaptarea elevilor la cerinţele şcolii;  
- intervenţii în situaţii de criză (divorţ, boală, deces al unui membru din 

familie etc.); 
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- evaluarea psihologică a elevilor la cererea acestora, a părinţilor sau a 
cadrelor didactice; 

- sprijinirea şi consilierea elevilor în scopul dezvoltării unor abilităţi 
importante menite să îi ajute pe aceştia să se adapteze mai uşor realităţii, 
precum: abilităţile de comunicare şi management al conflictelor, 
abilităţile sociale şi asertive, de management al timpului şi al stresului, 
de rezolvare de probleme etc; 

- promovarea în rândul elevilor a unor atitudini corecte în ceea ce priveşte 
adoptarea unui stil de viaţă sănătos (dezvoltarea unor comportamente 
psihosexuale sănătoase, prevenirea HIV/ SIDA şi sarcinile nedorite, 
prevenţia comportamentelor adictive – consum de tutun, droguri, alcool 
etc.);  

- elevilor în scopul îmbunătăţirii stilului lor de învăţare; 
- orientarea carierei elevilor şi consiliere vocaţională; 
- consilierea informaţională a elevilor, părinţilor sau cadrelor didactice pe 

diverse teme; 
- sprijinul activităţilor de consiliere desfăşurate de către profesorii 

diriginţi; 
- cercetare în domeniul consilierii etc. 

 Psihologul şcolar desemnat din anul înfiinţării să coordoneze activitatea 
acestui Cabinet şcolar este profesor Ramona Vornicu, iar în perioada 2012-2016 au 
desfăşurat aici activităţi de specialitate prof. Mirela Teşu şi prof. Diana Onu. 

În continuare voi face o scurtă prezentare a problematicii abordate în cadrul 
Cabinetului, cu menţiunea că aceste activităţi se desfăşoară doar cu acordul părinţilor 
pentru elevii minori şi în condiţii de confidenţialitate.  

 Consilierea individuală a elevilor pentru:   
- prevenirea/diminuarea absenteismului şcolar; 
- soluţionarea unor probleme personale sau de grup; 
- relaţionarea cu familia; 
- diminuarea, ameliorarea, depăşirea situaţiilor conflictuale; 
- autocunoaştere, automodelarea;  
- gestionarea propriilor emoţii; 
- identificarea şi diminuarea simptomatologiei unor tulburări de 

personalitate; 
- labilitate emoţională; 
- dependente (calculator, tutun, emotionala, droguri); 
- violenţă, furie; 
- depresie, anxietate; 
- tentative de suicid;  
- orientare şcolară şi profesională. 
Consilierea de grup a elevilor la clase pentru: 
- dezvoltarea relaţiilor interpersonale;  
- creşterea asertivităţii;               
- control emoţional; 
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- medierea si gestionarea conflictelor; 
- testare si evaluare psihologică; 
- prevenirea absenteismului; 
- combaterea violenţei; 
- combaterea consumului de tutun; 
- conştientizarea efectelor utilizării excesive a PC, TV; 
- activităţi OSP (orientare şcolară şi profesională).  
 Consilierea în grup a elevilor în cabinet pentru:  
- autocunoaştere şi dezvoltare personală: cursuri de comunicare, de dezvolare 

a abilităţilor sociale ş.a.; 
- orientare şcolară şi profesională. 
 Consilierea părinţilor privind: 
- îmbunătăţirea relaţiei de comunicare părinte-copil; 
- susţinerea emoţională a elevilor aflaţi în stare de depresie, tentativă suicid; 
- responsabilizarea copilului în familie; 
- conştientizarea părinţilor asupra unor aspecte specifice de dezvoltare 

psihică, emoţională a adolescentului; 
- rolul familiei în formarea personalităţii copilului; 
- disfuncţii în relaţia părinte-copil; 
- răspuns solicitări/discuţii spontane cu părinţii; 

Consilierea profesorilor în următoarele direcţii:  
- sprijinirea activităţii didactice, diseminare de documente adecvate 

situaţiilor contextuale de deficit sau performanţă şcolară, documente de 
strategie curriculară, evaluativă, acţiune pedagogică, implicit de 
sprijin/consiliere şcolară;  

- optimizarea relaţiilor în clasa de elevi, gestiunea situaţiilor de criză în 
grupul clasă; 

- strategii de diseminare a unor cazuri de criză comportamentală şi de 
identificare a soluţiilor de ameliorare/optimizare;   

- cunoaşterea pe criterii şi fundamente psihologice a copiilor/elevilor în 
vederea  conceperii şi implementării de soluţii adecvate, optimale centrate 
pe dezvoltarea personalităţii, creşterea eficienţei personale; 

- fişa de observare şi evaluare psihopedagogică a elevului; 
- realizarea/ofertarea de materiale informative, suporturi de proiectare a 

demersurilor de interacţiune şi sprijin în relaţiile/interacţiunile cu 
elevul/grupurile;  

- sprijin pentru proiectarea şi susţinerea activităţilor de consiliere utile 
profesorilor diriginţi; 

- discuţii, sprijin acordat profesorilor diriginţi (oferta suporturi informative 
si metodologice) pentru eficientizarea lecţiilor de dirigenţie/consiliere, 
abordarea şi valorificarea valenţelor educative a unor teme cu efect 
formativ-educativ în plan atitudinal-comportamental. 

Voi prezenta şi câteva rezultate ale activităţilor de consiliere: 
- existenţa unor elevi care vin periodic la cabinet; 
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- îmbunătăţirea situaţiei şcolare a unor elevi care au venit la cabinet 
(învăţare de cunoştinţe, atitudini şi comportamente); 

- parte din elevii consiliaţi comunică şi socializează mai uşor; 
- elevi cu disponibilitate empatică în comuncare, relaţiile şi interacţiunile 

cu ceilalţi; 
- depăşirea unor stări depresive grave şi suport emoţional în cazuri de 

tulburări grave de personalitate cu tentativă de suicid, internare şi 
tratament psihiatric;  

- colaborarea cu familia plecată în străinătate şi consilierea psihologică 
posttraumatică a determinat suport emoţional şi ieşirea din criză; 

- responsabilizarea elevilor faţă de rolul de elev, faţă de şcoală, familie şi 
societate; 

- evitarea unor situaţii de abandon şcolar; 
- susţinerea elevilor în parcurgerea examenelor de bacalaureat şi admitere 

facultate; 
- îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil; 
- părinţi care reglând/autoreglând propriile atitudini/comportamente, 

comunicarea, procentul de permisivitate parentală, obţin performanţe 
nesperate cu copiii lor. 

 Metode şi tehnici utilizate în consiliere: 
1. Metode de cunoaştere a personalităţii celui consiliat prin teste şi 

chestionare de interese profesionale, de aptitudini generale şi speciale, testele de 
creativitate, testele de personalitate. 

2. Metode de autocunoaştere a personalităţii prin: 
• autocaracterizare – structurată de către consilier şi realizată cu sprijinul 

logistic şi metodic al acestuia, mai cu seamă în ceea ce priveşte utilizarea 
corectă a unor instrumente precum testele, portofoliile, referinţele etc; 

• autoevaluarea – potrivit unor baremuri şi criterii de performanţă cu ajutorul 
unor tehnici cât mai obiective.  

3. Metode de informare şi documentare, de marketing personal asupra pieţei forţei 
de muncă prin: 

• proiecte profesionale şi/sau de carieră, care definesc politica proprie în 
construcţia devenirii şi realizării socio-profesionale; rutele şcolare şi 
profesionale, competenţele şi nivelurile de performanţă cerute de viitoarele 
profesii, oportunităţi de carieră etc.; 

• târguri ale forţei de muncă – prin care vin în contact cu ofertanţii unor locuri 
posibile de muncă, unde participă la interviuri etc.; 

• consultarea unor reviste de specialitate, a unor pliante de prezentare etc.; 
• vizionarea unor emisiuni TV, video-casete, prin care se prezintă diverse 

domenii profesionale, medii de muncă; 
• consultarea unor pagini web, site-uri cuprinzând informaţii utile consilierii; 
• elaborarea unor scrisori de intenţie care, împreună cu CV-ul, prezintă 

competenţele solicitantului, interesele şi motivaţiile pentru respectivul lor de 
muncă, intenţiile privind dezvoltarea firmei; eventual proiecte manageriale. 
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4. Metode de consiliere propriu-zisă (de sfătuire) prin: 

• dezbateri pe probleme de orientare şi consiliere, având drept obiectiv fie 
clarificarea opţiunilor şi atitudinilor participanţilor, fie analiza avantajelor 
sau dezavantajelor în alegerea unei variante de rute socioprofesionale; 
clarificarea unor întrebări ale tinerilor, vizavi de evoluţia în carieră; 

• studiul de caz, metoda situaţiei a incidentului critic, ce determină analiza 
situaţiei, stabilirea unor variante de decizie a factorilor favorizanţi sau 
defavorizanţi pentru fiecare variantă, precum şi măsurile corespunzătoare de 
aplicare a deciziei optime; 

• jocul de rol, precum şi simularea unei situaţii ce pot fi axate pe probleme 
precum problematica angajării, alegerea profesiei etc.; 

• interviul, menit să clarifice problematica pe care se va axa consilierea sau 
chiar exersarea pentru interviul real prilejuit de angajare. 
Consilierea, bazată pe principiul dezvoltării personale a beneficiarului, are un 

caracter confidenţial, este o relaţie de sprijin, ajutând consiliatul să-şi identifice 
resursele astfel încât acesta să fie capabil să se adapteze optim la cerinţele realităţii. 
Condiţia esenţială pentru succesul activităţilor este acordul clientului, 
conştientizarea problemei cu care se confruntă şi implicarea activă a acestuia în 
procesul de consiliere.  

Consiliere psihopedagogică? În ce fel de probleme te poate ajuta: 
Nu ştii în ce direcţie să o iei? Te simţi fără speranţă? 
Te chinui cu problemele vieţii, nu poţi să te decizi? 
Eşti anxios, deprimat şi te lupţi cu singurătatea? 

Sau suferi din cauza relaţiilor? 
Ai probleme în familie? Divorţ în familie? 

Terapia durerii şi consiliere în doliu. 
Vrei să vorbim despre: Autoapreciere – Imagine de sine – 

Autocunoaştere – Conştiinţa de sine? 
Ai probleme, dificultăţi de învăţare? 

Simţi că nimeni nu te înţelege şi te pierzi în mulţime? 
Eşti nervos şi nu te poţi controla? 

Sau chiar tu eşti hărţuit? 
Ai pierdut echilibrul din viaţa ta? 

Stil de viaţă sănătos. Tulburări alimentare. Tulburări privind imaginea 
corporală. (Anorexie, Bulimie) 
Prevenţie: Alcool – Droguri – Tutun 

Ai dispoziţie schimbătoare? 
Ai probleme privind iubirea, relaţiile? 

Ai întrebări pe care nu ai curajul să le pui? 
Sau vrei doar să te testezi? ( inteligenţă, memorie, atenţie, stilul de 

învăţare etc.) 
Ai nevoie de orientare şcolară şi profesională? 

Vrei sa iţi  păstrezi anonimitatea? Consilierea este confidenţială! 
Caută psihologul şcolar pentru ajutor!  
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR 2016-2017 

 
 
 
 
 

Gimnaziu 
 

Clasa V VI VII VIII Total 
Număr de clase 1 1 1 1 4 
Număr de elevi 31 27 32 31 121 

 
Liceu 
 

Profil 

Sp
ec

ia
liz

ar
e IX X XI XII 

nr. 
cl. 

nr. 
elevi 

nr. 
cl. 

nr. 
elevi 

nr. 
cl. 

nr. 
elevi 

nr. 
cl. 

nr. 
elevi 

Real MI 2 56 2 55 2 56 2 78 
ŞN 2 57 2 70 2 55 2 34 

Total profil 4 113 4 125 4 111 4 112 
Umanist ŞS 2 56 2 61 2 66 2 34 

Total profil 2 56 2 61 2 66 2 67 
Total liceu 6 169 6 186 6 177 6 179 

 
Total liceu 
 

Indicator Gimnaziu Liceu Total 
Număr de clase 4 24 28 
Număr de elevi 121 711 832 
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Componența claselor 
 

CLASA A V-A  
2016-2017 

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 APINTEI  V.  RENATA-MARIA 
2 BEREA  G.C. GEORGE-ALEXANDRU 
3 BEŞU  I.O. TUDOR 
4 BORDEI  C.C. CHRISTIAN-ANDREI 
5 BOTEZATU C. ELENA 
6 BUCULEI  N. IOANA-ALEXANDRA 
7 BUZDUGAN  L. TUDOR-ŞTEFAN 
8 CĂDEREA  A. ANA-TEODORA 
9 CHIRIŢĂ  G.O. ANASTASIA 

10 DOBREA  V.M. SORANA-MARIA 
11 FLOREA  A.V. ELENA-ANDREEA 
12 GHENEA  A. MIHAI-TUDOR 
13 LEONTE A.C. MAIA 
14 LUPAŞCU  G. SIMON-DIMITRIE 
15 MAREŞ  I. PETRU 
16 MÎNDRU  R.B. TUDOR 
17 NISTOR V. MARIA-DELIA 
18 ONIGA  R.G. IOANA-AMALIA 
19 PALANCANU  C. ALBERT-NICOLAS 
20 PANTAZIU  C. MIHNEA-CONSTANTIN 
21 PLEŞA  R. MAIA-CRISTIANA 
22 PRISTAVU I.C. ŞTEFAN-CĂLIN 
23 MONACH  P. AMALIA-ELENA 
24 SAVIN  V.C. ANDREI-CĂTĂLIN 
25 TOFAN  A. PETRU-ROBERT 
26 TUDOR  L.L. GIA-ŞTEFANIA 
27 ŢÎŢAN  N.E. GEORGIANA-ELENA 
28 ŢUVICHI  D.M. ANDREEA-MIRUNA 
29 UNGUREANU  C.C. CĂLIN-PETRU 
30 VERDEŞ  C. ANA-ANDREEA 

 DIRIGINTE,  
prof. MONICA COSTEA 
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CLASA a VI-a  
2016-2017 

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ANDRONIC  A.M.   DARIUS-DIMITRIE 
2 ANDRONIC   L.S.   MARIA 
3 APETREI   F.C.   FLAVIA-ELENA 
4 APOSTOL   A.   ALEXANDRU 
5 BABĂTĂ  T.  DIANA-MARIA 
6 BALINT  M.  ANA-TEODORA 
7 BĂRBIERU   T.A.  TUDOR 
8 BARTICEL   S.   EMANUEL-MIHAI 
9 BEREA   G.L.   CARMEN-ELENA 

10 BISTRICEANU   D.   TRAIAN 
11 CĂILEANU   V.   TEODORA 
12 CENUŞE   C.C.   VLAD 
13 CHIRIŢESCU   E.L.   ANA 
14 CIOCÎRLAN   R.I   MIHNEA-ANDREI 
15 COCEA  C.  IUSTIN-ANDREI 
16 COCEA   C.  MATEI-CONSTANTIN 
17 COJOCARU S.C.  ELENA  
18 DIACONESCU  I.   ADRIAN 
19 GHERGHEL   D.   RALUCA-ANDREEA 
20 IRIMIA   R.G.   ANA-BIANCA 
21 LOGHIN   R.   CIPRIAN-ROBERT 
22 LUPAŞCU   M.   THEODOR-MIHAI 
23 NĂFĂREANU   G.   DARIA 
24 NĂSOI  L.   IOANA 
25 NECHITA   D.   TEODOR-MARC 
26 OANCEA   N.R.   CRISTIAN 
27 PEPENE    D.A.   EMILIA-GABRIELA 
28 RUSU  V.V.   DRAGOŞ-CONSTANTIN 
29 STURZU - COSMA   B.I.   SMARANDA 
30 VERDEANU  R.   MIRCEA-MATEI 
31 VOICU  I.L.  MATEEA-GABRIELA 
32 ZĂGĂRIN   C.I.   TUDOR-IOAN 

DIRIGINTE, 
prof. MITREA LOREDANA 
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CLASA a VII-a  

2016-2017 
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ALISTAR M.P. ALEXANDRU-ANDREI 
2 APETRI C MIHNEA-MIHAI 
3 APETRI C MARIA   
4 ASAFTEI I.M. ELENA-FRANCESCA 
5 BRĂNUŢ C IOANA-ALEXANDRA 
6 BRICI C TUDOR   
7 BUZDEA M.D. MATEI   
8 CHIŢU C TUDOR   
9 CONSTANTINESCU D ANTONIO   

10 CORFU M.C. DENISA-ELENA 
11 CREŢU M.A. ALEXANDRA   
12 DINU M.C. MIHAI-CONSTANTIN 
13 GOLODIN O IUSTIN   
14 GRĂPINOIU V CODRIN-EMILIAN 
15 HUMĂ C ILINCA   
16 IONAŞCU L.N. OTILIA   
17 MACIUJEC O.C. DAVID   
18 NIŢU V ANDREEA   
19 ONICĂ A ŞTEFAN   
20 PASCAL S FLAVIA-CRISTIANA 
21 RACHIERU M.G. ANDREI   
22 RADU Ş ANDREEA-XENIA 
23 SĂVOAIA T MARIA   
24 SMARANDA I.C. IUSTIN-CONSTANTIN 
25 TEACU D IUSTINA   
26 TOCOIAN E.I. MARIA-TEODORA 
27 VERDEŞ C MARIA-IOANA 
28 VLADISLAV C NORIS-VICTOR 

DIRIGINTE, 
prof. DAN IRIMIA 
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CLASA a VIII-a 

2016-2017 
     
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

 
1 AVADANEI V.C. SERGIU-CONSTANTIN  
2 BACIU V LORENA-MARIA  
3 BORDEI C.C. PAULA-DIANA  
4 BURAGA G GEORGIANA-TEODORA  
5 CĂLIN C IOANA    
6 COSNICEANU M MIHAI-COSMIN  
7 COSTAN C.N. CRISTIANA    
8 DINU M.C. IOANA-AURELIA  
9 DÎRLOMAN V LAURA-ILINCA  

10 FILIP-MURARU C.C. ELENA    
11 GAVRILESCU B ŞTEFANA    
12 GHINEŢ D.I. THEODOR-IOAN  
13 LEŞOVSCHI A ILINCA    
14 LUNGU G.C. GEORGE-TUDOR  
15 LUPUŞORU-HANGANU D. ALEXANDRA-IOANA  
16 MIRON D ANNE-HELEN-RHEA  
17 MUNTEANU D ANDREEA    
18 NĂFORNIȚĂ G.L. ANA    
19 OJICĂ L ALEXANDRU-NICOLAE  
20 OPRESCU A ANDREI  
21 POPESCU C.V. ARON    
22 SANDOVICI V.A. MARIA-SMARANDA  
23 SAVA B.M. ŞTEFAN    
24 SAVA D TEODORA-CĂLINA  
25 TOFAN F.O. ALESSANDRA-CRISTINA  
26 TOFAN I IOANA    
27 TOMA O VLAD-FLORIN  
28 UNGURIANU G SORINA-TEODORA  
29 VICU C BOGDAN-ANDREI  
30 VICU S MARIA    
31 VLAD V.G. VIOREL CODRIN  

DIRIGINTE, 
prof. IFTIMIE OLIMPIA-MAGDA 
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CLASA a IX-a A 

2016-2017 

    
    

Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ALIXANDRESCU D. OCTAVIAN 
2 AMARIEI M.C. ELISA-ELENA 
3 AXINTE C. ALEXANDRU 
4 BEŞLEAGĂ V.D. RĂZVAN-DANIEL 
5 BLAGA F. DUMITRU-ROBERT 
6 BOGDAN V. IULIAN 
7 BOSTAN C. ANA-MARIA 
8 BURLACU V. ŞTEFAN-IOAN 
9 CONSTANTINESCU C.S. DELIA-TEONA 

10 COVASAN I. MIHAI 
11 CREŢU M.A. ANDRA-NATALIA 
12 DAN G. GEORGE-COSMIN 
13 GHEORGHE C. MARA-ELENA 
14 GHERASIM B. MIHAI-ALEXANDRU 
15 IONIŢĂ I. IOANA-CAMELIA 
16 MAGA E. PAUL 
17 MONACH P. SEBASTIAN-PETRIŞOR 
18 MURARIU G. ANCA-IOANA 
19 NACU C.C. IUSTINIAN-GEORGE 
20 PANOSCHI G. GHEORGHE-CRISTIAN 
21 SIMEREA L. NADIA-DUMITRIȚA 
22 STANCIU M. GEORGIANA-MARIA 
23 STANCIU D. GIULIA-DENISA 
24 ŞTEFĂNESCU V. ANDREEA 
25 VICOL C.C. ELENA LIDIA 
26 ZAMĂ M.I. ELY-MARIA 

 
   

DIRIGINTE, 
prof. ILIE AIDA 
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CLASA a IX-a B 

2016-2017 

    
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ALUCULESEI I.C. MĂLINA-ELENA 
2 ARDELEANU GH. GABRIEL 
3 BÎRJOVANU D. MATEI-CONSTANTIN 
4 DASCĂLU V. TUDOR 
5 DUMITRU N. ŞTEFAN-ALEXANDRU 
6 FILIP-MURARU C.C. MARIA-AMALIA 
7 FURDUESCU A.C. CARINA-CĂTĂLINA 
8 GHERASIM G. GEORGE-COSMIN 
9 HERDEȘ M. HORAȚIU 

10 LUCA M.A. DAVID-ŞTEFAN 
11 MANOLE C. DANIEL 
12 MIHĂILĂ M. RALUCA 
13 MITREA H. OVIDIU 
14 MUNTEANU R. RAMONA-GABRIELA 
15 MUNTEANU G. ȘTEFAN 
16 NISTOR G. GEORGIANA 
17 POȘCHIN D.N. IOAN 
18 PODBERESCHI D. PAVEL 
19 POEŢELEA M. MIHAI-RAREŞ 
20 RADU V. MATEI 
21 RĂUŢĂ C.G. ALEXANDRA-ELENA 
22 SERGHIE G.C. TANIA-NORA 
23 SOCEA V. TEODOR 
24 TANASĂ V. TUDOR 
25 TEACU P. PETRE-COSMIN 
26 TOPLICEANU I. TEODORA-ANIŞOARA 
27 UNGUREANU D.I. SILVIA-IULIANA 
28 VASILACHE I. ANDREI-FLORIN 

    
    

DIRIGINTE, 
prof. HARALAMB DOREL 
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Anuar 2016-2017 

 
 

CLASA a IX-a C 
2016-2017 

    
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ANEGRULUI C. ANA-RALUCA 
2 APETREI C. COSMIN 
3 APOSTOL G. GEORGIANA 
4 BACIU C. ESTERA 
5 BEZIM O. OANA-ALEXANDRA 
6 COJOCARIU I. ANTONIA-FRANCESCA 
7 CONSTANDACHI D. RĂZVAN-IOAN 
8 CRĂCIUN GH. RADU-VALENTIN 
9 DASCĂLU I.I. IOAN-DORIAN 

10 DOGARIU P. ELENA-LORENA 
11 DUMITRESCU M. MICHELLE 
12 FLOREA C. IOANA 
13 GHINEȚ D.I. ADELINA-ELENA 
14 GHIŢESCU C.M. MIHAIL-ALEXANDRU 
15 GOGU-CRAIU L. AGNES-ANDRADA 
16 HRENIUC G.F. TEONA-ELENA 
17 ISTRATE F. IASMINA-ELENA 
18 LUCA I. DIANA-ILINCA 
19 LUPEI L.C. MARIA 
20 MÂNGÂŢĂ C. ISIDORA 
21 NEGURIŢĂ S. DENISA-ŞTEFANIA 
22 PLĂEŞU I.I. IOANA 
23 ROŞOAIA L.C. EDUARD -CONSTANTIN 
24 SMEU A.C. ANDREI-ALEXANDRU 
25 STAVARACHE V.C. BIANCA-ELENA 
26 VASILIU M.E. ANGHEL-ALEXANDRU 
27 VÎRGĂ D. ALIN-DANIEL 
28 ZABULIC D. GEANINA 

    
DIRIGINTE, 

prof. BOGHIAN IOANA-CĂTĂLINA 
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C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a IX-a D 

2016-2017 

    
     

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 AGAFIŢEI V. ANTONIO-ŞTEFAN 
2 BOGZA G.A. ELENA-RALUCA 
3 BUGA D. DORIS-ANDREEA 
4 BULAI C. BEATRICE-ELENA 
5 BULAI V. IOANA-LAURA 
6 CODIŢĂ V. VASILICA-ALEXANDRA 
7 COJOCARU I. ANDREEA-MARIA 
8 DAVID G.M. MIHAIL-DANIEL 
9 DOMNICA V. LAVINIU-RAUL 

10 DUMITRACHE D. DIANA 
11 FLORESCU C. IRINA-ELENA 
12 GRIGORII F. ANA-MARIA 
13 IFTIME V. ANDREEA 
14 JITARU C. CRISTINA-ANAMARIA 
15 NICORESCU G. BOGDAN-ALEXANDRU 
16 OLARU I. FLORIN 
17 OSTAHIE C. IORDANA-ANTONIA 
18 PRIBEAGU V. GEORGIANA-BIANCA 
19 RADU-DIMITRIU B.V. GABRIELA 
20 SCURTU I.M. ANA-MARIA 
21 SIMION V. IULIA-RALUCA 
22 STOLERU I.C. ELISABETA-STELIANA 
23 ŞORODUC S. ARIADNA-DOMNICA 
24 TANASICIUC R. DIANA-THEONA 
25 TEODORESCU I. ANEMONA-IOANA 
26 TOMA C. IOANA-CLAUDIA 
27 ŢUVICHI V. ANA-MARIA 
28 VORNICU D.P.C. TUDOR-ANDREI 

    
DIRIGINTE, 

prof. GRIGORI MIRELA-CRISTINA 
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CLASA a IX-a E 
2016-2017 

    
    

Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 AGIURGIOAIE C.I. CARINA-IOANA 
2 ASANDULUI I.A. ANA-ALEXANDRA 
3 BĂLTOG V. ROBERT 
4 BOTESCU G. BOGDAN 
5 CALPAC V. ANA-MARIA -SIDONIA 
6 CIOFOAIA I. IULIA-BIANCA 
7 CREŢU I. DUMITRU-ALIN-IONUŢ 
8 CROITORU N.R. MATEI 
9 CRUDU M. STELIAN-CODRIN 

10 DASCĂLU C. VLADUŢ-CONSTANTIN 
11 DĂMIAN C. SARA 
12 DUMITRIU R. DIANA 
13 FERARU O. DIANA-GRAŢIELA 
14 GRIGORCEA I.I. MARIA 
15 GRIZA Ş IOANA 
16 HOGEA C.A. BIANCA-ELENA 
17 LAZER V. ELENA-LAURA 
18 LEONTE N. GEORGIANA-MARINA 
19 LUPEI D. DENISA-ELENA 
20 MIRON C.T. MATHIAS-ŞTEFĂNEL 
21 MUNTEANU C. ALEXANDRA-PETRONELA 
22 PĂDURE G. BEATRICE-ELENA 
23 PETRACHE O.F. ALEXANDRA-ELENA 
24 POPA M. ANDREEA-MIHAELA 
25 POPA C.V. ALEXANDRU-GABRIEL 
26 SACARA G. MARIA-ALEXANDRA 
27 STOICA E. RADU-TEODOR 
28 URSU I. ŞTEFAN-ALEXANDRU 

    
DIRIGINTE, 

prof. OBREJA LIDIA 
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C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a IX-a F 

2016-2017 

 
Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 AFLOAREI-REBEGIA C. INGRID-ELISABETA 
2 ANDREI V. DELIA-ELENA 
3 ARON I. DIANA-MARIA 
4 BABA N. SORINA 
5 CEOBANU N. DANIELA 
6 CÎTIA A. AURA 
7 CUCOŞ D. IULIAN-IOAN 
8 DĂNILĂ D. PETRU-GIANI 
9 DORNESCU V. ANA-ANTONIA 

10 DRĂGUŞANU O. MIRUNA 
11 ENE N.D. BOGDAN 
12 FĂTU D. LARISA-GEORGIANA 
13 FILIMON G. ALEXANDRU-GEORGE 
14 GĂUCAN N.M. GABRIELA-LAVINIA 
15 GOREA A. ELENA-BIANCA 
16 GRIGORAŞ A. COSTINELA 
17 IGNAT I. BIANCA-RALUCA 
18 IONICHE C. RICARDO-DANIEL 
19 MARCU V. CIPRIAN 
20 MINUŢ G. DARIA-ANAMARIA 
21 NASTASIU H. TEODORA 
22 NĂSTASE C. OCTAVIANUS 
23 NEACȘU A. ELENA-ADRIANA 
24 POPA A. ANDREEA 
25 PUȘCALĂU C. CĂTĂLINA 
26 SCUTARU C. VLĂDUŢ COSMIN 

27 TEODORESCU-
PASCARU C. ŞTEFAN-CHRISTIAN 

28 TOMESCU CS.. ROXANA-MARIA 

    
DIRIGINTE, 

PROF. DREXLER DORINA-LUMINIŢA 
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CLASA a X-a A 

2016-2017 
    

Nr. 
crt. PRENUME Inițiala NUME 

1 ADAM G. FABIANA-ŞTEFANIA 
2 ANDONE D. CLAUDIA-ȘTEFANIA 
3 ANDREI C.L. BOGDAN   
4 ANDRIESCU V. ANTONIO-VASILE  
5 APETREI P.B. ANA-CĂTĂLINA 
6 ASANDEI V. RALUCA   
7 BUCALĂU I. ANA   
8 BUDUROEȘ V. ELENA BIANCA 
9 BURUIANĂ C. ALEXANDRU-FLAVIUS 

10 COŞOFREŢ N. ELENA   
11 CREŢU M. TEONA-DUMITRA 
12 CRUȘITU V. IOAN-TEOFIL 
13 CUCOŞ M. ANDREEA   
14 CURELARU G. SERGIU-CĂTĂLIN 
15 DRĂGAN I. ANDRA-MĂLINA 
16 GAVRIL V. FLORINA   
17 GĂNESCU G. ŞTEFAN   
18 GRIGORIU R. ANDREEA-PAULA 
19 GROSU S. LETIŢIA-CAMELIA 
20 HERCIU S.M. ANDREEA-ELENA 
21 LUCA G. ARMANDO-CRISTIAN 
22 MĂRGINEAN M. ANDREI-AUREL 
23 NEAMŢU M.M. NARCISA-NICOLETA 
24 OLARU L.C. LAURA-ELENA 
25 PODARIU D. ISABEL   
26 POPA I. ANDREI   
27 POPESCU I. OANA-IONELA 
28 ŞENDREA C. ANDREI-CONSTANTIN 
29 ŢUŢUIANU M.R. CRISTIANA   

DIRIGINTE, 
prof. MAREȘ CARMEN 
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C.N. Petru Rareș 

CLASA a X-a B 
2016-2017 

    
    

Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 AGAFIȚEI G. MIRIAM-BOGDANA 
2 ALINEI-POIANĂ I. TUDOR   
3 APOSTOAIA N. PETRU   
4 ATOMULESEI G.G. PAUL-COSTIN 
5 CEORNOLEŢA C. CHRISTIANA-CASANDRA 
6 COJOCARU D.H. RUXANDRA   
7 COȚOFAN I. ALEXANDRU-ROBERT 
8 GUȚU F. ȘTEFAN   
9 IMBRU D.N. ANDREI-NICOLAE 

10 MIRON I. RALUCA-ANDREEA 
11 MOCANU A. IOANA   
12 MUNTEANU V.C. LOREDANA-ȘTEFANA 
13 NEACŞU S. RĂZVAN-ANDREI  
14 OANA D.R. GEORGIANA   
15 PAŞPARUGĂ V. LAVINIA-ALEXANDRA 
16 ROCA I. IOANA-MARIA 
17 ROMILA C. MIRCEA   
18 SECARĂ C. BIANCA-ȘTEFANIA 
19 SECHELARU C. ANDREEA   
20 SPIRIDON C.C. ANDRA-ELENA 
21 SPIRIDON M. OANA   
22 STANCIU C.E. ANDREI-CĂLIN 
23 STÎNGU C. MIRUNA   
24 STOIAN-ANIȚOAIEI V. DAIANA-VIORELA 
25 STOLERU V.L. ȘTEFAN   
26 ŞTEFĂNESCU V. IOANA   
27 TĂRNICERU A.C. TUDOR MIHAI  
28 TODOSIA D. DANIELA   

29 VICU F. CODRIN-ȘTEFAN 
30 ZABULIC D. DIANA   

    
DIRIGINTE, 

prof. GRIGORIU COSTICĂ 
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CLASA a X-a C 
2016-2017 

    
    

Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ABU-ALIKA A. SAMIR  
2 ANDRONACHE C. THEONA-IOANA 
3 APETROAIE M. TUDOR-PAUL 
4 ARĂDOAIE I. CRISTINA-IOANA 
5 ASIEI G. ŞTEFANIA   
6 BĂRBUŢ C. ANDA-ALEXANDRA 
7 BLIOJU V. BIANCA-ADINA 
8 BULBAŞA C. ŞTEFAN   
9 CONSTANTIN C. MIHAI-DRAGOŞ 

10 CREȚU M. MIHAELA-CRISTINA  
11 CUMPĂTĂ I. IONUŢ-CLAUDIU 
12 FLOAREA R. MARIA-VERONICA 
13 GAVRILUȚĂ V. ALEXANDRU   
14 ILIESCU M.V. ANDREEA-ALEXANDRA 
15 LĂCĂTUȘU C. ANA-CARINA 
16 MICLĂUŞ L. MAXIMILIAN-FELIX  
17 MIHALCEA C. ADINA-ELENA 
18 MIHĂILĂ R.S. MARIA-ELENA 
19 NĂSOI G. CĂTĂLIN   
20 ONIGA G. MARIA-RALUCA 
21 PRICOPE N. MARIA   
22 PRUNĂ C. CRISTIANA-ANAMARIA 
23 PUŞCAŞU V. MARIAN-CONSTANTIN 
24 RUSCANU S. SORINA-CĂTĂLINA 
25 SANDU M. TUDOR-CONSTANTIN 
26 ȘOANCĂ C. IUSTINA   
27 TĂRĂMTUŞ D. ANDRADA-MARIA 
28 TOMA G. EMILIA-GABRIELA 
29 VICOL C. MARA 
30 ZLOTILĂ I. DIANA-GABRIELA 

DIRIGINTE, 
prof. FORMAN DAN 
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C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a X-a D 

2016-2017 
    

Nr.  
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ANDROȘCĂ I.V. IULIA-CRISTIANA 
2 APETREI I. IOANA-ANDRADA 
3 ARĂDOAIE I. DIANA-ANDREEA 
4 BURLACU A. CRISTINA   
5 CAZAC A. IULIANA-RALUCA   
6 CÎTIA M. TEODORA   
7 FLOREA V.D. LETIŢIA 
8 GANEA P. PAULA-PATRICIA 
9 GAVRILĂ C.M. CLAUDIA-ŞTEFANIA 

10 GHERASIM D. DUMITRELA-ALEXANDRA 
11 GÎRLEANU D. FELIX-DUMITRU  
12 LAMATIC M.B. ANDREEA-CĂTĂLINA 
13 LAZĂR N. ANASTASIA   
14 LUCA I.D. ANDREIA   
15 MANOLE S. IORDANA-PAULA 
16 MARE R.P. STEPHEN PAUL 
17 MAZILU D. TEODOR   
18 MUŞAT D. RUXANDRA   
19 NEACSU D. ELISA   
20 PETRIȘOR R. SERGIU   
21 PINTILIE G. ANA-ZENAIDA 
22 PÎNZARU G. ANDRA-GEORGIANA 
23 PLOAIE I. IOANA-ALEXANDRA 
24 POLITIC I.A. CIPRIAN   
25 POSTOLACHE M. ANASTASIA   
26 ȘOROAGĂ V.O. AMALIA-ELENA 
27 TANASĂ L.C. IUSTINA-DENISA 
28 TOMULESCU S.I. RAREŞ-IOAN 
29 TOPLICIANU M. MARIA-RACHILA 

    
    

DIRIGINTE, 
prof. GORAȘ ANA-CRISTINA  
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CLASA a X-a E 
2016-2017 

    
Nr. 
crt. PRENUME Inițiala NUME 

1 ACIUBOTĂRIȚEI C. ENRIQUE-ALEXANDRU 
2 ATOMEI C. RICCARDO-NICHOLAS 
3 BÎRSAN V.L. LUIZA-ANA-MARIA 
4 BURCULEȚ I. RAOUL-CIPRIAN 
5 CĂLUGĂRU  I. IOAN-ALIN 
6 CIOBANU V. PAUL-CONSTANTIN 
7 COJOC C. ALEXIA-ELENA 
8 GROSU V. SORANA-GABRIELA 
9 LALĂU C. ELENA-NARCISA 

10 LOMURĂ F. ROXANA-ALEXANDRA 
11 MĂTASE P. PAUL-SANDRINO 
12 MEREUŢĂ V. CLEOPATRA   
13 MIHĂILESCU G.L. MARIA-ANTONIA 
14 MIRONESCU V. ECATERINA   
15 MITREA G. ILINCA   
16 MOLDOVANU I. MARA-ŞTEFANIA 
17 MURARU M.D. ANA-DENISA 
18 ONU L. ANDREEA-IOANA 
19 PLOSCARU C. BIANCA-ELENA 
20 POPESCU M. ELENA-SÎNZIANA 
21 POSTOLACHE C. ELENA-CODRUȚA 
22 PROBOTEANU C. PETRONELA-ANDREEA 
23 PUȘCALĂU C. TEODORA   
24 RÎNDAȘU G. MĂLINA-MARIA 
25 STANCIU R.R TUDOR-RADU 
26 TRIFAN B.M. MIHNEA-ŞTEFAN 
27 ȚOCU B. VASILICA-ȘTEFANIA 
28 UNGUREANU V. ALIS   
29 VAMANU F.M. GABRIEL-MATEI 

DIRIGINTE, 
prof. ADINA DIACONESCU  
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C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a X-a F 

2016-2017 
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 APETREI C. ANDRA-BIANCA 
2 APETREI I.M. MARIA-IUSTINA 
3 BALAN I.D. FRANCESCA   
4 BARB A. CRINA-MAGDALENA 
5 BORŞ G. GEORGE-ALEXANDRU 
6 BĂLAŞA V.S. ANA-SORINA 
7 CUSTURĂ M. MIHĂIŢĂ-ANDREI 
8 EIBENSCHUTZ C. ERIC-IULIAN 
9 GHERGHELAȘ I. MARIA-LUIZA 

10 HERDA R. ŞTEFAN 
11 HUMĂ I. MATEI 
12 LUNGU P.A. MARIA-LARISA 
13 MIHALACHE I. SMARANDA   
14 MÎŢU V.C. BIANCA-ELENA 
15 MUNTEANU C.S. DAIANA-ILINCA 
16 MURARIU V. VIRGIL   
17 NEGREANU I.G. DAVID GIULIO 
18 NICULCEA F. FLORIN-CRISTIAN 
19 ONȚANU GH. IOANA   
20 ORGHIDAN I. LARISA-GEORGIANA 
21 PAVELESCU F. FLORIN-SEBASTIAN 
22 POMEANU M. MIHAELA   
23 ROTARIU D. ELENA-LUISA 
24 ROTARIU V. RĂZVAN-VASILE 
25 ŞERBAN I. FRANCESCA-MARIA 
26 TOMA I. MARIA-OLIVIA 
27 UNGUREANU V. ANA-MARIA 
28 VRACIU G. IONUȚ   

    
DIRIGINTE, 

prof. GRIGORAŞ-POPA GHEORGHE 
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CLASA a XI-a A 
2016-2017 

    
    

Nr.  
crt. NUME Ințiala PRENUME 

1 ACHIRILOAEI I. IOANA-ISABELA 
2 AFLOAREI T. ALEXANDRU-GABRIEL 
3 AGHENIȚEI S. BIANCA-IOANA 
4 ARBOREANU I. CARINA-EMILIA 
5 BALAN N. ELENA-NICOLETA 
6 BRANEA M.M. ALEXANDRU   
7 BURAGA D. AGATA-RALUCA 
8 CHELARIU M. BRÎNDUŞA-PETRUŢA 
9 CIUBOTARIU M. GEORGE   

10 CORFU E. ROBERTA   
11 CUCOŞ V. MARIA-CORA 
12 DIACONU A. ALEXANDRU-RAREŞ 
13 GRĂDINARIU M.G. CEZAR-NICOLAE 
14 GRIGORIU R.F. LORENA-ELENA 
15 HOCIUNG D. TEODORA   
16 IONAŞCU L.N. DIANA   
17 IRIMIA V. ELENA-LARISA 
18 IVANOV N. IULIA-MIHAELA 
19 NECHITA G. DANA-ANDREEA 
20 NICOLAU C. OVIDIU-PETRU 
21 RUSU I. ALEXANDRU-FLORIAN 
22 ŢARANU G.C. MATEI-ALEXANDRU 
23 VATAMANU F. FLORINA-MIHAELA 
24 ZĂNOAGĂ F.G. BIANCA-VALENTINA 

    
    
    

DIRIGINTE, 
prof. VACULIK LIVIA-ANEMARIE 
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C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a XI-a B 

2016-2017 
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 BARNA M. ELVIS-OCTAVIAN 
2 BĂLȚĂTESCU C. ELENA-ECATERINA 
3 BEZEA F. ANA-ISABEL 
4 BÎRLĂDEANU S.D. TUDOR 
5 BLAJ I. MATEI-ALEXANDRU 
6 BLANARU S. ANDY-ŞTEFAN 
7 CINCĂ B. ADRIAN 
8 COJOCARU S.C. GABRIELA 
9 DIACONU P.R. ALEXANDRU 

10 DRELCIUC E.D. MARIA 
11 DUMBRAVĂ C.B. MIRUNA 
12 FARCAȘ T.O. COSMIN-MIRCEA 
13 GRIGORIU C. COSTIN 
14 IMBRIŞCĂ I. ALEXANDRA-ANDREEA 
15 LEONTICĂ T. SEBASTIAN 
16 MITREA I. ANDREI-IONUŢ 
17 MUNTEANU I. ANA-MARIA 
18 MUSCELEANU N. DRAGOŞ-NICOLAE 
19 NEȘTIAN C. TEODORA-RUXANDRA 
20 PĂTRĂŢANU V.E. ILINCA 
21 PETCU V. SORINA 
22 PETRESCU G. ANDREI 
23 PRISECARU G. ROXANA 
24 RÎPANU S. MIHNEA-ANDREI 
25 TARCINSKY I. BIANCA-IOANA 
26 TEODORESCU R. ANDREEA 
27 TOFAN V. ANDREEA 
28 TOFAN L. IOAN-ADRIAN 
29 VATAMANU M. BOGDAN-MIHAI 
30 ZENEMBISI C.D.Z. ELLI 

    
DIRIGINTE, 

prof. NĂSOI ELENA 
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CLASA a XI-a C 
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

 
1 ABABEI C. ALEXANDRU    
2 ACSINTE C. CODRINA-ELENA  
3 ANDREI C.T. LAURA-ELENA  
4 AVĂRVĂROAEI P.E. ANA-NARCISA  
5 BANCIU I.C. IOANA-CRISTINA  
6 BÂRJOVANU C.V. DRAGOŞ-CIPRIAN  
7 BOTEZATU C.E. DARIA-IOANA  
8 BRESTIN D.D. ANDREEA    
9 CAZAN C.S. PATRICIA-ELENA  

10 CIANGU N.C. GEORGE    
11 CIUCHI C. ALIN-IUSTIN  
12 DÂDĂ P. MARIA-GEANINA  
13 DUMITRU-PISALTU I. ELENA    
14 GOGOANĂ M. RADU-ALEXANDRU  
15 GRAMA I. ELENA-BIANCA  
16 HĂRNUŢ V. VLAD-ALEXANDRU  
17 HUŞANU C.M. TEODORA    
18 ILISEI C.V. CATINCA-PETRONELA  
19 MANOLE D. LAURA    
20 MARIN L.N. LAURIAN-TUDOR  
21 MĂRIUŢA GH. DARIA TEOFANA  
22 MEZEI A. DAN-CRISTIAN  
23 MIHUȚ S.C. ANA-MARIA-IVA  
24 MITREA C.C. IOANA    
25 MUTU M. MARIA-BIANCA  
26 NEGRUŞ I.D. RUXANDRA-MARIA  
27 PAŞPARUGĂ V. COSMINA-ELENA  
28 PETRILĂ G. TUDOR-MIHAI  
29 POPA I. ANA-AMALIA  
30 POPÎRDA V.V. ANA-MARIA  
31 ROBAN I. IONELA-DENISA  
32 ROŞU S.C. CRISTINA-ELENA  
33 TIMOFTE R.G. SORANA-ANDREEA  
34 VASILACHE A.C. IOANA-ILINCA  

DIRIGINTE,  
prof. IORDĂCHESCU LUCIAN  
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C.N. Petru Rareș 

CLASA a XI-a D 
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ACHIRILOAEI N. RALUCA-MINODORA 
2 AMĂRIUCĂI C. COSMIN   
3 ARCHIP M. MIHAELA-ELENA 
4 ASTANCĂI C. NICOLETA-ALEXANDRA 
5 BĂBUŞ D. MARIA-MAGDALENA 
6 BLEOJA V. ELENA-LAVINIA 
7 BRAVA G.L. ANDRA-GEORGIANA 
8 BUDACĂ V.C. CRISTIAN-ANDREI 
9 CĂPITANU C.C. LAURA-ELENA 

10 CHELMUŞ C. IOANA-BIANCA 
11 CRISTEI I. OANA-MARINA 
12 CUCU C. LAVINIA-MARIA 
13 CUMPĂTĂ M. BIANCA-GABRIELA 
14 DOBOŞ GH. MARIA-ALEXANDRA 
15 DUMITRACHE G.B. ATANASIE-TEOFIL 
16 ERHAN GH. MIHAI-VICTOR 
17 FILIMON GH. ANDREEA-GEORGIANA 
18 FODOR GH. MARA   
19 GHIBAN C. ANDREEA-ELENA 
20 GRIGORAŞ C. GABRIELA   
21 ILIE I.C. MARIA-EVELINA 
22 IORDACHE L. ANA-CRINA 
23 IOVU Ş.E. OANA-CĂLINA 
24 ISTRATE C. ŞTEFANA ELENA 
25 LAZĂR G. GEORGIANA-ALEXANDRA 
26 MIHĂILĂ F.A. MARINA-ALEXANDRA 
27 NICĂU N. IRINA-VALENTINA 
28 PLOSCARU P. TEODORA-PETRONELA 
29 SÎRBU D.C. ANA-LARISA 
30 TIMOFTE B.O. ŞTEFAN   
31 TOMŞA O. EMANUEL   
32 TRAISTĂ V. RAHELA   
33 ŢĂPOI Ş. DANIELA-GABRIELA 
34 VELIŞCĂ R. IULIA-CĂTĂLINA 

DIRIGINTE, 
prof. OLARU LIVIU-CONSTANTIN 
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CLASA  a XI-a E 

2016-2017 
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ALBU S.G. MIHNEA-CONSTANTIN 
2 ALEXANDRU Ş. ȘTEFANIA-NARCISA 
3 ANDREI F. TEODORA-ALEXANDRA  
4 BOGHIAN I. LARISA-IOANA 
5 BUFTEA R. ANTON-RĂZVAN 
6 CĂŞERIU C.I. LARISA-ELENA 
7 CENUŞĂ I.O. FLORENTIN-BOGDAN 
8 CIOCOIU C. ANDA   
9 COJOCARU I. COSMINA-IOANA 

10 CRĂCIUN G.C. ELENA-IOANA 
11 DASCĂLU C. CRISTIANA-IOANA 
12 DOMINTE I. ECATERINA   
13 FODOR I. ANDREEA   
14 HÎRLEA V. ŞTEFAN-MARIN 
15 HULPOI I. ALEXANDRA-GEORGIANA 
16 HULPOI I. AURELIA-GABRIELA 
17 IVANOV S. ANDREI   
18 LAZĂR T.I. NICOLA-ALEXANDRA 
19 MIHĂILĂ B.C. RALUCA-IOANA 
20 MOALEŞ I. IULIANA   
21 MOLDOVANU I. IULIAN   
22 MORARU GH. LUIZA-GEORGIANA 
23 NACU P.A. PAULA-FERNANDA 
24 NASTASĂ C. ADINA-ELENA 
25 OLARIU C. CLAUDIU-CONSTANTIN 
26 PETREA V. BOGDAN   
27 PETRUŢ I. MĂLINA-IULIANA 
28 SPIRIDON S. ANDRA   
29 ŞCHIOPU D. RALUCA-MARINA 
30 ŢIFUI D. ANA   
31 VALOSCHI V.C. ADELINA-DALIA 
32 ZAIŢ R.C. TUDOR-GEORGE 

DIRIGINTE, 
prof. IACOBAN SONIA 
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CLASA a XI-a F 
2016-2017 

    
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ANDRONACHE N. ANDREI   
2 BACIU R. DIANA-RALUCA 
3 BALAN V. ELENA-ALEXANDRA 
4 BUCUREŞTEANU R.D. ŞTEFAN   
5 CIAUŞU F.C. LAURA-MARIA 
6 CIUCANU S. ELENA-SORINA 
7 CROITORU F. MEDEEA-MAIA-ECATERINA 
8 DAVIDOAIE S. MĂLINA-ELIZA 
9 GRĂDINARIU M.C. ANDREI   

10 GRIGORAŞ L. LORIANA-ALEXANDRA 
11 JAMIL Z. TARK   
12 LADAN M. CLAUDIU   
13 LUPAȘ R.G. CAMELIA- DIANA 
14 MAGDICI P.C. TIBERIU-TEODOR 
15 MĂRCUŢIANU  O. IOANA 
16 MEREUŢĂ-TOMA C. NIKITA-MARIA 
17 MIHĂILĂ V. ZENAIDA-ANDREEA 
18 NEDELCU I. IUSTIN-IONUŢ 
19 ORGHIDAN V. ALEXANDRA-PETRONELA 
20 PASCARU I. AMINA-MIHAELA 
21 PETRIȘOR R. LEONARD   
22 PURICESCU I. IULIA-ELENA 
23 RADU D.T. ȘTEFAN-TIGRAN 
24 STANCIU I. MARIA-IONELA 
25 ŞTEFAN A.C. IOAN-VLAD 
26 TRIFAN L. ANDRADA-TEODORA 
27 ŢARANU M.G. MIRCEA-TEODOR 
28 ŢUŢUIANU C. IOANA-MONIQUE 
29 VAMANU C. ELENA-DIANA 
30 VASILIU D. ANDREI   
31 VERŞANU N. TEOFANA   

DIRIGINTE, 
prof. MIHAI OBREJA 

 



 

77 

Anuar 2016-2017 

 
CLASA a XII-a A 

2016-2017 
    

Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 ACATRINEI M. IOANA-SABINA 
2 ARDELEANU G. VLAD-GEORGE 
3 BLAGA M. MARIA   
4 CĂŞERU D. DARIA-ANTONIA 
5 CHINDEA N. ANDREEA   
6 CHIRUŢĂ G.S. ANA-ANDRADA 
7 CIUBOTARU M. TUDOR   
8 COJOCARIU N.C. DIANA-ELENA 
9 COMAN G. MIRCEA-GEORGE 

10 DORCU D. ANDREI-MIHAIL 
11 DULHAI G.F. GELU-ŞTEFAN 
12 ENARU R. BIANCA-IRINA 
13 ISTRATE I. ANA   
14 LAZĂR L. MĂLINA-MARIA 
15 LĂBĂU G. MARA-ELENA 
16 NEGREANU A.S. VLĂDUŢ   
17 PUNGĂ V.D. IUSTINA-CRISTIANA 
18 RUSU D. CARMEN-TEODORA 
19 ŞERBAN C. RALUCA   
20 ŞERBAN R.M. DRAGOŞ-CORNEL 
21 TANASA A. ANDREEA   
22 TRAISTĂ V. VIOREL-RAFAEL 
23 URZICEANU G.F. ŞTEFAN   
24 VASILIU C. ANA-MARIA 

    
    

DIRIGINTE, 
prof. VEISS ALOMA-MARIA 
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CLASA a XII-a B 

2016-2017 
Nr. 
crt. NUME Inițiala PRENUME 

1 BALUŞ D. MIHAELA-COSMINA 
2 BANCIU I.L. TUDOR   
3 BRÎNZEI M. MIHAELA-MIRUNA 
4 CHELE V. VALENTINA   
5 CHIRILIANU R. EMILIAN   
6 CIMPOEŞU V. RUXANDRA-MARIA 
7 CIOBANU P. TAMARA   
8 CIULEI G. CEZAR-GABRIEL 
9 DEDU I. MARIA-CRISTIANA 

10 DIACONU I. IOANA   
11 DUMITRAŞCU V. IOANA   
12 ESCU T.G. MARIA-TEODORA 
13 FILIPAŞ C. ADELINA   
14 GAVRIL I. ELENA   
15 GĂINĂ  M. ELENA-LAVINIA 
16 GHERGHEL D. IOANA   
17 GÎRBEA I. MARIA   
18 GLAVCE M.D. ANDREI   
19 IGNAT C. ANA   
20 IUTIŞ I. IOANA   
21 JITARU M. ANDRA-GABRIELA 
22 MIRĂUŢE I. IOANA   
23 OLARU V. ANTONIA-IULIA 
24 PĂDURARU C.R. MARIANA-BIANCA 
25 PURCĂRELU P.C. TUDOR-PETRU   
26 SANDOVICI V.A. ILINCA-RUXANDRA 
27 SAVIN Ş.B. ROBERT-ŞTEFAN 
28 SPIRIDON D. CĂLIN-DANIEL 
29 SPIRIDON O.E. RUXANDRA   
30 UNGUREANU Ş. ANDREEA   
31 VANHAEREN A.P.G. SEBASTIEN-GERARD 
32 VASILIU C. ANDREI   

DIRIGINTE, 
prof. SANDOVICI ADRIAN 
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CLASA a XII-a C 
2016-2017 

    
Nr. 
crt. NUME Iniţiala PRENUME 

1 ANDREI V.C. ROXANA-IOANA 
2 BÂRJOVANU C.V. ELENA-TEODORA 
3 CHIRUŢĂ F. IOANA-IUSTINA 
4 CIUBOTARU M. CRINA-ELENA 
5 CONCU C. AURORA   
6 FOCŞA S. NICOLETA-ANDREEA 
7 GHERASIM I. ELENA-DAIANA 
8 HODOR C. PAULA-DAYANA 
9 HRIŢCU C.M. PETRU- ŞTEFAN 

10 IFTODE C. MĂLINA   
11 IRIMIA L. INGRID-ELENA 
12 LUNGU R.C. EMILIAN-CĂTĂLIN 
13 MICLEA I.M. PAULA-MIRELA 
14 NEGRU L.D. COSMIN-THEODOR 
15 POPA C.C. LAURA-IOANA 
16 POPA N. CRISTIANA   
17 POPESCU C.V. ANTIM   
18 POSCHIN D.N. IOANA   
19 PUŞCAŞU I. BRÎNDUŞA-ELENA 
20 ROCA I.I. LIDIA   
21 SAVIN C. IONUŢ-MĂDĂLIN 
22 TANASĂ I. ELENA-ANDREEA 
23 TODIRAŞCU T. MIRUNA-TEODORA 
24 TRIFAN N. MIHAI   
25 VÎRLAN D. DIANA-ŞTEFANIA 
26 VODĂ M. ANDREEA   

    
    

DIRIGINTE 
prof. TĂNASE RODICA 

  



 
 

80 

C.N. Petru Rareș 

 
CLASA a XII-a D 

2016-2017 

    
    

Nr. 
crt. NUME Iniţiala PRENUME 

1 AMBRUŞ R.G. TEODORA   
2 APARASCHIVEI G.L. CĂTĂLINA-GEORGIANA 
3 APREOTESEI I. IOANA SEBASTIANA 
4 ASLĂU F. ANDRA-LAVINIA 
5 BĂLĂUNŢESCU I. ANA-MARIA 
6 BRAN D. PAULA-DANIELA 
7 CIOBANU B.M. ANDREEA-DIANA 
8 CORFU T.I. MARIA-ANDRA 
9 DUMITRIU D. IULIANA   

10 EŞANU G.D. GEORGE-TUDOR 
11 FLOREA C. COSMINA-LUIZA 
12 HARHAS P.G. FRANCISCA-GIULIA-MARIA 
13 IRIMIA M. AURELIA-MIHAELA 
14 IVANOV N. ANDREEA-ANTONINA 
15 MACSIM G. MIHAELA   
16 MAGA V. COSMIN-ALEXANDRU 
17 MATEI I. MARIA-SÎNZIANA 
18 MICLĂUŞ L. CRISTIANA-MONICA 
19 MINUŢ C.R. EMILIA-RUXANDRA 
20 MITREA S.G. MARIA   
21 NIŢĂ D.C. ELIZA-NATALIA 
22 PANDELEA C. MARIA   
23 PASCARIU G. GEORGE   
24 PLEŞCA M. NICOLAE-CIPRIAN 
25 RĂUŢĂ D. SABINA-ANA 
26 STOICA V.V. TEODORA-MARIA 
27 VASILIU C. IOANA   
28 VÎNTU C.G. ANDREEA-GABRIELA 

    
DIRIGINTE, 

prof. IONICĂ FLORICA 
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CLASA a XII-a E 

2016-2017 
Nr. 
crt. NUME Iniţiala PRENUME 

1 ALBU C. IULIANA   
2 ANDREI I. ELENA-IOANA 
3 APETRI C.C. ALEX- ALBERTO-CONSTANTIN 
4 BERTALAN T. ANTONIA   
5 BOACŞĂ M.S. TEODORA-IOANA 
6 BOTEZ P. ŞTEFANIA-EMANUELA 
7 BURDUJA L. MIHNEA   
8 BURUIANĂ O.A. MIHAIL 
9 CHIRIAC V. VASILICA-RALUCA 

10 CONSTANTIN D. MARINA-MĂDĂLINA 
11 COSTÎNEA C. MIHAI-GABRIEL 
12 DIŢU S. IONUŢ   
13 FERMUŞ V. IULIA-ELENA 
14 GALER T. OANA-RUXANDRA 
15 GURALIUC P. MIRUNA-GEORGIANA 
16 IACOB A. LAURA   
17 ILIESCU M.V. RALUCA-ELENA 
18 LAZA D.M. RALUCA-IOANA 
19 MANCAŞ I. ANA-MARIA 
20 MARCU F. CEZARA   
21 MOROŞAN V.M. MELINA-MĂDĂLINA 
22 MUTU N.M. ANA-OTILIA 
23 NANU C. ANDREEA-PARASCHIVA 
24 NECULAU C. IOANA   
25 NICA M. ELENA-BIANCA 
26 PÎNTEA N. CORNELIU-NARCIS 
27 PLUGARU T.A. ILINCA-MARIA 
28 ROTARU N.C. ANA-ELIDA 
29 SCRIPCARU G.L. GEORGE-DANIEL 
30 UNGUREANU C. ANDREI-CONSTANTIN 
31 VOICAN C. IUSTINA-ALEXANDRA 
32 ZĂNOAGĂ V. ANDREEA-DIANA 

DIRIGINTE, 
prof. ATUDOSIEI MIHAI 

 



 
 

82 

C.N. Petru Rareș 

CLASA a XII-a F 
2016-2017 

Nr. 
crt. NUME Iniţiala PRENUME 

1 AMARIEI M.C. ANDREEA-PAULA 
2 APETREI D. IONELA   
3 APETREI V. IOANA-FLAVIA 
4 AZOIŢEI P. ANDREEA   
5 BĂLUŢ C. ŞTEFANA   
6 BÎNDILĂ C. DRAGOŞ   
7 BOBRIC G. ANA-SABINA 
8 CĂRĂUŞ I.E. RADU-ŞTEFAN 
9 CONŢU N. MARIA-MAGDALENA 

10 DIACONU V. ELENA-ANDREEA 
11 DUMITRAŞCU G. ŞTEFANIA-MIRUNA 
12 FERENŢ G. ALEXANDRA   
13 GAVRIL V. GEANINA   
14 HOLOTĂ G. NARCIS   
15 ILIE S.L. LIVIA-ALEXANDRA 
16 IORDĂCHIOAIA G.M. MARIA-COSMINA 
17 MAGA I.C. RĂZVAN   
18 MICU V.B. ANDRADA-IOANA 
19 MIHĂILĂ L.C. MĂDĂLINA-GEORGIANA 
20 MUSTEA V. GABRIELA   
21 NICULAU C.L. ANA-CĂTĂLINA 
22 PANAITE V. GEORGE-ANTONIO 
23 POPESCU G. ŞTEFANA   
24 PURCARIU M.R. ELENA-BIANCA 
25 ROPOTOAE R. MIRUNA-COSMINA 
26 RUSCANU S. ALEXANDRA   
27 ŞERBAN D. SIDONIA-ELENA 
28 TEACU D. ELIZA-GABRIELA 
29 TOFAN P.D. CĂTĂLIN-ȘTEFAN 
30 VINCA D. IOANA-DANIELA 
31 VLADISLAV C. ANA-MARIA-REBECA 
32 VOIVODEANU D. BRÎNDUŞA-ALEXANDRA 
33 ZĂNOAGĂ A. ANDREEA-CĂTĂLINA 

DIRIGINTE, 
prof. IACOB ALEXANDRUJ 
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Rezultatele de excepție ale elevilor  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele elevului Clasa Profesor Olimpiada 

judeţeană 
Olimpiada 
naţională CAEN Alte concursuri 

1 Andronic Darius 
Dimitrie VI Sandovici Adrian Premiul II   Concurs judeţean Mathesis-

Premiul I 

2 Andronic Maria VI Sandovici Adrian Premiul I participant 

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul II 

Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 

3 Anegrului Raluca IX C Georgescu Liliana     

4 Apetrei Cătălina X A Sandovici Adrian    Concurs judeţean Constantin 
Borş-Premiul III 

5 Apostol Alexandru VI Sandovici Adrian Menţiune    

6 Bălan Nicoleta XI A Vaculik Livia    Concurs judeţean Mathesis-
Premiul II 

7 Barticel Emanuel 
Mihai VI Sandovici Adrian Menţiune    

8 Berea Carmen Elena VI Sandovici Adrian Menţiune    

9 Berea George 
Alexandru V Vaculik Livia Menţiune   

Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune, Concursul naţional 

Luminamath-Premiul II 

10 Bistriceanu Traian VI Sandovici Adrian    Concursul naţional 
Luminamath-Menţiune 
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11 Blanaru Andy XI B Grigoriu Costică Menţiune   Concurs judeţean Constantin 
Borş-Premiul II 

12 Buculei Ioana 
Alexandra V Vaculik Livia    Concursul naţional 

Luminamath-Premiul III 

13 Buzdea Matei VII Grigoriu Costică Premiul II   Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I 

14 Cenuşe Vlad VI Sandovici Adrian    Concursul naţional 
Luminamath-Menţiune 

15 Filip-Muraru Elena VIII Sandovici Adrian Menţiune    

16 Gavrilescu Ştefana VIII Sandovici Adrian Menţiune    

17 Grigoriu Costin XI B Grigoriu Costică Premiul I participant  Concurs judeţean Mathesis-
Premiul II 

18 Iliescu Andreea X C Georgescu Liliana    Concurs judeţean Mathesis-
Premiul III 

19 Iovu Oana Călina XI D Ţuculeanu Vasile   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

 

20 Istrate Iasmina IX C Georgescu Liliana   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

 

21 Leontică Sebastian XI B Grigoriu Costică Premiul II   Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 
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22 Lupaşcu Simon 
Dimitrie V Vaculik Livia Menţiune   

Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I,   Concursul naţional 

Luminamath-Premiul II 

23 Manole Daniel IX B Neţa Camelia Menţiune   
Concurs judeţean Mathesis-

Premiul I,       Concurs 
judeţean Constantin Borş-

Premiul I 

24 Miclăuş Felix 
Maximilian X C Georgescu Liliana   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 

25 Mitrea Andrei XI B Grigoriu Costică Menţiune    

26 Munteanu Andreea VIII Sandovici Adrian    Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 

27 Oniga Amalia V Vaculik Livia    Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 

28 Pantaziu Mihnea V Vaculik Livia    Concursul naţional 
Luminamath-Premiul III 

29 Pleşca Ciprian XII D Ciorăscu Gheorghe   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul III 

Concurs judeţean Mathesis-
Premiul II 

30 Popescu Antim XII C Georgescu Liliana   
Concursul 

Adolf 
Haimovici-faza 

Concurs judeţean Mathesis-
Premiul III 
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judeţeană-
Menţiune 

31 Pristavu Ştafan Călin V Vaculik Livia    Concursul naţional 
Luminamath-Premiul II 

32 Răuţă Alexandra IX B Neţa Camelia Premiul II    

33 Roca Ioana Maria X B Grigoriu Costică Premiul I medalie bronz 
SSMR 

 Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I 

34 Roca Lidia X C Georgescu Liliana   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul II 

Concurs judeţean Mathesis-
Premiul II 

35 Spiridon Andra Elena X B Grigoriu Costică Menţiune   Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I 

36 Spiridon Călin XII B Sandovici Adrian Premiul I 
Menţiune şi 

medalie argint 
SSMR 

 Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I 

37 Tanasă Tudor IX B Neţa Camelia Premiul I participant  
Concurs judeţean Mathesis-

Menţiune,       Concurs 
judeţean Constantin Borş-

Premiul II 

38 Tofan Adrian XI B Grigoriu Costică Menţiune   
Concurs judeţean Mathesis-

Premiul I,       Concurs 
judeţean Constantin Borş-

Premiul I 
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39 Toma Emilia X C Georgescu Liliana   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul I, 
Concursul 

Adolf 
Haimovici-faza 

naţională-
Menţiune 

Concurs judeţean Mathesis-
Premiul I 

40 Vasiliu Anghel 
Alexandru IX C Georgescu Liliana   

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

 

41 Verdeş Maria VII Grigoriu Costică Menţiune    

42 Zăgărin Tudor-Ioan VI Sandovici Adrian Menţiune   Concurs judeţean Mathesis-
Menţiune 

43 Onică Stefan VII Goraș Ana-Cristina Mențiune 
specială 

   

44 Crăciun Radu IX C Veiss Aloma-Maria Premiul I Premiul 
special 

  

45 Tărămtuș Andrada X C Veiss Aloma-Maria Premiul I participant   

46 Ababei Alexandru XI C Veiss Aloma-Maria Premiul I participant   

47 Macsim Mihaela XII D Veiss Aloma-Maria Premiul I Premiul 
special 

  

48 Anegrului Raluca IX C Veiss Aloma-Maria Premiul II    
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49 Bîrlădeanu Tudor XI B Veiss Aloma-Maria Premiul II    

50 Luca Ilinca IX C Veiss Aloma-Maria Premiul III    

51 Pricope Maria X C Veiss Aloma-Maria Premiul III    

52 Drelciuc Maria XI B Veiss Aloma-Maria Premiul III    

53 Poețelea Rareș IX B Veiss Aloma-Maria Menţiune    

54 Bărbuț Anda X C Veiss Aloma-Maria Menţiune    

55 Asiei Ștefania X C Veiss Aloma-Maria Menţiune    

56 Bleoja Elena Lavinia XI D Veiss Aloma-Maria Menţiune    

57 Roșoaia Eduard IX  C Veiss Aloma-Maria Mențiune 
specială 

   

58 Voicu Mateea-
Gabriela VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
premiul I 
(calificare 
națională) 

 

59 Pepene Emilia VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
premiul II 

 

60 Balint Teodora VI Veiss Aloma-Maria   
Concursul 

Național de 
Biologie 

„George Emil 
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Palade” - 
mențiune 

61 Berea Carmen VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

62 Căileanu Teodora VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

63 Cojocaru Elena VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

64 Năsoi Ioana VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 
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65 Zăgărin Tudor VI Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

66 Drelciuc Maria XI B Veiss Aloma-Maria; Iacob Alexandru; 
Tănase Rodica; Haralamb Dorel 

 

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul I judet 

- calificare 
Națională 

 

67 Poețelea Rareș IX  B Veiss Aloma-Maria   

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul III 

judet 

 

68 Popa Andrei X A Atudosiei Mihai Premiul III    

69 Iacob Laura XII E Atudosiei Mihai Menţiune    

70 Mihalcea Adina X C Atudosiei Mihai Menţiune    

71 Abu-Alika Samin X C Atudosiei Mihai Menţiune    

72 Roban Denisa XI C Iacob Alexandru Menţiune    

73 Chiruță Iustina XII C 

Iacob Alexandru; 
Goraș Ana-Cristina; 
Tănase Rodica; Ilie 

Aida 

  

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul II 

judet - 
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calificare 
Națională 

74 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica Premiul II Mențiune   

75 Apetroaie Tudor-
Paul X C Ionică Florica Premiul I Mențiune   

76 Pușcașu Marian-
Constantin X C Ionică Florica Premiul II participant   

77 Constantin Mihai-
Dragoș X C Ionică Florica 

Premiul 
special AS 

CHIM 
   

78 Doboș Maria-
Alexandra XI D Ionică Florica Mențiune I    

79 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase Rodica Mențiune II    

80 Buzdea Matei VII Tănase Rodica   

Concursul 
„Raluca Rîpan” 

- premiul IV 
(calificare 
națională) 

 

81 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica   

Științe pentru 
Juniori -

premiul I județ 
- calificare 
națională 

 

82 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - premiul I 
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83 Apetroaie Tudor-
Paul X C Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - premiul I 

84 Doboș Maria-
Alexandra XI D Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - premiul III 

85 Vasilache Ilinca XI D Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - premiul III 

86 Buzdea Matei VII Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - premiul III 

87 Săvoaia Maria VII Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - mențiune 

88 Constantin Mihai-
Dragoș X C Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - mențiune 

89 Farcaș Cosmin 
Mircea XI B Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - mențiune 

90 Gîrleanu Felix-
Dumitru X D Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - mențiune 

91 Pușcașu Marian-
Constantin X C Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 

Petrovanu” - mențiune 

92 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase Rodica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - mențiune 

93 Munteanu Andreea VIII Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - mențiune 

94 Ojică Alexandru VIII Ionică Florica    Concursul de Chimie „Magda 
Petrovanu” - mențiune 
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95 Apostol Alexandru VI Secară Cristinel Premiul I 
Premiul II - 
Medalie de 

Aur 
  

96 Lupaşcu Theodor 
Mihai VI Secară Cristinel Premiul I Medalie de 

Bronz 
  

97 Verdeanu Mircea VI Secară Cristinel Premiul II Medalie de 
Argint 

  

98 Andronic Darius VI Secară Cristinel Premiul III    

99 Bărbieru Tudor VI Secară Cristinel Menţiune    

100 Voicu Mateea VI Secară Cristinel Menţiune    

101 Bistriceanu Traian VI Secară Cristinel Menţiune    

102 Ciocîrlan Mihnea-
Andrei VI Secară Cristinel Menţiune    

103 Cenuşe Vlad VI Secară Cristinel Menţiune    

104 Loghin Robert VI Secară Cristinel Menţiune    

105 Pascal Flavia-
Cristiana VII Ilie Aida Premiul I 

Mențiune - 
Medalie de 

Argint 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț - 

Premiul I; 
”Profizica” - 

Vaslui - 
Mențiune 

 

106 Buzdea Matei VII Ilie Aida Premiul II Medalie de 
Bronz 

”Profizica” - 
Vaslui - 

Premiul I 
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107 Brănuţ Ioana-
Alexandra VII Ilie Aida Premiul III  

”Profizica” - 
Vaslui - 

Mențiune; 
PHI-online - 
Premiul III; 

Tabăra 
Națională de 

Fizică, 
Astronomie și 

Astrofizică  
”Marin Dacian 

Bica” - 
Suceava - 
Premiul I 

 

108 Verdeş Maria-Ioana VII Ilie Aida Menţiune    

109 Humă Ilinca VII Ilie Aida Menţiune    

110 Cosniceanu Mihai-
Cosmin VIII Ilie Aida Premiul II Medalie de 

Bronz 
PHI-online - 

Premiul I 
 

111 Filip-Muraru Elena VIII Ilie Aida Premiul III  

Tabăra 
Națională de 

Fizică, 
Astronomie și 

Astrofizică  
”Marin Dacian 

Bica” - 
Suceava - 
Premiul II 
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112 Manole Daniel IX Haralamb Dorel Premiul I 
Mențiune -
Medalie de 

Argint 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț - 

Mențiune; 
PHI-online - 
Premiul I; 

Vrănceanu-
Procopiu, 
Bacău - 

Premiul I 

 

113 Teacu Petru-Cosmin IX Haralamb Dorel Premiul II Diplomă de 
Onoare 

  

114 Tanasă Tudor IX Haralamb Dorel Premiul III  PHI-online - 
Mențiune 

 

115 Poețelea Rareș-
Mihai IX Haralamb Dorel Menţiune    

116 Radu Matei IX Haralamb Dorel Menţiune    

117 Maga Paul IX Ilie Aida Menţiune    

118 Nistor Georgiana IX Haralamb Dorel Menţiune    

119 Spiridon Andra-Elena X Oniciuc Grigoruță Premiul II Medalie de 
Bronz 

PHI-online - 
Premiul I 

 

120 Miron Raluca 
Andreea X Oniciuc Grigoruță Premiul III Diplomă de 

Onoare 
PHI-online - 
Premiul III 

 

121 Roca Ioana-Maria X Oniciuc Grigoruță Menţiune    

122 Stanciu Andrei-Călin X Oniciuc Grigoruță Menţiune    

123 Imbru Andrei-
Nicolae X Oniciuc Grigoruță Menţiune  PHI-online - 

Premiul III 
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124 Leontică Sebastian XI Haralamb Dorel Premiul I 

Mențiune - 
Medalie de 

Aur (calificare 
baraj lot 

internațional) 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț -

Mențiune; 
PHI-online - 

Premiul I 

 

125 Mitrea Andrei-Ionuț XI Haralamb Dorel Premiul III    

126 Tofan Ioan-Adrian XI Haralamb Dorel Premiul III    

127 Dedu Maria-Cristina XII Balaban Georgeta Menţiune    

128 Burlacu Ștefan IX Ilie Aida   

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

129 Constantinescu 
Teona IX Ilie Aida   

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

130 Simerea Nadia IX Ilie Aida   

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 
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131 Stanciu Denisa IX Ilie Aida   

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

132 Florea Letiția X Ilie Aida   
”Science4you” 
– București - 

Premiul I 
 

133 Alinei Poiană Tudor X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Premiul II 

 

134 Stoleru Ştefan X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Premiul II 

 

135 Stoian Viorela X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Premiul II 

 

136 Roaca Ioana X Oniciuc Grigoruţă   

PHI-online - 
Premiul III; 
Vrănceanu-
Procopiu, 
Bacău  - 

Mențiune 

 

137 Agafiţei Miriam X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Premiul III 

 

138 Vicu Codrin X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Premiul III 

 

139 Sechelaru Andreea X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Mențiune 

 

140 Romila Mircea X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Mențiune 
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141 Stîngu Miruna X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Mențiune 

 

142 Todosia Daniela X Oniciuc Grigoruţă   PHI-online - 
Mențiune 

 

143 Popa Andrei X A Mares Carmen Premiul III - 
TIC 

   

144 Herdeș Horațiu IX B Dunăre Mihaela Mențiune - TIC    

145 Vatamanu Bogdan XI B Dunăre Mihaela Mențiune - TIC    

146 Tărniceru Tudor X B Olaru Liviu Premiul II - 
Informatică 

Medalie de 
Bronz 

  

147 Stoica Radu-Teodor IX E Olaru Liviu Mențiune - TIC    

148 Băltog Robert IX E Olaru Liviu Mențiune - TIC    

149 Pașparugă Lavinia X B Olaru Liviu Mențiune - TIC    

150 Afloarei Alexabdru-
Gabriel XI A Olaru Liviu Mențiune - TIC    

151 Teacu Iustina VII Dunăre Mihaela    
Concusul Interjudetean 

Nicolae Iorga- Omul si epoca - 
premiul III 

152 Săvoaia Maria VII Dunăre Mihaela    
Concusul Interjudetean 

Nicolae Iorga- Omul si epoca - 
premiul III 

153 Bordei Paula VIII Irimia Dan Premiul I Participant   
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154 Scutaru Vlăduț 
Cosmin IX F Dorina Drexler Premiul II    

155 Ungureanu Alis X E Dorina Drexler Premiul II    

156 Ceornoleța Casandra 
Christiana X B Dorina Drexler Premiul I Mențiune MEC   

157 Mărginean Andrei X A Dorina Drexler Mențiunea I    

158 Romila Mircea X B Dorina Drexler Mențiunea II    

159 Rotariu Elena Luiza X F Sonia Iacoban Mențiunea IV    

160 VerșanuTeofana XI F Dorina Drexler Premiul II    

161 Boacșă Teodora 
Ioana XII E Dorina Drexler Premiul II    

162 Florea Letiția X D Sonia Iacoban    
Concursul Memoria 

Holocaustului – etapa 
județeană - Premiul II 

163 Vanhaeren Sebastien XII B Dorina Drexler    
Sesiunea județeană de 

referate și comunicări la 
istorie pentru elevii de liceu - 

Premiul I 

164 Moldovanu Mara X E Dorina Drexler    
Sesiunea județeană de 

referate și comunicări la 
istorie pentru elevii de liceu - 

Premiul III 

165 Rândașu Mălina 
Maria X E Lidia Obreja Premiul I - 

Psihologie 
   

166 Valoschi Adelina 
Dalia XI F Lidia Obreja Premiul I - 

Economie 
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167 Rotaru Ana Elida XII E Lidia Obreja Premiul I - 
Sociologie 

   

168 Țifui Ana XI Lidia Obreja Premiul II -
Sociologie 

   

169 Florea Letiția X D Simona Huțu Ailoae Premiul III - 
Filozofie 

   

170 Acsinte Codrina 
Elena XI Mihai Obreja Premiul III - 

Logică 
   

171 Gherghelaș Maria 
Luiza X Simona Huțu Ailoae Mențiune - 

Psihologie 
   

172 Scripcaru George-
Daniel 

 Grigoraș Popa 
Gheorghe 

   Sah clasic - locul II; Sah rapid - 
locul III, Sah Blitz - locul III 

 Grizea Ioana  Grigoraș Popa 
Gheorghe 

   Sah 

 Baschet Fete  Grigoraș Popa 
Gheorghe Locul II    

 Baschet baieți  Grigoraș Popa 
Gheorghe locul III    

 Pentatlon școlar 
băeți 

 Grigoraș Popa 
Gheorghe Locul I    

 Pentatlon școlar fete  Grigoraș Popa 
Gheorghe Locul I    

173 Pepene  Emilia  Rusu Raluca    
Concursul 

international,,Culorile 
Toamnei,, - Premiul II 
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174 Pruna  Cristiana  Rusu Raluca   

Concursul 
national de 
creativitate 
,,Protegez la 

nature,, - 
premiul 
special 

Concursul 
international,,Culorile 
Toamnei,, - Premiul II ; 

Concursu,l national ,,New 
Start,, - Premiul I; Concursul 

national de jurnalism si 
fotografie ,,Privesc prin 
obiectiv,, - Premiul II; 

175 

Caraus Radu Stefan, 
Nistor Georgiana, 
Mihaila  Raluca, 

Gogu-Craiu Agnes, 
Plaesu Ioana 

 Rusu Raluca    Concursul national ,,New 
Start,, - Premiul I 

176 COJOCARU ANDREEA  Rusu Raluca    
Concursul national de 

jurnalism si fotografie ,,Privesc 
prin obiectiv,, - Premiul III 

177 Plaesu Ioana  Rusu Raluca    
Concursul international de 

creatie Calistrat Hogas - 
Premiul III 

178 Cojocaru Andreea  Rusu Raluca    
Concursul national de 

creativitate ,,Protegez la 
nature,, - premiul special 

179 Trupa de teatru 
„Teen act” 

 Rusu Raluca    
Festival international de 

Teatru ,Muzica si Dans pentru 
copii Neghinita - Premiul I 
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180 Trupa de teatru 
„Teen act” 

 Rusu Raluca    
Festivalul Regional de Teatru  

,,Teatru-un joc al ideilor,, - 
Premiul special 

181 Trupa de teatru 
„Teen act” 

 Rusu Raluca    Festivalul de Teatru de la 
Suceava - Premiul II 

182 Andronic Maria VI Năsoi Elena Mențiune    

183 Sturzu-Cosma 
Smaranda V Năsoi Elena Mențiune    

184 Munteanu Andreea VIII Iftimie Magda Mențiune    

185 Bordei Paula VIII Iftimie Magda Mențiune    

186 Valoschi Adelina 
Dalia XI Iftimie Magda Mențiune    

187 Nicorescu Bogdan IX Pistol Liliana Premiul I 
Premiul II - 
calificare 

internațională 
  

188 Florea Letiția X Pistol Liliana Premiul I Participant   

189 Micu Andrada XII Pistol Liliana Premiul III    

190 Andrei Ioana XII Costea Monica Premiul II Participant   

191 VerșanuTeofana XI Iordăchescu Lucian Premiul I Participant   

192 Rîndașu Mălina X Iordăchescu Lucian Premiul II    

193 Pașparugă Cosmina XI Iordăchescu Lucian Premiul III    

194 Pristavu Ştafan Călin V Costea Monica Premiul II - 
Lingvistică 

   

195 Oancea Cristian VI Năsoi Elena Premiul II - 
Lingvistică 
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196 Sandovici Maria-
Ruxandra VIII Iftimie Magda Premiul I - 

Lingvistică Participant   

197 Popa Andrei X Pistol Liliana Premiul III - 
Lingvistică 

   

198 Pantaziu Mihnea V Costea Monica    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

199 Teacu Iustina VII Năsoi Elena    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

200 Filip-Muraru Maria-
Amalia IX Năsoi Elena    

Olimpiada „Lectura ca 
abilitatea de viață” - mențiune 

etapa județeană 

201 Hogea Bianca IX Iftimie Magda    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

202 Lazăr Anastasia X Pistol Liliana    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

203 Lazăr Anastasia X Iordăchescu Lucian    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

204 Pașparugă Cosmina XI Iordăchescu Lucian    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 
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205 Ciobanu Tamara XII Iordăchescu Lucian    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

206 Ungureanu Alis X Iordăchescu Lucian    
Olimpiada „Lectura ca 

abilitatea de viață” - mențiune 
etapa județeană 

207 Neculau Ioana XII Costea Monica   Concursul 
Național 
„Tinere 

condeie” - 
premiul I 
(calificare 
națională) 

 

208 Mancaș Ana-Maria XII Costea Monica    

209 Rîndașu Mălina X Iordăchescu Lucian    

210 Ciuchi Alin XI Iordăchescu Lucian   Concursul 
Național 

„Filmmic” - 
locul II 

 

211 Dumitru Elena XI Iordăchescu Lucian    

212 Ciangu Geogre XI Iordăchescu Lucian    Olimpiada Județeană „Tinerii 
dezbat” - premiul II 213 Grama Bianca XI Iordăchescu Lucian    

214 Onică Stefan VII Diaconescu Adina Mențiune    

215 Săvoaia Maria VII Diaconescu Adina Mențiune    

216 Teacu Iustina VII Diaconescu Adina Mențiune    

217 Tofan Alessandra VIII Rusu Viorica Premiul II    

218 Filip-Muraru Maria-
Amalia IX Jora Claudia Premiul I Mențiune ISJ 

Argeș 
  

219 Murariu Anca-Ioana IX Iorgulescu Dana Mențiune    

220 Stîngu Miruna X Jora Claudia Premiul III    
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221 Pașparugă Lavinia X Jora Claudia Mențiune  

Concursul 
Național 
„Public 

Speaking” - 
premiul II 

(etapa 
regională); 
mențiune 

(semifinala 
națională) 

 

222 Gănescu Ștefan X Rusu Viorica Mențiune    

223 Pușcalău Teodora X Diaconescu Adina Mențiune    

224 Grama Bianca XI Jora Claudia Premiul II    

225 Negruș Ruxandra-
Maria XI Jora Claudia Mențiune    

226 Blaj Matei XI Jora Claudia Mențiune    

227 Prisecaru Roxana XI Jora Claudia Mențiune    

228 Guraliuc Miruna XII Rusu Viorica Premiul I    

229 Olaru Antonia XII Iorgulescu Dana Premiul II    

230 Vîrlan Diana XII Diaconescu Adina Premiul III    

231 Buruiană Mihail XII Rusu Viorica Mențiune  

Concursul 
Național 
„Public 

Speaking” - 
premiul I 

(etapa 
regională); 
premiul II 
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(semifinala 
națională) 

232 Păduraru Bianca XII Iorgulescu Dana Mențiune    

233 Ladan Claudiu XI Diaconescu Adina    Mirunette English Competition 
- premiul II (etapa națională) 

234 Andrei Ioana  Cătălina Boghian    
Concursul de traduceri „Irina 

Mavrodin”, Focşani - 
Menţiune specială 

235 Paşparugă Cosmina XI Cristina Grigori    
Concursul de traduceri „Irina 

Mavrodin”, Focşani - 
Menţiune 

236 Verşanu Teofana XI Loredana Mitrea    
Concursul de traduceri „Irina 

Mavrodin”, Focşani - 
Menţiune 

237 Mihalcea Adina; 
Prună Cristiana 

 Cristina Grigori   

Concursul 
naţional 

„Protégez la 
nature!”- 

Premiu special 
Asociaţia 

„Henri 
Coandă” 

 

238 Andrei Ioana  Cătălina Boghian Premiul I    

239 Maciujec David  Cătălina Boghian Menţiune    

240 Alistar Alexandru  Cătălina Boghian Menţiune    
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241 Paşparugă Cosmina  Cristina Grigori Premiul II   
Concursul „Sois l’ambassadeur 

de ton lycée!” - Premiul II 
(etapa locală) 

242 Paşparugă Cosmina  Cristina Grigori    

Concurs internaţional de 
creaţie „Calistrat Hogaş” – 
traduceri limba franceză - 

premiul I; Concurs 
internaţional de creaţie 

„Calistrat Hogaş” – creaţie 
literară poezie limba franceză - 

premiul I 

243 Ciuchi Alin  Cristina Grigori    Concursul „Sois l’ambassadeur 
de ton lycée!” - Premiul II 

244 
Andreia Luca; 

Constantin Mihai 
Dragoş 

 Loredana Mitrea; 
Cristina Grigori 

   Concursul „Sois l’ambassadeur 
de ton lycée!” - Premiul I 

245 
Mihalache 

Smaranda; Rotariu 
Luisa 

 Loredana Mitrea    Concursul „Sois l’ambassadeur 
de ton lycée!” - Premiul III 

246 Gogu-Craiu Agnes; 
Ghineţ Adelina 

 Cătălina Boghian    
„La francophonie avant toute 

chose” - Premiul pentru 
originalitate 

247 Pascal Flavia 
Cristiana VII Oniciuc Grigoruță Premiul I 

Mențiune, 
Medalie de 

Aur, Calificată 
în lotul 

României 
pentru IOA 
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248 Voicu Mateea 
Gabriela VI Oniciuc Grigoruță  Medalie de 

bronz   

249 Brănuț Alexandra VII Oniciuc Grigoruță  Medalie de 
onoare   
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Eseu despre .... olimpiade 

 
Se spune ca olimpiadele sunt evenimente competitive unde elevii se adună 

pentru a-şi testa capacitatea fizică sau 
intelectuală pe diferite domenii, cu 
scopul de a vedea în final cine e cel mai 
bun. Cu toate astea, numai un veteran în 
astfel de manifestaţii (din care, fără pic 
de modestie, cred că fac parte) poate 
constata cât de departe de adevăr este o 
asemenea afirmaţie. Mai presus de toate, 
ele reprezintă o ocazie de socializare fără 
prejudecăţi între oameni de rase şi 
culturi complet diferite, un punct de 
întâlnire pentru viitorii specialişti ai 
lumii, o mostră din suişurile şi 
coborâşurile vieţii de cercetător şi, în 
consecinţă, o sursă nesfârşită de agonie 
şi extaz, toate concentrate într-o singură 
săptămână. 

 
Drumul spre aceasta manifestaţie a inteligenţei este anevoios atât la propriu, 

cât şi la figurat, mai ales dacă presupune 2 escale şi un total de 30 de ore de călătorie 
până în Yogyajakarta, Indonezia. Totuşi am constatat rapid că, până şi într-o 
asemenea situaţie, se poate mult mai rău atunci cand la aterizare am întâlnit echipa 
Columbiei, care ne-a spus, într-un ton ce aducea cu vocea unui bătrân bolnav aflat 
pe patul de moarte, că ţara lor este poziţionată strategic exact pe cealaltă parte a 
planetei (un calcul scurt indică o distanţă de aproximativ 1,9∙104 kilometri). De 
dragul hiperbolizării, prin comparaţie drumul a durat cam la fel de mult ca prima 
calatorie pe Lună. 

 
Deşi am fost anunţaţi anterior în legătură cu traumele prin care se trece în 

perioada de acomodare, de la temperaturile insuportabile şi umiditatea sufocantă şi 
până la mâncarea cu totul nedigerabilă, de la care am ajuns pe punctul de a-mi scrie 
testamentul încă din prima seară, m-aş întoarce oricând în această oază de 
spiritualitate şi tradiţionalism. Nu se poate spune că Indonezia impresionează prin 
dezvoltarea tehnologică sau arhitecturală, dar are ceva aparte care scapă înafara 
graniţelor de înţelegere ale unui pionier al mentalităţii materialiste corespunzatoare 
vestului. 

 
Aventura noastra organizată în această ţară a început odata cu sosirea în 

lobby-ul hotelului care urma să ne găzduiască pe parcursul evenimentului (şi care, 

Leontică Sebastian 
Clasa a XII-a B 
Medalie de Argint la Olimpiada 
Internaţională de Fizică, 2017 
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am constatat ulterior, juca rolul unei carcere, cel puţin până la încheierea ultimei 
probe). În concordanţă cu politica, mai mult sau mai putin justificată, am fost instruiţi  
 
să lăsăm orice aparate electronice pe mâna organizatorilor, pentru a nu putea 
comunica cu exteriorul. 

 
Nu se poate exprima în cuvinte oroarea de a fi lăsat într-un hotel fără laptop, 

telefon, aparat foto şi cafea (cu excepţia micului dejun şi a unor plicuri inscripţionate 
astfel cu maxima indulgenţă), doar cu orez şi cărţi de fizică care să îmi aline suferinţa. 
Un singur televizor poziţionat pe peretele celulei amintea preafericiţilor participanţi 
de secolul în care se află, deşi până şi acesta se dovedea a fi inutil din cauza 
limbajului indescifrabil. 

 
Trecând peste neplăcerile impuse de securitatea sporită, excursiile prin 

împrejuri-mi, la monumente locale precum Tugu Jogja, marele templu buddhist 
Borobudur sau Malioboro Street, au alungat cu succes oboseala acumulată din cauza 
probelor şi, într-o oarecare masură, durerea de a nu putea da mesaje. Fiind un oraş 
turistic, o şi mai mare distracţie o reprezintă discuţiile inevitabile cu negustorii care 
au dezvoltat diverse tactici ingenioase de a-şi vinde produsul, atât e ingenioase încât 
am plecat acasă cu tot felul de măşti, talismane şi evantaie de care nu aveam nevoie, 
dar care erau prea ieftine pentru a refuza oferta. 

 
Călătoria exotică se încheie cu o sesiune agonizantă de anunţare a 

rezultatelor, moment în care laureaţii sunt chemaţi să îşi revendice premiul de care 
nu sunt conştienţi înainte de a le fi strigate numele. Jumătate dintre participanţi se 
întorc acasă cu o binemeritată medalie, restul plecând cu speranţa că se vor întoarce 
anul următor şi vor obţine un rezultat mai bun. 
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Meditații despre libertate 
 

Elev Bogdan NICORESCU, clasa a IX-a D 
 
Mi-am închis sufletul cu lacăte și cheia am pierdut-o. Îmi amintesc discuțiile 

nocturne despre artă, stele, uragane, pasiuni amare și vicii provocatoare. Vorbeam 
despre libertate, tema Olimpiadei Internaționale de Lectură de anul acesta, despre cât 
de controversată este încălcarea propriilor convenții. Mi-am văzut, în acea seară, nu 
doar cele mai efervescente ambiții materializându-se, ci am regăsit, în acea stare 
fragilă, transparentă, una dintre dorințele mele fundamentale din copilărie: tânjeam 
ca oamenii să fie pânze pe care să pot picta zâmbete. M-am întrebat atunci de ce m-
aș complace unei astfel de disonanțe, asumându-mi un risc mult prea mare care  m-
ar fi oprit să cunosc lumea la acea vreme. 

Am abandonat ideea pentru o lungă perioadă, neștiind că a păși în necunoscut 
tocmai asta presupune: să simți că poți oferi libertate unui risc capabil să te domine, 
neriscat îndeajuns cât să te arunce în vid fiindcă acest sentiment unic îl cunoști doar 
acceptând schimbul plurivoc de energii pe care îl presupune, doar empatizând cu 
oameni al căror unic scop îl presupune blamarea previzibilului. 

Mi-aș dori să pot recrea atmosfera încărcată de magnetism din ultima după-
amiază petrecută în acea săptămână. Trebuia să rezum cumva experiența de anul 
acesta, să transpun în cuvinte ce a însemnat pentru mine acest concurs. Termenul 
care s-ar potrivi cel mai bine aici ar fi sacrificiul.  

Tocmai a dezvălui o parte din Sine reprezintă o 
formă de a dobândi libertatea căci literatura este, în fond, 
libertate, iar a face un pact cu tine însuți înseamnă a-ți păstra 
intact întregul autodevorator care arde, hrănindu-se cu 
nerăbdarea de a fi sincer cu propria persoană. 

Îi mulțumesc, pe această cale, doamnei profesoare 
Liliana Pistol, confidenta mea în acest demers al cunoașterii 
căci datorită ei am găsit impulsul de a-mi căuta originea 
tuturor neliniștilor care mi-au răpit, uneori, din inspirație.  

Ultima șoaptă, ultima piesă de rezistență. 
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Periplu interior 
 

Elev Flavia Cristiana PASCAL – clasa a VIII-a 
 
Aș dori, în câteva rânduri, să schițez concluzii referitoare la călătoria mea 

recentă în China, unde am avut onoarea și privilegiul de a participa la Olimpiada 
Internațională de Astronomie. 

Dac-ar fi să abordez o temă care mi-a rămas adânc întipărită în minte, în urma 
acestei experiențe de viață dulce-amăruie 
- Succes versus eșec, atunci aș începe să 
spun că a fost o călătorie memorabilă, 
care mi-a parfumat sufletul (am explorat 
necunoscutul, am savurat răsărituri și 
apusuri de soare în locuri exotice, am 
ascultat povești insolite, am descoperit 
noi provocări și relația cu mine, care este 
destul de complexă - am trăit momente 
când am pierdut busola interioară a 
propriei valori, m-am luptat să o găsesc 
undeva ...... în afară, dar de fapt era în 
interiorul meu, am trăit, atât cât am putut, 
momente în care am redescoperit propria 
identitate, de care poate uitasem). 

Ce-aș putea să spun despre 
puținele, dar intensele lecții de viață pe care le-am învățat aici? 

Am descoperit că trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont, 
că viața nu este despre cum să supraviețuim în furtună, ci despre cum să dansăm în 
ploaie, fiecare zi petrecută aici a fost pentru mine prea scurtă - pentru toate gândurile 
pe care le-am gândit, pentru toate plimbările pe care am vrut să le fac, pentru toți 
prietenii pe care am vrut să-i cunosc mai bine . 

Dacă meditez mai profund asupra celor întâmplate, aș putea spune că am 
început să parcurg drumul maturizării, cu suișuri și coborâșuri, cu înălțări și 
cufundări. 

Am rămas cu îndoieli, dezamăgiri, așteptări, scuze pentru ce nu am făcut, ar 
trebui însă să învăț din toate acestea, în loc să le folosesc ca surse de vinovăție și de 
regrete. 

Am trăit pe propria piele faptul că succesul nu este un capriciu, se ascunde 
în ambiția de a continua (mai ales în momentele cele mai dificile), în arta de a dori 
cu adevărat reușita. 
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Viața m-a învățat în aceste momente de cumpănă că experiența este cel mai 

bun profesor, că nu suntem nici superiori, nici inferiori, unii altora, ci suntem pur și 
simplu oameni.  

Credem că suntem intangibili chiar atunci când suntem loviți cel mai tare, dar 
nu trebuie să ne lăsăm doborâți, pentru că viața este o perpetuă provocare - aceea de 
a ne ridica, a renaște din cenușă, a merge mai departe cu eleganță. 

Consider că viața începe acolo unde se termină zona de confort, când părăsim 
tribuna pentru a coborî în terenul în care începem să trăim cu adevărat. 

Un eșec ne obligă să ne radiografiem greșelile, să aruncăm vechea hartă, să 
desenăm una nouă și să pornim pe un alt itinerariu. 

Indiferent cât de dureroase ar fi acestea, momentul în care ne ridicăm, ne 
scuturăm de praf și privim din nou spre cer, reprezintă o oportunitate mult mai mare 
decât toate clipele de beatitudine de pe culmile succesului. 

Cotidianul ne aruncă pe o pantă în care devenim tot mai placizi, mai găunoși, 
mai pustii, bătuți de talazuri pe un ocean de nesiguranță, dacă nu ne cunoaștem 
veritabila valoare, vom lăsa nepricepuții să decidă în locul nostru ! 

Am realizat că, în cursa pentru atingerea idealurilor mele, trebuie să săvârșesc 
o călătorie cu diverse obstacole, dar dacă sunt înarmată cu talent, munca (prin care 
omul se arată ca o coroană a Creației), pasiune, perseverență, ambiție, noroc, răbdare, 
încredere în sine, sunt convinsă că pot ajunge acolo unde mi-am propus. 

Ce mă motivează în continuare? 
Respect și prețuiesc oamenii onești (unde nobilitatea este la ea acasă), care se 

ridică din valurile mediocrității, care au reușite extraordinare prin voință de fier, 
ocrotiți de instanța supremă - Divinitatea . 

Mi-ar plăcea ca orice pleacă din mâna mea să-și radieze mesajul, să aibă 
valoare, să pot contribui și eu, într-un fel sau altul la evoluția lumii ! 

Daca ar exista un colțișor în Univers,  care ar  putea fi mai bun, acela ar trebui 
să fiu EU! 

Profesorul meu mi-a oferit libertatea de a fi eu însămi, m-a ghidat în 
dezvoltarea propriilor orizonturi de reflecție, m-a călăuzit printr-un labirint extrem 
de complicat și de seducător, m-a ajutat să descopăr cea mai fascinantă formă de 
magie - ASTRONOMIA, mi-a deschis o ușă, însă sunt conștientă că numai EU pot 
trece dincolo de EA . 

Iată de ce atâta tevatură în jurul câtorva cuvinte din acest univers nu este 
niciodată inutilă! 
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Statistici medii final de an școlar  
 
Tabel nominal cu primele trei medii 

     
Nr. 
crt. Numele şi clasa Media Diriginte 

 5  Costea Monica 
1 Lupaşcu G. Simon-Dimitrie 10  

2 Berea G.C. George-Alexandru 9,96  

3 Buculei N Ioana-Alexandra 9.92  
 Cea mai mică medie 8,60  
 6  Mitrea Loredana 
1 Apostol Alexandru 10  

2 Năsoi Ioana 10  

3 Sturzu-Cosma Smaranda 10  

4 Voicu Mateea-Gabriela 10  

5 Zăgarin Tudor-Ioan 10  

6 Andronic Darius-Dimitrie 9,96  

7 Pepene Emilia-Gabriela 9,96  

8 Andronic Maria 9,93  

9 Bărbieru Tudor 9,93  

10 Oancea Cristian 9,93  

11 Verdeanu Mircea-Matei 9,93  
 Cea mai mică medie 9,26  
 7  Irimia Dan 
1 Humă Ilinca 10  

2 Pascal Flavia 10  

3 Buzdea Matei 9,94  

4 Săvoaia Maria 9,93  
 Cea mai mică medie 8,00  
 8  Iftimie Magda 
1 Filip-Muraru Elena 10  

2 Gavrilescu Ştefana 10  

3 Munteanu Andreea 10  

4 Bordei Paula-Diana 9,91  

5 Cosniceanu Mihai-Cosmin 9,91  

6 Lesovschi Ilinca 9,91  

7 Tofan Ioana 9,91  

8 Ojică Alexandru-Nicolae 9,88  
 Cea mai mică medie 8,69  
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 9 A  Ilie Aida 
1 Bogdan Iulian 9,85  

2 Maga Paul 9,85  

3 Panoschi Gheorghe-Cristian 9,52  

4 Gheorghe Mara-Elena 9,20  
 Cea mai mică medie 7,97  
 9 B  Haralamb Dorel 
1 Manole Daniel 10  

2 Poeţelea Mihai-Rareş 9,69  

3 Herdeş Horaţiu 9,61  
 Cea mai mică medie 8,13  
 9 C  Boghian Ioana-Cătălina 
1 Anegrului Ana-Raluca 9,91  

2 Crăciun Radu-Valentin 9,82  

3 Lupei Maria 9,82  

4 Constandachi Răzvan-Ioan 9,76  
 Cea mai mică medie 8,66  
 9 D  Grigori Gristina 
1 Dumitrache Diana 9,41  

2 Buga Doris-Andreea 9,38  

3 Radu-Dimitriu Gabriela 9,26  
 Cea mai mică medie 8,05  
 9 E  Obreja Lidia 
1 Hogea Bianca-Elena 9,97  

2 Agiurgioaie Carina-Ioana 9,91  

3 Pădure Beatrice-Elena 9,91  

4 Dămian Sara 9,88  

5 Griza Ioana 9,88  
 Cea mai mică medie 8,55  
 9 F  Drexler Dorina-Luminiţa 
1 Nastasiu Teodora 9,79  

2 Andrei Delia-Elena 9,52  

3 Ignat Bianca-Raluca 9,38  
 Cea mai mică medie 7,62  
 10 A  Mareş Carmen 
1 Curelaru Sergiu-Cătălin 9,80  

2 Gănescu Ştefan 9,80  

3 Luca Armando-Cristian 9,77  

4 Olaru Laura-Elena 9,69  
 Cea mai mică medie 8,77  
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 10 B  Grigoriu Costică 
1 Roca Ioana-Maria 10  

2 Spiridon Andra-Elena 9,94  

3 Miron Raluca-Andreea 9,89  
 Cea mai mică medie 8,94  
 10 C  Forman Dan 
1 Apetroaie Tudor-Paul 9,94  

2 Toma Emilia-Gabriela 9,94  

3 Iliescu Andreea-Alexandra 9,92  

4 Mihalcea Adina-Elena 9,84  
 Cea mai mică medie 8,84  
 10 D  Ciorăscu Gheorghe 
1 Topliceanu Maria-Rachila 9,83  

2 Arădoaie Diana-Andreea 9,66  

3 Tanasă Iustina-Denisa 9,63  
 Cea mai mică medie 8,08  
 10 E  Diaconescu Adina 
1 Rîndaşu Mălina-Maria 9,68  

2 Moldovanu Mara-Ştefania 9,63  

3 Mitrea Ilinca 9,57  
 Cea mai mică medie 8,18  
 10 F  Grigoraş-Popa Gheorghe 
1 Rotariu Elena-Luisa 9,73  

2 Şerban Francesca-Maria 9,73  

3 Balaşa Ana-Sorina 9,57  

4 Onţanu Ioana 9,57  

5 Lungu Maria-Larisa 9,55  
 Cea mai mică medie 7,87  
 11 A  Vaculik Livia-Anemarie 
1 Bălan Elena-Nicoleta 9,68  

2 Ciubotariu George 9,46  

3 Chelariu Brînduşa-Petruţa 9,43  
 Cea mai mică medie 8,00  
 11 B  Năsoi Elena 
1 Munteanu Ana-Maria 9,78  

2 Imbrişcă Alexandra 9,71  

3 Neştian Ruxandra 9,65  
 Cea mai mică medie 7,93  
 11 C  Iordăchescu Lucian 
1 Ababei Alexandru 9,96  

2 Negruş Ruxandra-Maria 9,93  

3 Cazan Patricia-Elena 9,81  
 Cea mai mică medie 8,37  
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 11 D  Olaru Liviu-Constantin 
1 Tomşa Emanuel 9,91  

2 Timofte Ştefan 9,79  

3 Doboş Maria-Alexandra 9,76  
 Cea mai mică medie 8,36  
 11 E  Iacob Sonia 
1 Valoschi Adelina-Dalia 9,97  

2 Olariu Claudiu-Constantin 9,94  

3 Ciocoiu Anda 9,90  
 Cea mai mică medie 9.00  
 11 F  Obreja Mihai 
1 Verşanu Teofana 10  

2 Ciauşu Laura-Maria 9,91  

3 Radu Ştefan-Tigran 9,91  

4 Pascaru Amina-Mihaela 9,77  
 Cea mai mică medie 8,86  
 12 A  Veiss Aloma-Maria 
1 Coman Mircea-George 9,96  

2 Şerban Dragoş-Cornel 9,96  

3 Ardeleanu Vlad-George 9,84  

4 Tanasă Andreea 9,84  

5 Dorcu Andrei-Mihail 9,75  
 Cea mai mică medie 9,03  
 12 B  Sandovici Adrian 
1 Spiridon Călin 10  

2 Sandovici Ruxandra 9,93  

3 Vanhaeren Sebastien 9,90  
 Cea mai mică medie 8,78  
 12 C  Tănase Rodica 
1 Bârjovanu Elena-Teodora 9,91  

2 Puşcaşu Brînduşa-Elena 9,79  

3 Chiruţă Ioana-Iustina 9,50  

4 Vîrlan Diana-Ştefania 9,50  
 Cea mai mică medie 8,44  
 12 D  Ionică Florica 
1 Macsim Mihaela 10  

2 Pleşca Nicolae-Ciprian 9,91  

3 Irimia Aurelia-Mihaela 9,85  
 Cea mai mică medie 8,79  
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 12 E  Atudosiei Mihai 
1 Andrei Elena-Ioana 10  

2 Guraliuc Miruna-Georgiana 9,97  

3 Rotaru Ada-Elida 9,97  

4 Iacob Laura 9,94  
 Cea mai mică medie 8,80  
 12 F  Iacob Alexandru 
1 Iordăchioaia Maria-Cosmina 10  

2 Ilie Livia-Alexandra 9,97  

3 Bobric Ana-Sabina 9,94  

4 Mihăilă Mădălina-Georgiana 9,94  
 Cea mai mică medie 8,94  
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Statistici Bacalaureat / Evaluare Națională / Admitere 
 

• EVALUARE  NAŢIONALĂ 2017   
 
Medii: 
 
8,00-8,99 – 4 elevi 
9,00-9,99 – 26 elevi 
10 – 1 elev 

 
• ADMITERE 2017 

 
Medii: 
 
8,00-8,99 – 4 elevi 
9,00-9,99 – 27 elevi 
 

• BACALAUREAT 2017 
 

Medii: 
 
6,00-6,99 –   3 elevi 
7,00-7,99 – 11 elevi 
8,00-8,99 – 71 elevi 
9,00-9,99 – 89 elevi 
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ACTIVITĂȚILE COLEGIULUI 

Pagina Catedrei 

Limba și literatura română 
Lungul drum al succesului 

 
Profesor Elena NĂSOI 

 
 Este unanim recunoscut și cumva fatalmente acceptat faptul că, în bătălia 
dintre carte și internet, cel din urmă este câștigătorul nu doar aclamat ci și încoronat 
pentru cine știe câtă vreme de acum înainte. În ciuda acestei situații incontestabile, 
cartea/lectura nu părăsește câmpul de luptă și caută noi strategii, ca un războinic mai 
vechi și mai decorat în lupta veacurilor. 
 
 Aș spune însă, fără urmă de reținere, că rezultatele de la olimpiadele și 
concursurile de limba și literatura română pe care elevii de la Rareș le-au „luat cu 
asalt” în acest an școlar, sunt dovezile clare că există, totuși, în esența omului, o 
dimensiune pe care tehnologia și pragmatismul acestor timpuri nu vor putea să o 
distrugă și nici să o domine: o chemare a Ființei ce se cere întrupată în cuvinte. Cred 
că motivația majoră a elevilor care participă la aceste frumoase confruntări, nu este 
atât spiritul competitiv cât pasiunea pentru lectură, interesul pentru subtilitățile limbii 
române, talentul și creativitatea precum și provocările adresate gândirii logice și 
chiar matematice. Așadar, aș îndrăzni să afirm că participantul la concursurile și 
olimpiadele din domeniul limbii și literaturii române este omul complet al zilelor 
noastre. 
 
 O constatare ce se impune în urma analizei listelor cu elevii participanți, este 
că aceștia provin, în mare măsură, de la profilul real; prin urmare, pasiunea pentru 
lectură completează pregătirea în domeniul specialității lor. Așadar, drumul spre 
succes nu este, în acest caz, doar o provocare a minții ci și o puternică bătaie a inimii 
ce a găsit în carte acel echilibru atât de necesar în existența întregului care se numește 
„Eu”. 
 
 Talentul, imaginația, creativitatea, perspicacitatea elevilor sunt, cu siguranță, 
„bagajul” indispensabil în drumul spre succes. Dar la fel de indispensabile sunt 
munca, profesionalismul, dăruirea profesorilor care formează Catedra de Limba și 
literatura română a liceului: Costea Monica, Iftimie Magda, Iordăchescu Lucian, 
Năsoi Elena, Pistol Liliana. 
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La o analiză rece, într-o statistică ce încearcă să cuprindă, în cifre seci, suflete, 
emoții, lacrimi, zâmbete, situația se prezintă în felul următor: la Olimpiada de Limba 
și literatura română (cea care are o veche tradiție în domeniu) „am pornit la drum” 
cu 66 de elevi (clasele V-XII) ce au participat la etapa locală (imaginați-vă cum a 
arătat concurența dacă fiecare școală a fost reprezentată fie și de jumătate din acest 
număr de elevi). La această etapă, 53 dintre participanți au obținut cele 100 (și peste) 
puncte (din 120) necesare calificării la etapa județeană. La aceasta, 36 de elevi au 
obținut, din nou, peste 100 de puncte iar patru dintre ei, adică întregul lot al județului 
pentru liceu, au reprezentat Neamțul la etapa națională de la Alba Iulia (25-29 aprilie 
2017). Drumul a continuat cu participarea extraordinară a elevilor Nicorescu Bogdan 
(clasa a IX-a), Florea Letiția (clasa a X-a), Verșanu Teofana (clasa a XI-a) și Andrei 
Ioana (clasa a XII-a) la această etapă unde Bogdan a obținut locul II, calificându-se 
la etapa internațională ce va avea loc în luna septembrie.  
 
 Alte două olimpiade, mai noi dar la fel de interesante, au avut un număr mai 
mic de participanți deoarece regulamentul impune câte doi elevi pentru fiecare nivel, 
așadar câte opt elevi de la fiecare școală. Caracterul inedit al Olimpiadei de 
lingvistică și înrudirea acesteia cu matematica i-a ispitit fără îndoială pe elevii de la 
profilul real și pe cei de gimnaziu. Rezultatul a fost că trei dintre ei au reprezentat 
județul la etapa națională: Sandovici Maria (clasa a VIII-a), Manole Daniel (Clasa a 
IX-a), Sandovici Ruxanda (clasa a XII-a). 
 
 Și seria succeselor continuă, de data aceasta într-un alt registru. Elevii de la 
clasa a XI-a C au obținut locul II la „Festivalul național de scurtmetraj pentru liceeni 
– Filmmic”, ediția X (Elena Dumitru, Alin Ciuchi, Maria Mutu, Ana Popârda, 
Laurian Marin). 
 
 Și, cu siguranță, nu se încheie, deoarece alți șapte elevi s-au calificat la etapa 
națională a concursului de creație literară „Tinere condeie” la care liceul nostru a 
obținut în fiecare an premii foarte importante. Cu atât mai valoroase cu cât acest 
concurs are o vechime și o apreciere de zeci de ani care îi certifică valoarea. 
 
 Sperăm ca rezultatele de anul acesta de la examenele care se apropie să 
demonstreze că, de fapt, fiecare elev de la Rareș este un câștigător al celei mai 
importante competiții la care te supune viața: cea cu tine însuți. 
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Bilanțul olimpiadei naționale de Limba și literatura română, 2017 

 
Profesor Liliana PISTOL 

 
Împătimiții de literatură și-au exersat condeiele anul acesta la Alba Iulia în 

perioada  25-29 aprilie. Elevii calificați la etapa naționala, nivel liceal – toți din Rareș 
– au trăit experiențe memorabile. În calitate de profesor însoțitor al lotului olimpic 
la Alba, voi consemna câteva gânduri în rândurile care urmează.  

Sigur, orice competiție implică o artă a stăpânirii de sine, a gestionării 
emoțiilor și, am constatat cu această ocazie, a adaptării. În drumul la Alba am 
traversat zona muntoasă înzăpezită până la Gheorgheni – rețin vocea lui Sinatra 
asociată cu acest peisaj hibernal, minunate locuri, minunat Sinatra! La Alba Iulia 
erau 30°; deci, a fost necesară o adaptare la mai multe niveluri: climatic, emoțional, 
intelectual. Nu mai spun de adaptarea la atmosfera cazonă din internatul Liceului 
Militar „Mihai Viteazul” unde am fost „încartiruiți”. Frapantă mi s-a părut susținerea 
materială precară în cazul unui eveniment cultural de o asemenea anvergură. 
Olimpicii au fost cazați câte zece în cameră, cu program de două ore apă caldă/zi, 
tratament extins și în cazul profesorilor însoțitori, exceptând restricția la apa caldă.  

Nihil sine Deo. Am cerut și am primit ajutorul lui Dumnezeu. Ne-am oprit în 
Munții Neamțului la Mănăstirea Pângărați, iar Părintele Arsenie ne-a binecuvântat 
pentru călătorie. Ne aflam în Munții Apuseni la Lupșa când am primit rezultatele 
după contestații și ne-am bucurat cu toții de reușita lui Bogdan.  

Bilanțul obiectiv, din listele cu cei peste 200 de elevi din țară este acesta:  
• clasa a IX-a: Bogdan Nicorescu, proba scrisă 101 p, punctaj maxim la proba 

orala, media 110,5p – Premiul al II-lea și calificare la Olimpiada 
internațională de lectură care se va desfășura la Constanța în septembrie 2017 
(coordonator, profesor Liliana Pistol); 

 
• clasa X-a: Letiția Florea – Locul 31/ 48, proba scrisă 98,5p, proba orala, 104p 

media 101,25p (coordonator, profesor Liliana Pistol); 
• clasa a XI-a: Teofana Verșanu, locul 25/44, proba scrisă 103,25p, proba orală 

100p, media 101,625p (coordonator, profesor dr. Lucian Iordăchescu); 
• clasa a XII-a: Ioana Andrei, locul 24 / 46, proba scrisă 91,5p, proba orală 99p, 

media 95,25p (coordonator, profesor dr. Monica Costea).  
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Bilanțul afectiv, cultural poate fi situat, cred eu, dincolo de cuvinte, în 
memoria fiecăruia dintre noi. Transpuse în aceste instrumente ineficiente ale 
comunicării umane care sunt cuvintele, experiențele noastre tind să își piardă 
farmecul. Subiectele nu au valorificat neapărat programa școlară, însă mobilitatea 
intelectuală este un must-have al olimpicului la română.  

Se pot consulta subiectele pe https://olimpiadaromana2017.wixsite. com/site.                
Admir sacrificiul elevilor de profil real care, în ciuda faptului că și-au 

periclitat mediile la disciplinele de specialitate, s-au dedicat total lecturii (Bogdan și 
Letiția). Felicit elevele de la profil umanist care au fost la câteva poziții distanță de 
premiul special (Teofana și Ioana).  

Mulțumesc domnului Director Oniciuc Grigoruță pentru votul de încredere 
acordat în ceea ce privește transportul până la Alba si doamnei Director adjunct Jora 
Claudia pentru interesul constant manifestat în raport cu evoluția noastră in cadrul 
concursului.  

Și, pentru că realitatea diferă în funcție de cel care o privește – 
pluriperspectivismul este o tehnică în literatură – am cerut olimpicilor să prezinte 
versiunea lor asupra evenimentului din aprilie, „the cruelest month”, cum credea T. 
S. Eliot. 

  

https://olimpiadaromana2017.wixsite/
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Palimpsest încă nenăscut despre cunoaștere 

 
Elev Bogdan NICORESCU, clasa a IX-a D 

Motto: „Sunt ritmul primelor 
senzaţii/ Şi gestul primului avânt,/ Sunt 
simetria primitivă a două buze-
mpreunate,/ Sunt frenezia ancestrală 
ce-n lutul omenesc se zbate,/ Sunt visul 
unei nopţi de vară (...)„ („Eu sunt”, Ion 
Minulescu) 

Miroase a noapte. Miroase a eter. Un fluture se aşază pe obrazul meu. Fără 
să vreau, o lacrimă mi se scurge din ochiul care găzduia odată un întreg univers. 
Compromisul devine rictus al durerii, dansul desuet al unui gol metafizic, iar sinele, 
coincidenţă a unei demențe pure, ce radiază în jurul propriei tăceri.  

Şi dacă „lacrimile sunt cea mai frumoasă parte a simţurilor noastre”, aşa cum 
spune Juvenal, atunci de ce am fost condamnat să plutesc în derivă, zvâcnind a 
pulbere de stele?  Poate că astăzi voi afla răspunsul. Ce ploi cu gust vag de ambrozie, 
ce veri încărcate de scrum, de fantazare dispreţuitoare... Uitarea... Dacă o pui la 
ureche poţi auzi marea. Şi e un exerciţiu minunat cel al uitării de sine, mai ales atunci 
când prezentul îţi miroase puţin a ars.  

M-aş întoarce puţin spre trecut, spre acel sacrificiu asumat care este intrarea 
în veşnicie, spre acea „imagine mobilă a eternităţii imobile”, cum ar spune Platon, 
risipită imediat ce a fost rostită. Privesc sugestia ca o confuzie fericită a artistului 
care îşi descoperă ideea pe parcursul dezvăluirii operei, cred în acea „ekpirosis”, 
naştere a ciclurilor universale. Astfel, am descoperit o parte a unui răspuns pripit, dar 
inerent fiinţei mele: experienţa. Nu de multe ori mă gândesc dacă dincolo de 
adâncimile oceanului ar mai exista ceva. Această dilemă existenţială devine din ce 
în ce mai coerentă, cu cât întrebarea „cât de buni artişti ne dovedim a fi până la 
urmă?” se implantează mai adânc în dedesubturile conştiinţei mele. Mă bucur ştiind 
că am fost unul din cei care au trecut această probă de foc a existenţei. 

 În Olimpiadă nu am găsit doar repere ale personalităţii mele, fiind pus să 
abordez tema cunoaşterii, dar am empatizat cu oameni dragi mie, care mi-au răspuns 
cu zâmbet, cu frecvenţe pe care le căutam de foarte mult timp. Poate că şansa de a 
dezvălui o parte din mine m-a impulsionat să reconsider Esenţa, plasând-o de una 
singură, undeva unde s-ar putea dezlănţui în absenţa Aparenţei, care ar putea-o 
influenţa într-un mod covârşitor. Deşi mereu m-a pasionat literatura, ştiind că doar 
prin ea m-aş putea desăvârşi în totalitate şi niciodată nu am refuzat şansa participării 
la o competiţie care să-mi dezvăluie noi moduri de a o descoperi, anul acesta am 
simţit pe deplin rodul acestei îndelungi căutări, care mă motivează şi, deopotrivă, mă 
obligă, să nu abandonez pasiunea ardentă pentru acest domeniu, inerent ființei mele. 
Locul II şi oportunitatea de a participa la Olimpiada Internaţională de Limbă şi 
Literatură sunt însă obiective de importanță minimă prin contrast cu şansa de a  
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pătrunde dincolo de „vălul popeei”, de a mă bucura de ascuns, de a mă identifica în 
profunzimea semnificaţiilor, oferită prin simpla lectură a textelor propuse spre 
analiză. 

Deşi acest interes profund faţă de alte cosmogonii, inexistente în realitatea 
deseori poltronă m-a condamnat la numeroase confruntări cu limita, am învăţat însă 
un lucru de care sunt mândru pentru că l-am aflat de-a lungul unei perpetue căutări: 
„Literatura e asemeni fosforului: străluceşte mai mult atunci când e gata să se stingă” 
(Roland Barthes). Lumânarea trebuie arsă la ambele capete pentru a simţi 
chintesenţa, superlativul farmecului unei anumite acţiuni pe care o îndeplineşti cu 
patos. 

Beatitudine...transcendență...ingenuitate...aparenţe. Mă dezic de jumătăţile 
de măsură. Suntem resemnaţii...neiubirii. Şi, totuşi, care este cel mai grav delict? „Il 
n’y a de vrai au monde que de deraisonner d’amour”, spune Alfred de Musset. Atunci 
tind spre concepţia metafizică a autorului, care nu este „fiu al faptei”. Nu mă gândesc 
ca să nu sufăr. Dragostea te face vulnerabil. Dacă demiurgul îşi ţese puterea în 
cuvinte, atunci admit că purtătorul măştii este plasat în atemporalitate. Te minţi, dar 
găseşti în mulţimea de dureri pe care le-ai aruncat pe jos, acea clipă intactă a durerii 
mute, care nu aşteaptă nimic în schimb. Aceasta e Creaţia, expresia celui mai sincer 
confident, Creatorul, a celui care găseşte în propria umbră „şi flori, şi ochi, şi buze, 
şi morminte” (Blaga). Apoi Necuvintele, Senzaţia, Fiinţa în tot cuprinsul ei, viaţa în 
formă ei fluidă. Flama aprinsă de insesizabila scânteie a unui tentacul de gând risipit 
în labirintul unei lumi compensatorii: totul. Un fel de respiro. Minus infinit devine 
plus plus infinit. Eureka! Ai dat culoare tăcerii! De azi respiri prin ceea ce ai Creat, 
te-ai sacrificat. Ultima rezistenţă, ultima urmă de viaţă. 

Şi ce utopie... Poate că totul are un sens. Dar oare, dacă „a exista înseamnă a 
suferi”, atunci ce sens ar mai avea să mă întorc spre ceva ce nu pot atinge? Ezit să 
cred în verticalitatea omului, căci dacă ar fi autentică, atunci cum ar mai fi posibilă 
ieşirea din cerc, din labirintul debordant al cunoaşterii? 

Mă zbat, simt, trăiesc, plâng, alături de fluturele nopţii. Pulberea-i de stele 
îmi curge printre degete, dar ştiu că nu e sfârşitul; ştiu că e încă începutul, fiindcă 
fluturele meu nu se stinge niciodată. Mă fascinează tot procesul – cum cresc alături 
de el, cum empatizez cu el, cum mă pierd în savoarea coconului sufocant de 
inspiraţie. Mă regăsesc pe mine, în daimonul creator de exuberanţă, în ventrilocul ce 
rătăceşte în reflexe, în sinele de alături, ce nu distinge ce e aia realitate. Zile şi nopţi 
m-am rătăcit în luciul respingător de alb ce mă înconjoară, dar astăzi am găsit ceea 
ce caut. Sonoritate, note sau contranote, tactici şi idei? Cât să mai continui să te 
ascunzi, să te fereşti de crudul adevăr, când ştii că aparenţele vin şi trec, iar în 
efemeritatea lor tu vei fi cel care pierde? Te las pe tine să descoperi. Fii tu, fii nebun, 
fii iluzia, fantasma, simţul ce nu te lasă în pace, dedesubtul propriului tău sine, nota 
în care ţi-ai terminat ultimele versuri din poezia scrisă acum trei miezuri de noapte. 
Real sau ireal, asta să fie întrebarea? Strigătul. Sfârşitul. 
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À propos de perspectivism … 
 

Elev Letiția FLOREA, clasa a X-a D 
 
Dacă m-ar întreba vreodată cineva ce-mi doresc mai mult, aș răspunde fără 

să ezit că vreau să călătoresc. Însă, nu orice fel de călătorie mă pasionează, ci una în 
scop educativ, o excursie în urma căreia pot procura tot felul de amintiri, pot dobândi 
informații referitoare la cultura locală, persoane noi și interesante, intr-un cuvânt o 
călătorie al cărei scop este dezvoltarea  personală.  

Având în vedere că în anul școlar 2016-2017 am avut  onoarea de a participa 
la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, am călătorit într-unul dintre 
cele mai frumoase orașe din Ardeal, Alba Iulia. Spiritul orașului m-a sedus; a fost 
locul ideal pentru derularea unei olimpiade de literatură. Pe parcursul acestei 
săptămâni, 25-29 aprilie, am trăit un potop de emoții, poate mai multe decât vreodată 
până în momentul prezent, deoarece am trecut prin diferite probe (cea scrisă și cea 
orală), care au trezit în mine reacții variate, oscilând de la curiozități, îngrijorări și 
până la bucurie, entuziasm, datorită persoanelor m-au însoțit și locurilor vizitate.  

Călătoria la Alba Iulia a fost una ideală pentru mine și deoarece am fost cazați 
la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Spun aceasta pentru ca ordinea și 
atmosfera militară m-au atras mereu. Astfel, în ciuda faptului că am trecut prin mai 
multe probe de foc, pot spune că am fost fericită la Alba. Teatrul, Cetatea medievală, 
centrul orașului, bisericile au fost atracția primordială în acel moment. Carpe diem  
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poate fi banal, dar într-o excursie cu atâtea valențe culturale a reflectat realitatea 
experienței mele.  

Astfel, după o săptămână inedită, am ajuns înapoi în orășelul nostru montan, 
unde încă retrăiesc în amintire toate activitățile din timpul petrecut în a doua capitală 
a României. 

Olimpiada națională de 
Limba și literatura română a 
însemnat pentru mine, elevă în 
clasa a XII-a, un minunat prilej de 
a participa la o întâlnire a celor 
care iubesc și prețuiesc literatura. 
M-am bucurat să pășesc pe străzile 
unui oraș senin și înflorat cum este 
Alba Iulia, să descopăr fărâme din 
istoria care ne compune ca neam, 

să împărtășesc alături de ceilalți tineri emoțiile unui examen pe care ni l-am asumat, 
nu doar pentru verificarea unor cunoștințe, ci și pentru reala înțelegere a valorilor pe 
care le purtăm în adâncul nostru. Sunt de părere că participarea la o olimpiadă este, 
mai presus de orice, o experiență, o șansă de a descoperi oamenei, idei, locuri care 
să ne îmbogățească sufletește.  

Elev Elena-Ioana ANDREI, clasa a XII-a E 
Emoţii, temeri, speranţe, 

dezamăgiri...    Momente pe 
parcursul cărora s-au estompat 
diferenţele dintre noi, pe 
parcursul cărora ne-am ajutat, 
am încercat să ne susţinem 
reciproc, am întâlnit oameni 
minunaţi, am vizitat un oraş cu 
puternice valenţe istorice, am 
descoperit ce presupune o 

Olimpiadă naţională de limba şi literatura română, ne-am maturizat, conştientizând 
că lumii noastre îi corespund cinci direcţii de acţiune: să ştii, să ştii să faci, să ştii să 
fii, să ştii să fii împreună, să ştii să devii. Cu alte cuvinte, nu doar o simplă competiţie, 
ci dovada vie că arta, implicit, literatura, reprezintă cel mai scurt drum al unui om 
către altul, după cum afirma Malraux („L’art est le plus court chemin de l’homme à 
l’homme”). Este neîndoielnic că totul poartă pecetea perisabilului, a deşertăciunii, 
dar cred cu tărie că în pofida oboselii, a condiţiilor puţin cam aspre, dar acceptabile, 
totuşi, pentru niciunul dintre noi, cei care am trecut prin această experienţă, clipele 
petrecute împreună nu au un caracter evanescent, întrucât omul este suma întâlnirilor 
sale (Andrei Pleşu). 

Elev Teofana VERȘANU, clasa a XI-a F 
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Catedra de limbi străine – LIMBA ENGLEZĂ 
 

Profesor Adina DIACONESCU 
Profesor Claudia-Ionela JORA 

 
Prin structura și programele după care se ghidează, Catedra de Limbă Engleză 

din cadrul Colegiului Național Petru Rareș, asigură pregătirea elevilor pentru 
învățământul preuniversitar și universitar de performanță; misiunea Catedrei este, de 
altfel, mult mai amplă, dacă avem în vedere că, într-o instituție de mare prestigiu, 
cum este Colegiul Național Petru Rareș din Piatră Neamț, ea asigură și o înscriere în 
circuitul valorilor europene, promovând principiile comunicării, toleranței și 
multiculturalismului. 

Respectându-și misiunea de profesori, membrii Catedrei de Limbă Engleză 
sunt permanent preocupați să aplice metode active de predare a limbii engleze, 
încurajând participarea individuală și în echipă la procesul de predare-învățare-
evaluare, asumarea de responsabilități de către elevi, cultivarea unui spirit de 
independență în descoperirea și formarea propriilor deprinderi de învățare. Astfel, 
cele patru îndemănări sau „skills”– reading, writing, speaking și listening se îmbină 
armonios în procesul de predare-învățare, în oră de engleză avându-și locul atât teoria 
cât mai ales practica limbii engleze. Ajutați și de faptul că “engleza este pretutindeni“ 
în zilele noastre, elevii reușesc să își însușească temeinic noțiunile de bază, mergând 
către perfecționare. Deși avem în vedere mai ales proba de competență lingvistică 
din cadrul examenului de bacalaureat (proba C), tot mai mulți elevi se orientează și 
către examenele Cambridge, uneori cu scopul de a-și continua studiile peste hotare. 
În acest sens, reamintim celor interesați că școala noastră este centru de examen și 
de pretestare Cambridge, colaborând cu succes de multă vreme cu British Council, 
România. 

Dincolo de activitatea de la catedră, sunt propuse elevilor diverse activități 
extracurriculare (Ziua Limbilor Străine); se participă cu aceștia la concursuri locale, 
județene, regionale și naționale, (Global Village, Public Speaking, Olimpiada de 
Limbă Engleză, Concursul Național de Traduceri de la Vaslui, Concursul Național 
de Creație de la CN Calistrat Hogaș, la Student Video Contest, susținut de Ambasada 
SUA) menite să recunoască performanța, să cultive spiritul de echipă dar și 
competivitatea precum și să dezvolte abilitățile de a comunica într-o limbă de 
circulație internațională. 

Aceste activități, atât de diverse, au drept finalitate atragerea celor mai 
talentați elevi către olimpiadă sau concursuri. Acestea nu sunt însă singurele 
oportunități pentru elevii creativi și dornici de afirmare. Așadar, putem menționa cu 
mândrie participarea entuziastă la diverse activități precum concursul „Fii 
ambasadorul liceului tau”, sceneta „Five o’clock” și concursul de dans, toate 
organizate cu ocazia sărbătoririi zilelor școlii. 



 

129 

Anuar 2016-2017 
 
În ultimul rând dar nu cel mai puțin important, „last but not least”, limba 

engleză este și trebuie să rămana o prioritate, în contextul unei lumi moderne și 
conectate la nou, iar prin toate activitățile coordonate și întreprinse, am căutat să 
promovăm, la nivelul Catedrei de Limbă Engleză, principiile unui învățământ de 
calitate, având în centrul preocupărilor progresul și educarea elevilor, pregătirea 
acestora pentru cerințele lumii contemporane și permanentă adaptare personală și 
reinventare, ținând cont de evoluția societății. 

 

Catedra de limbi străine – LIMBA FRANCEZĂ 
 

profesor Cristina GRIGORI 
profesor Loredana MITREA 
profesor Cătălina BOGHIAN 

 
Profesorii de limba franceză încurajează învăţarea şi practica limbii franceze 

prin activităţile desfăşurate în cadrul orei de curs, dar şi prin alte activităţi şi proiecte. 
În primul rând, a fost încurajată participarea elevilor la concursuri şi olimpiade 
şcolare: 

 
Nr. Concursul Elev Premiu Profesor 

1. 
Concursul de traduceri 

„Irina Mavrodin”, 
Focşani 

Andrei 
Ioana 

Menţiune 
specială 

Cătălina 
Boghian 

2. 
Concursul de traduceri 

„Irina Mavrodin”, 
Focşani 

Paşparugă 
Cosmina Menţiune Cristina 

Grigori 

3. 
Concursul de traduceri 

„Irina Mavrodin”, 
Focşani 

Verşanu 
Teofana 

Menţiune 
specială 

Loredana 
Mitrea 

4. 
Concursul naţional 

„Protégez la nature!”, 
Craiova 

Mihalcea 
Adina 
Prună 

Cristiana 
(eseu ilustrat 

cu lucrare 
practică) 

Premiu 
special 

Asociaţia 
„Henri 

Coandă” 

Cristina 
Grigori 

Rusu Raluca 

5. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză 

Andrei 
Ioana I Cătălina 

Boghian 

6. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză 

Maciujec 
David Menţiune Cătălina 

Boghian 
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7. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză 

Alistar 
Alexandru Menţiune Cătălina 

Boghian 

8. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză 

Paşparugă 
Cosmina II Cristina 

Grigori 

9. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra Neamţ 

Paşparugă 
Cosmina 

Ciuchi Alin 
II Cristina 

Grigori 

10. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra-Neamţ 

Andreia 
Luca 

Constantin 
Mihai 
Dragoş 

I 

Loredana 
Mitrea 

Cristina 
Grigori 

11. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra-Neamţ 

Mihalache 
Smaranda 

Rotariu 
Luisa 

III Loredana 
Mitrea 

12. 
„La francophonie avant 

toute chose”, 
Miercurea-Ciuc 

Gogu-Craiu 
Agnes 
Ghineţ 
Adelina 
(desen) 

 Cătălina 
Boghian 

13. 

Concurs internaţional 
de creaţie „Calistrat 
Hogaş” – traduceri 

limba franceză 

Paşparugă 
Cosmina I Cristina 

Grigori 

14. 

Concurs internaţional 
de creaţie „Calistrat 

Hogaş” – creaţie 
literară poezie limba 

franceză 

Paşparugă 
Cosmina I Cristina 

Grigori 

15. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant 

toute chose” – secţiunea 
desen liceu 

Muşat 
Ruxandra Menţiune Loredana 

Mitrea 

16. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant 

toute chose” – secţiunea 
desen liceu 

Ghineţ 
Adelina 

Premiu 
pentru 

originalitate 

Cătălina 
Boghian 

17. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant 

toute chose” – secţiunea 
desen liceu 

Gogu Craiu 
Agnes 

Andrada 

Premiu 
pentru 

originalitate 

Cătălina 
Boghian 

18. Concurs naţional „La 
francophonie avant 

Mihalache 
Smaranda I Loredana 

Mitrea 
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toute chose” – secţiunea 
fotografie 

19. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant 

toute chose” – secţiunea 
eseu 

Paşparugă 
Cosmina II Cristina 

Grigori 

 
Au mai participat la alte concursuri: Concursul „Le Petit Renard”: Plăeşu 

Ioana (desen), Rîndaşu Mălina (eseu), profesor îndrumător Cătălina Boghian. 
Alte activităţi: Ziua Francofoniei: piese de teatru: „Le Tailleur fou” (elevi: 

Săvoaia Maria, Teacu Iustina, profesor Cătălina Boghian); proiect educativ 
multicultural „Lumea prin ochi de copil”, cu ocazia Zilelor Colegiului, profesori 
Loredana Mitrea, Cătălina Boghian, Adina Diaconescu; voluntariat: Campania Ajută 
un copil să zâmbească!, organizată în două sesiuni, noiembrie și decembrie 2016, 
profesor Loredana Mitrea; donație de fructe și legume la Centrul Mama și copilul de 
la Turturești, în Săptămâna fructelor și legumelor, profesor Loredana Mitrea.  

Proiect de înfrăţire a liceului cu Liceul Saint-Exupéry din Saint-Raphaël, 
Franţa: deplasarea a 21 de elevi şi a 4 profesori români în Franţa şi vizita a 18 elevi 
francezi, însoţiţi de 4 profesori (desfăşurarea de activități comune în interdisci-
plinaritate: profesori: Loredana Mitrea, Cristina Grigori, Cătălina Boghian, Rusu 
Raluca, Iacoban Sonia). Liceul nostru a primit și vizita directorului Liceului Saint-
Exupery din Saint-Raphael. În săptămâna 21-28 mai, au avut loc activități legate de 
proiectul de anul acesta al înfrățirii, Origini latine comune, tradiții diferite. Elevii 
francezi și români au descoperit unele din tradițiile noastre (dansuri populare, 
gastronomie), au vizitat Cetatea Neamțului și Casa memorială Ion Creangă de la 
Humulești, au participat la activități desfășurate în colaborare cu Biblioteca 
Județeană G. T. Kirileanu (prezentarea unor scriitori români de limbă franceză) și 
Centrul Carmen Saeculare (atelier de olărit), la atelier de desen, la Festivalul Dacic, 
la ateliere de astronomie, engleză, biologie. Delegația franceză a fost primită la 
Primăria Piatra-Neamț și la Consiliul Județean Neamț.  
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Domnul Veneranda   (după Carlo Manzoni) 

 
traducere şi adaptare din italiană de profesor filolog dr. Mihai BOTEZ 

 
Pe înnoptate de-a binelea, domnul Veneranda se opri în faţa uşii de la intrare 

a unui bloc de locuinţe. Îşi ridică privirea către ferestrele întunecate, îi închise şi-i 
veni, aşa ca din senin, în câteva rânduri, să fluiere ca şi cum ar fi dorit să cheme pe 
cineva. Pe dată, la o ferestră de la etajul al treilea îşi făcu apariţia un domn. 

– Este că ai uitat să iei cheia cu dumneata? – îl întrebă acesta cu voce ridicată 
pentru a se face auzit de jos. 

– Da, aşa e, nu am cheia la mine, îi răspunse domnul Veneranda după ce-şi 
inspectă buzunarele. 

– Şi uşa de la intrare e încuiată, presupun – continuă cu aceeaşi voce ridicată 
domnul din dreptul ferestrei. 

– Da, e încuiată, îi dădu răspuns domnul Veneranda după ce verifică clanţa 
uşii. 

– Bine atunci, îţi arunc eu cheia. 
– Şi eu ce să fac cu ea?, se interesă domnul Veneranda. 
– Păi, să descui uşa, nu?, îl lămuri omul de la fereastră. 
– Bine atunci, zise domnul Veneranda, dacă vreţi ca să descui uşa, atunci 

aruncaţi-mi cheia, şi gata. 
– Cum şi gata? Păi dumneata nu ai nevoie să intri? 
– Eu, nu. La ce să intru, ce treabă am eu înăuntru?     
– Cum asta, dar dumneata nu locuieşti aici?, se nelinişti domnul de la etajul 

al treilea, care simţi că-l ia cu zăpăceală. 
– Eu, nici vorbă, strigă ca drept dezvinovăţire domnul Veneranda.   
– Păi atunci, pentru ce vrei cheia, domnule?  
– Asta-i bună! Păi dacă dumneata doreşti ca eu să-ţi descui uşa, cu ce altceva 

aş putea s-o fac, doar uşile nu se descuie cu pipa, din câte ştiu... 
– Omule, nu eu vreau să-mi descui mie nicio uşă, izbucni şi mai tare cel din 

cadrul ferestrei. Am crezut, fiind întuneric, că şi dumneata locuieşti aici: doar am 
auzit cum fluierai... 

– Adică-te cum, toţi cei care locuiesc în blocul ăsta fluieră?, se miră domnul 
Veneranda.   

– Păi dacă au uitat să-şi ia cu ei cheia la ieşire şi nu au cum să intre după aia, 
sigur că da!, îi dădu replica cel de la fereastră. 

– Ca să vezi, drăcie; întâmplător, nici eu nu am cheia casei la mine. Înseamnă 
oare asta că e musai... 
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– Băi, ăştia de nu aveţi somn, ce dracu’ vă apucă de zbieraţi aşa în toiul 
nopţii? Nu poate omul să doarmă în casa asta de răul vostru! – răsună un glas mânios, 
şi un bărbat ieşi în cadrul unei ferestre de la primul etaj.  

– Păi voiam să înţeleg de la cel de la etajul al treilea ce anume doreşte de la 
mine. Naiba să mă ia dacă pricep ce-o fi în capul lui. Mai întâi vrea să-mi arunce 
cheia ca să descui uşa de la intrare, apoi nu mai vrea asta; după care zice că dacă eu 
fluier, musai că locuiesc şi eu aicea... Mi-a făcut capul călindar, zău. Dumneata, de 
pildă, fluieri?   

– Cine, eu? Eu nu... De ce ar trebui să fluier?, se interesă intrigat domnul de 
la primul etaj. 

– Păi întrucât dumneata chiar locuieşti în blocul ăsta. Adineaori mi-a zis cel 
de la trei că ăştia de locuiţi în bloc, aici, fluieraţi. Adică, phî!, la urma urmei, ce mă 
priveşte pe mine... Vrea omul să fluiere, n-are decât... Fluiere până i s-o duce gura la 
urechi. Ce-mi bat eu capul cu zăluzii ăştia?!  

După care domnul Veneranda salută politicos cu un semn al capului şi se 
grăbi să ajungă pe strada unde locuia dânsul, spunându-şi în sinea lui că clădirea 
aceea cu siguranţă adăpostea un soi de balamuc.   
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Soția prevăzătoare și soțul distrat  

 
traducere şi adaptare din italiană de profesor filolog dr. Mihai BOTEZ,  

după Enzo Amorini 
 

Pe când vrednicul contabil se pregătea în acea dimineaţă să plece de acasă la 
serviciu, trebuind pentru asta să ajungă la timp la gară pentru a lua trenul care-l ducea 
în marea metropolă industrială şi comercială, soţia sa îl rugă să-i pună o scrisoare la 
cutia poştală din oraş. „Ia aminte că e o scrisoare foarte importantă; să nu o uiţi iar 
prin buzunare, cum ţi s-a întâmplat şi ultima dată  când te-am rugat”. 

Însă contabilul habar de grijă nu mai avu de asta de îndată ce coborî din tren 
în gara din Milano. Se grăbea cu îngrijare să ajungă la timp la birou, când un puştan, 
care îl depăşi la mers venind din spate, i se adresă:,, Domnule, nu uitaţi de scrisoarea 
aceea!”  

Şi atunci, pe dată îi reveniră în minte vorbele soţiei sale şi se grăbi să pună 
scrisoarea la prima cutie poştală din calea sa. Înaintând pe stradă, un domn în vârstă 
îl interpelă: „Aveţi grijă să puneţi la cutie scrisoarea soţiei dumneavostră”. 

Dintr-o dată prinse a fi cutreierat de nişte gânduri bizare: cum se face că ştie 
lumea de aici de scrisoarea aceea? Ajuns la sediul birourilor, îndată ce pătrunse pe 
uşa de intrare, numai ce-l aude din spate pe portar adresându-i-se: „Domnule 
Stringhetti, v-aţi amintit să puneţi la cutie scrisoarea?” Perplex, se opri din mers. 
Cum naiba de au de ştire atâţia oameni că trebuia să pun la cutia poştală scrisoarea 
nevesti-mi? Oricum, o să-i răspund că m-am achitat de însărcinare, deoarece un băiat 
mi-a adus aminte să am grijă de asta. ,,Atunci pot să vă dau jos foaia asta de hârtie 
lipită pe spatele paltonului dumneavoastră? – îi zise portarul cu amabilitate. Ceea ce 
şi făcu. Pe biletul cu pricina era scris cu litere mari: AMINTIŢI-I, VĂ ROG, 
SOŢULUI MEU CĂ ARE DE PUS LA CUTIA POŞTALĂ O SCRISOARE. VĂ 
MULŢUMESC. Semnat, SOŢIA  
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Violonistul care cânta pe o singură strună la vioară  

din antologia Genio e lavoro 
traducere şi adaptare din italiană de profesor filolog dr. Mihai BOTEZ 

 
Niccoló Paganini ajunsese în deplinătatea gloriei sale un violonist de mare 

virtuozitate, reuşind să interpreteze la vioară orice piesă muzicală folosind doar o 
singură coardă, ceea ce era un lucru cu totul ieşit din comun. Cu acest nemaipomenit 
talent îşi încânta toţi admiratorii, nu doar din Italia ci şi din străinătate. 

Într-o seară, la Paris, Paganini trebuia să dea un concert cu o mare audienţă 
şi a cărui reclamă împânzise oraşul. Ghinion sau ba, virtuozul muzician era în 
întârziere faţă de ora menţionată în program, căci se întâmplă adesea artiştilor, mai 
ales dacă sunt şi italieni, să nu fie tocmai în cele mai cordiale relaţii cu timpul. Însă 
pentru a nu-şi face un prost renume din această privinţă, lăsându-se aşteptat de 
public, interpretul cu simţul măsurii bine dozat, opri o birjă şi se interesă de la surugiu 
cât îl costa cursa până la sala de concert. 

– Douăzeci de franci, domnule, fu răspunsul. 
Fireşte, Paganini se uimi auzind de acest preţ exorbitant şi întrebă de ce la 

Paris asemenea servicii curente urcau la acel preţ, neobişnuit faţă de alte locuri. 
– Dragă domnule, îi dădu răspuns birjarul, care recunoscuse cine îi era 

muşteriul, de vreme ce domnia ta câştigi la noi două mii de franci cântând o oră pe 
o singură strună de vioară, cred că îţi poţi permite să mă plăteşti, pentru a te duce la 
concertul dumitale bănos, cu a suta parte din onorariu. 

Paganini, presat de situaţie, nu mai zise nimic. Urcă în birjă şi, ajuns la 
destinaţie, consultă tariful afişat pentru atare călătorie şi-i întinse surugiului cinci 
franci, preţul cuvenit datorat de oricare beneficiar. Acela se burzului, invocând că 
alta fusese tocmeala şi ceru şi restul până la cei douzeci de franci reclamaţi iniţial; 
doar era vorba de un client cu totul special. Ca să-l sensibilizeze la baierele pungii, 
îi reaminti cât de mult avea el să câştige din concertul pe o singură coardă. Iar 
serviciul prestat de atelajul cu pricina devenea, cumva, prin forţa împrejurării, o 
contribuţie la acea afacere... 

– Asta cam aşa e, domnul meu, îi răspunse violonistul, şi să ştii că nu mi-aş fi 
încălcat învoiala dacă, la rândul dumitale, mi-ai fi oferit această călătorie doar pe o 
singură roată, nu tot pe patru. Când vei fi în stare de aşa ceva, preţul stabilit îţi va fi 
onorat fără nicio altă discuţie. Deocamdată însă nu am pentru ce să plusez, vezi 
bine... 
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Catedra de MATEMATICĂ 
Să învățăm matematica!? 

 
Profesor  Livia-Anemarie VACULIK 

 
Cuvântul „matematică” derivă din grecescul „mathematikos”, cu 

semnificaţia „înclinat spre studiu”. Deci, din punct de vedere gramatical, a fi 
matematician înseamnă a fi curios, deschis la minte şi interesat pentru a învăţa cât 
mai multe. 

Astăzi, matematica este privită din trei puncte de vedere diferite: ca sumă a 
ramurilor sale, ca un mijloc de a modela lumea şi ca un limbaj. 

 Cele mai cunoscute şi mai importante ramuri ale matematicii sunt: 
• logica, ce studiază principiile raţionamentului; 
• aritmetica, ce studiază metodele de a opera cu numere; 
• algebra, studiază metodele de a opera cu cantităţi necunoscute; 
• geometria, studiul formelor şi mărimilor; 
• trigonometria, ce studiază funcţiile trigonometrice şi relaţiile dintre ele; 
• probabilitatea, studiul întâmplării; 
• statistica, ce studiază metodele de analiză a datelor;  
• calculul diferenţial, studiul cantităţilor variabile. 
Această disciplină de studiu poate fi privită drept un instrument cu ajutorul 

căruia se pot crea modele sau reprezentări care ne permit să studiem fenomene reale. 
Modelarea se foloseşte în diferite domenii cum ar fi: afaceri, management, inginerie, 
biologie, ecologie, informatică, inteligenţă artificial, fizică, chimie, medicină, 
psihologie, biologie, etc. 

Modelele matematice pot fi dintre cele mai simple, cum ar fi o simplă ecuaţie 
care permite calculul sumei pe care o ai de ridicat de la o bancă până la cele mai 
complexe cum ar fi un sistem de mii de ecuaţii cu parametri folosit pentru a 
caracteriza încălzirea globală. Studiind diferite modele ne creăm o imagine corectă 
despre anumite situaţii în care intervenţia directă părea imposibilă. Un model al 
climei terestre, de exemplu, ne permite să studiem influenţa unor factori reali 
iminenţi sau posibili asupra climei. Dacă anumite predicţii ale unui model nu se 
adeveresc, cercetarea ulterioară asupra unor anumiţi factori nu va mai fi necesară. În 
zilele noastre, modelarea matematică este folosită, practic, în orice domeniu. 

Matematica poate fi privită ca un limbaj caracterizat prin vocabular şi 
gramatica proprie. Ea este, de altfel, numita şi „limbajul naturii”, tocmai pentru că 
este folosită pentru modelarea lumii reale. 

Matematica este disciplina care se regăseşte în filosofie, literatură sau artă şi 
care modelează armonia personalităţii umane. 

Şi după toate acestea îmi pun întrebarea: de ce multor elevi nu le place să 
înveţe la matematică? 
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Am realizat un sondaj de opinie la trei dintre clasele la care predau. Elevii au 

trebuit să motiveze de ce învaţă/ nu învaţă la matematică. 
Dintre motivele invocate de elevii care au spus „NU” învăţării la matematică 

menţionez: 
• studiul matematicii necesită timp foarte mult şi ei vor să aibă cât mai mult 
timp liber pentru a socializa, pentru a se distra, pentru a face altceva; 
• după învăţarea noţiunilor de bază lucrurile devin din ce în ce mai grele şi 
elevii nu mai au răbdarea să înţeleagă, să consolideze, să aprofundeze, etc.; 
• nu există libertatea de gândire ca la materiile umaniste. 
Totuşi, majoritatea elevilor intervievaţi (şi cei „pro”, şi cei „anti” matematică) 

au găsit multe motive pentru care această materie ar trebui studiată, dacă nu în 
profunzime, măcar pentru noţiunile sale de bază. Dintre aceste motive au fost 
menţionate următoarele: 

• dezvoltă gândirea logică; 
• ne ajută să ne organizăm mai bine; 
• ne oferă mecanismele rapidităţii în gândire; 
• ne ajută în multe momente ale vieţii; 
• ne ajută la abordarea corectă a diferitelor probleme (nu neapărat de 
matematică); 
• are multiple aplicaţii practice; 
• fără matematică nu se pot învăţa chimia, fizica, etc.; 
• ne oferă acces la o educaţie superioară, ne deschide multe orizonturi; 
• este prezentă în multe domenii de activitate, deci ne oferă o gamă largă de 
opţiuni în ceea ce priveşte viitorul loc de muncă; 
Câţiva dintre elevi au spus că învaţă matematică pentru a obţine note mai 

bune, sau pentru ca să le facă pe plac părinţilor. Dar au fost şi copii (şi nu puţini) 
care au spus că învaţă matematica de plăcere. 

Într-adevăr, şi din punctul meu de vedere, matematica este una dintre 
materiile de studiu (evident, nu singura) care formează mintea omului şi o 
structurează. 

Aş încheia în spirit de glumă cu ajutorul cuvintelor unui elev: „matematica 
este una dintre cele mai vechi ştiinţe, deci dacă încă se mai studiază este clar că nu 
este fără folos”. 

Toate aceste argumente care pledează pentru studiul matematicii ar trebui să 
ne îndemne să ne dorim „Să învăţăm matematica!”. 

 
 

  



 
 

138 

C.N. Petru Rareș 

 

Catedra de BIOLOGIE și GEOGRAFIE 
Încredere, încurajare, susținere 

 
profesor Aloma-Maria VEISS 

 
CHEIA PERFORMANȚEI ȘI SUCCESULUI 

„ O educație bună este izvorul întregului bine în lume” 
(Immanuel Kant) 

 
„Competiția are asupra dezvoltării personalității influențe atât favorabile cât 

și nefavorabile. În ceea ce privește latura pozitivă, ea stimulează efortul și 
productivitatea individului, promovează norme și aspirații mai înalte, micșorează 
distanța dintre capacitate și realizări, dându-i individului posibilitatea unei estimări 
mai realiste a propriilor sale capacități, în comparație cu ale altora, competiția 
exercită de asemenea o influență salutară asupra aptitudinii de autocritică. 
Competiția face mai interesante activitățile de grup și mai puțin monotone sarcinile 
de fiecare zi și, folosită în mod adecvat, poate contribui la dezvoltarea eticii grupului” 
(Aususbel, D.P., Robinson, F.G., cit, pg. 492) 

Aceeași autori referindu-se la aspectele negative ale competiției, mai ales 
atunci când ia forme extreme, amintesc de posibilitatea de a genera o anxietate 
exagerată cu efecte inhibitorii asupra învățării, de a introduce stări de ostilitate și un 
climat de tensiune în cadrul grupului, ori de pericolul ca nedreptatea, cruzimea și 
necinstea să ajungă să fie scuzate în numele interesului de a ieși biruitor. (Idem, pg. 
493) 

În activitatea noastră, cred că nu ar trebui să urmărim în mod deosebit 
competiția ci mai degrabă trezirea interesului pentru disciplina pe care o predăm. 

Capacitatea de a trezi motivația elevilor pentru învățat reprezintă cu siguranță 
un talent pedagogic. 

Profesorul reușește să fie apreciat de elev prin anumite calități personale. 
Aceste calități se referă la competență, moralitate, generozitate, flexibilitate în 
gândire, consec-vență. 

Biologia poate fi un obiect de studiu atractiv dacă ne oprim la: 
1. Obținerea motivației pentru învățat; 
2. Învățarea elevului să învețe și să-și gestioneze timpul de studiu. 

Pentru primul aspect profesorul trebuie să comunice cu claritate și 
corectitudine informațiile, să facă corelații permanente cu organismul și mediul în 
care trăim.  

Elevul ar trebui să înțeleagă utilitatea informațiilor primite pentru că orice om 
manifestă curiozitate față de lucrurile noi cu care intră în contact și este dispus să le 
acorde mai multă sau mai puțină atenție, în măsura în care, după primele explorări, 
constă că ele răspund trebuințelor sale. Curiozitatea se declanșează mai ales atunci  
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când lucrurile se prezintă într-o manieră problematizatoare, generatoare de conflict 
cognitiv între ceea ce părea a fi cunoscut și noi fapte care probează insuficiența 
vechilor informații. 

Este răspândită printre elevi convingerea că multe dintre cele ce se studiază 
la școală sunt lucruri inutile, pe care trebuie să le învețe de nevoie, ceea ce arată că 
nu întotdeauna profesorii acordă importanța cuvenită explicării utilității 
cunoștințelor pe care le propun elevilor spre a fi învățate. În general, profesorii ar 
trebui să arate un anumit entuziasm pentru domeniul lor de studiu, căci este greu de 
crezut că o atitudine plictisită, dezamăgită, sceptică a dascălului nu se va transmite 
elevilor, care vor adopta atitudini similare. 

O atitudine favorabilă față de o disciplină școlară, odată obținută, trebuie să 
fie păstrată printr-un efort permanent al profesorului, depus în fiecare lecție. Două 
aspecte par a fi esențiale pentru menținerea acestui interes: primul ține de atmosfera 
din timpul lecțiilor și se referă la un climat de „efervescență intelectuală” (Ausubel, 
D.P. și Robinson, F.G. Op. Cit), al doilea ține de întreținerea sentimentului elevilor 
că progresează permanent în cunoașterea domeniului respectiv, că nu pierd timpul și 
nu bat pasul pe loc. Primul aspect este legat de capacitatea profesorului de a propune 
permanent probleme interesante, cu un oarecare grad de dificultate și totuși 
accesibile, la soluționarea cărora elevii sunt antrenați să participe în mod activ, după 
propriile lor puteri, alături de profesor. Este vorba de inducerea sentimentului că se 
discută probleme importante,a căror soluționare presupune o anumită inițiere și un 
efort intelectual. Al doilea aspect presupune evaluări permanente, comunicarea 
progresului înregistrat și practicarea unei „pedagogii a succesului” pentru care orice 
progres al unui elev în realizarea sarcinilor de învățare, oricât de mic, este imediat 
sesizat, lăudat și utilizat în inducerea încrederii în posibilitatea de a se obține pe viitor 
satisfacții. similare. 

În biologie un loc aparte în stârnirea interesului îl ocupă lucrările practice, 
materialele didactice (mulaje, planșe) din laborator. 

Cele mai incitante pentru elevi par a fi acele probleme care se prezintă sub 
forma unor situații de viață, sub forma unor probleme practice, și mai puțin cele 
teoretice, abstracte. 

La imaginarea situațiilor practice necesare pot colabora mai mulți colegi, în 
cadrul unei activități pe grupe, ceea ce poate contribui suplimentar la sporirea 
motivației pentru învățare. De cele mai multe ori găsirea unei soluții practice obligă 
la obținerea în prealabil a unor informații teoretice, pe care elevii sunt, de această 
dată, dispuși să le caute singuri, printr-un efort personal de documentare. Uneori 
elevii sunt incitați și de probleme abstracte, mai ales atunci când produc în mintea 
copiilor un conflict de idei. 

Într-o lecție se pot integra observații microscopice, vizionarea unor proiecte, 
analiza unor mulaje pentru că pot oferi o viziune reală și sensibilă asupra aspectelor 
teoretice. 

Un alt aspect important pe care fiecare profesor ar trebui să-l urmărească în 
activitatea didactică centrată pe achizițiile elevilor este dinamizarea învățării prin 
metodele de învățare. 
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Se știe că un elev reține 10% din ceea ce citește, 20% din ceea ce aude, 30% 

din ceea ce vede și aude în același timp, 80% din ceea ce spune și 90% din ceea ce 
spune, făcând un lucru la care reflectează și care îl interesează, ceea ce înseamnă că 
învățarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev să acționeze. 

Pasivitatea elevilor la clasă este consecință a prelegerii ca mod de predare, și 
nu produce învățare decât în foarte mică măsură. De altfel prelegerea presupune că 
toți elevii asimilează în același timp informațiile, ceea ce este departe de realitate. 

Pentru elevi este suficient ca în cadrul unei ore să asculte explicațiile 
profesorului sau să vadă o demonstrație. Ar fi mult mai eficient dacă elevii ar 
participa activ la procesul de învățare: discuția, argumentarea, investigația, 
experimentul devin metode indispensabile pentru învățarea eficientă și de durată la 
biologie. 

 
Învață să înveți! 

Organizarea științifică a studiului. 
Organizează-ți științific studiul! 

 
PLAN DE STUDIU: 
- Înainte de a începe să studiezi stabilește-ți obiective clare! 
- Analizează resursele necesare pentru a realiza obiectivele stabilite! 
- Creează-ți condiții potrivite de studiu! 
- Alege mijloacele de studiu adecvate! 
- Organizează-ți munca în așa fel încât să poți verifica dacă ai realizat ceea ce 

ți-ai propus!  
Planificarea studiului în mod riguros! 

 Nu începe să studiezi fără să evaluezi timpul disponibil! 
 Nu începe să studiezi fără să inventariezi materia de studiat și dificultățile 

acesteia! 
 Fă-ți un CALENDAR DE STUDIU raportând materia de învățat la timpul 

disponibili, în funcție de dificultățile acesteia! 
 Asigură-ți „timp de rezervă”! 

 
Studiul efectiv! 

 Respectă cu tenacitate calendarul și planul de studiu! 
 Fii perseverent! 
 Nu-ți pierde niciodată încrederea în tine însuți! 
 Învață să aplici tehnicile științifice de muncă intelectuală! 
 Învață câteva principii de ergonomia muncii intelectuale! 
 Învață să citești științific! 
 Învață să citești eficient! 
 Deprinde o tehnică de lectură rapidă! 
 Învață să faci adnotări! 
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 Învață să întocmești sinteze! 
 Învață să consulți biografia recomandată! 

 
Fiecare elev dorește să înfăptuiască lucruri deosebite și este capabil de 

performanțe superioare prin care să exceleze. 
Atunci când persoana estimează că îi stă în puteri să ajungă, prin învățare, la 

atingerea unor performanțe care îi vor aduce 
respectul de sine și respectul celorlalți, ea 
este dispusă să-și mobilizeze eforturile, cu 
condiția ca ținta de atins să-i fie foarte clară, 
iar modul în care va ajunge la rezultatul 
dorit, bine precizat. În școli se depun 
eforturi permanente pentru inducerea 
dorinței elevilor de a-și depăși continuu 
propriile capacități de a rezolva probleme 
din ce în ce mai dificile, într-un timp tot mai 
scurt și cu grad cât mai mare de diversitate. 
Utilizarea acestei strategii presupune din partea profesorilor o preocupare 
permanentă de a preciza elevilor lor, de la bun început, performanțele pe care vor 
trebui să le atingă, dacă se vor angaja în programul lecției, urmată de comunicarea 
permanentă a progreselor realizate pe parcurs și a modalităților în care vor putea 
progresa în continuare. 

În concluzie elevii trebuie încurajați, susținuți și îndrumați pentru a atinge 
performanțele dorite astfel încât efortul depus să nu fie o povară ci satisfacția că prin 
perseverență și responsabilitate dobândește încredere în propriile forțe, evoluție 
intelectuală, emoțională și echilibru. 

Exemple de activități realizate de catedra de biologie: 
- Participare la Noaptea Cercetătorilor 
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- Pregătire Olimpiada Județeană și Națională 
- SGA – Ziua Mondială a Apei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- „Coșul cu fructe – Coșul cu sănătate” 
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Rolul proiectelor și parteneriatelor educaționale în școli 

 
Profesor Ana Cristina GORAȘ 

 
Învățământul românesc se găsește în plină schimbare și reînnoire. Construcția 

identității culturale, individuală sau colectivă, presupune o mare flexibilitate și 
mobilitate. Din nevoia inserției într-o lume tot mai dinamică, ce vine cu noi reguli și 
rigori, este necesara “multiplicarea” efectelor formative la elevii noștri, tocmai 
pentru a ne atinge obiectivul final: învățarea – condiția existenței și a progresului 
umanității. 

În acest context, apreciez că proiectele și parteneriatele educaționale 
reprezintă o modalitate eficientă de abordare a educației. Educația, cu toate valențele 
sale: morală, intelectuală, estetică, religioasă, tehnologică, sexuală, ecologică, și nu 
numai – comportă asimilarea de către elevi a unui bagaj informațional de bază, 
operant în împrejurări multiple, dezvoltarea capacităților de cunoaștere, formarea 
unor interese de cunoaștere, dobândirea unor deprinderi eficiente și productive, 
formarea unei imagini globale, integrative, despre existența proprie și asupra lumii 
înconjurătoare, iar în final, asigurarea unei cât mai accentuate autonomii cognitive. 
Noi, profesorii, de fapt, îi învățăm pe elevii noștri să fie inventivi, critici, obiectivi 
cu propriile puncte de vedere, să caute și să producă explicații și argumente  
personale, să inoveze cunoașterea și să o domine prin interpretări multiple. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional 
propriu-zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea 
dintre agenţi educaţionali sa formeze un tot unitar. Parteneriatul educaţional 
urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 
socio-comportamentală. Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în 
sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o 
acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, 
comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui 
participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional mai presupune unitate de 
cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-
zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii elevilor, asigurându-le acestora 
valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

Colegiul Național “Petru Rareș” a acordat dintotdeauna o atenție deosebită 
proiectelor și parteneriatelor educaționale, din cele mai diverse, iar acest demers a 
fost foarte apreciat de elevi, dar și de profesori, deopotrivă, școala devenind astfel 
un “atelier” plin de activitate. În cele ce urmează, voi exemplifica doar câteva dintre 
acestea, derulate în anul școlar 2016 – 2017, fără însă a minimaliza rolul celor care 
nu sunt cuprinse în acest articol, dar s-au desfășurat cu succes: 

În perioada octombrie – decembrie 2016, s-a derulat proiectul local 
“Drogurile îți destramă viața”, în parteneriat, de către Agenția Națională Antidrog –  
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Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț, Direcția de Sănătate 
Publică Neamț – Compartimentul Evaluare și Promovarea Sănătății, Serviciul de 
Ambulanță Județean Neamț. Beneficiari direcți au fost 342 de elevi din 12 clase de 
a IX-a si a X-a, care au fost informați, educați și conștientizați cu privire la consumul 
de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, precum și la 
măsuri de prim-ajutor. De asemenea, în cadrul proiectului s-a organizat un traseu de 
coordonare vizual-motric, pe care elevii l-au parcurs purtând ochelarii de simulare a 
stării de ebrietate (o alcoolemie între 0,8 şi 1,5‰), pentru a observa modalitatea prin 
care alcoolul afectează percepţia individului şi pentru a evidenţia gradul ridicat de 
accidentare. 

În luna decembrie a anului școlar în curs, s-a semnat acordul de parteneriat 
între colegiul Rareș și Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – 
Luceafărul, Neamț, prin care părțile semnatare se angajează să colaboreze în vederea 
desfășurării de activități de voluntariat. S-au derulat astfel acțiuni educative comune, 
menite – pe de o parte – să consolideze educația pentru participare socială și 
implicarea în viața comunității a tinerilor și – pe de altă parte – să contribuie la 
procesul educativ destinat integrării sociale a persoanelor cu nevoi speciale. Astfel, 
atât noi, profesorii, cât și elevii noștri am înțeles că și copiii cu dizabilități au dreptul 
la educație și depunem eforturi pentru integrarea lor în învățământul de masă. 

Un alt acord important de parteneriat, care oferă un cadru de orientare 
vocațională pentru liceenii cu vârste între 14 -18 ani și care a fost realizat cu succes 
în Piatra Neamț, cuprinzând peste 250 de elevi, a fost cel încheiat între colegiul Rareș 
și fundația LEADERS. Evenimentul educațional s-a numit TomorrowMe, iar elevii 
noștri au descoperit care este cea mai potrivită carieră pentru ei și au interacționat cu 
lideri din domeniul lor de interes și cu traineri specializați în domeniul 
autocunoașterii. 

În ceea ce privește orientarea școlară și profesională a elevilor liceului, 
integrarea pe piața muncii a absolvenților, precum și încurajarea și sprijinirea 
colaborării dintre elevi și studenți, menționez aici protocolul de colaborare între 
colegiul Rareș și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, semnat tot în 
decursul acestui an școlar, în luna noiembrie. Acest protocol a avut ca scop 
implementarea unui sistem complex de dialog și cooperare între cadrele didactice, 
elevii și studenții celor două unități de învățământ, obiectivele majore fiind creșterea 
calității și performanțelor procesului didactic, facilitarea cunoașterii reciproce și 
derularea unor proiecte comune. 

“Sănătate de Piatra” – ediția I - este un proiect finanțat din fonduri 
nerambursabile de către Primaria Municipiului Piatra Neamț, care a oferit elevilor 
colegiului o sesiune de informare de 50 de minute, cu privire la nutriție, activitate 
fizică, respirație conștientă, exerciții de stretching pentru îmbunătățirea posturii la 
școală, riscurile consumului de alcool, droguri și alimente procesate chimic și câteva 
idei de gustări sănătoase pe care elevii le pot lua cu ei la școală. Și acesta s-a derulat 
în școala noastră, în baza unui acord de parteneriat încheiat între Asociația Mișcarea 
de Piatra și Colegiul Național “Petru Rareș”, având un impact deosebit de bun în  
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rândul elevilor, pentru că a creat suport emoțional și mental în diferențierea alegerilor 
bune sau rele, în contexte diverse. 

Un remarcabil exemplu de proiect internațional educativ extracurricular este 
cel inițiat de d-na profesoara de limba franceza Mirela Cristina Grigori, care vizează 
o formă de colaborare între colegiul nostru și Liceul Polivalent “Saint-Exupéry” din 
Saint-Raphael, Franța, care are numeroși colaboratori, precum Academia din Nisa, 
Asociația Alumni CNPR, Primaria Piatra Neamț, Asociația Părinților CNPR, etc. 
Beneficiari au fost 22 de elevi din clasele a X-a și a XI-a și mulți dintre colegii noștri 
profesori. Printre activitățile derulate, se numără: filme de prezentare a CNPR, vizite, 
crearea unui blog în limba franceză, activități de robotică și inventică, deplasarea 
elevilor români în Franța, primirea elevilor francezi în România, realizarea de pliante 
și colțuri expoziționale, piesă de teatru, etc. 

Un alt exemplu de proiect, de data aceasta județean, este “Coșul cu fructe-
Coțul cu sănătate”, pentru elevii de gimnaziu, organizat de Consiliul Județean Neamț 
în asociere cu ISJ, Neamț, și derulat în perioada 15.07 – 31.07.2017. Acesta și-a 
propus educarea elevilor, precum și sensibilizarea părinților și a cadrelor didactice 
pentru a susține și promova consumul de fructe și legume, în spiritul unui stil de viață 
sănătos. Elevii au întocmit desene, eseuri, PPT-uri și și-au demonstrat creativitatea 
și aptitudinile artistice și literare. A fost realizat un veritabil schimb de idei și transfer 
de bune practici între elevi și profesorii coordonatori. 

Acestea sunt doar câteva dintre exemplele de parteneriate și proiecte 
încheiate și derulate de colegiul nostru în anul școlar ce tocmai se apropie de final. 
Alături de ele, au fost multe altele, constructive și interesante, utile și inovatoare, la 
care și-au adus o reală contribuție toți profesorii și elevii colegiului, urmărindu-se 
întărirea relațiilor dintre educația școlară și cea extrașcolară, în scopul modelării 
personalității elevilor, eficientizării procesului instructiv-educațional, și, bineînțeles, 
ținându-se cont de potențialul educativ nelimitat al activităților extra-școlare. Și 
tocmai aceste activități extra-școlare reflectă astăzi o realitate educațională mai puțin 
formalizată, dar întotdeauna cu efecte formative, caracterizată printr-o mare 
flexibilitate, ce vine în întâmpinarea intereselor variate, individuale ale elevilor. 
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Geografia în învățământul preuniversitar – prezent și perspective 

 
Profesor Mihai ATUDOSIEI  

 
În acest an a avut loc a XXIII-a ediţie a simpozionului naţional de geografie, 

manifestare dedicată profesorilor de geografie, corelată evenimentelor ecologice de 
interes european şi internaţional („Ziua Mondială a Apei”, „Ziua Mondială a 
Pământului”, „Ziua Mondială a Oceanelor”, Ziua Dunării”), cu tema „Apa – hazard 
şi dezvoltare”, la care am participat şi noi profesorii de geografie de la Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ. 

Locaţia, hotelul Ozana din Tg. Neamţ, a oferit participanţilor, profesori 
universitari de la Universitatea „AL.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, cât şi profesorilor din Judeţul Neamţ, un cadru propice pentru 
dezbateri pe cele patru secţiuni cunoscute tuturor: secţiunea didactică, secţiunea 
Geografie fizică, secţiunea Geografie socio – economică şi secţiunea fotografie şi 
postere. 

Lucrările simpozionului au fost deschise de preşedintele Societăţii de 
Geografie „Al. Ungureanu” Neamţ, d-na inspector Camelia Nina Sava, care a 
remarcat buna colaborare dintre colegii de la universitate şi geografii din judeţul 
nostru. 

Dânsa a relevat importanţa activităţilor de formare prin propunerea unor teme 
de dezbatere foarte actuale, cu aplicaţii practice legate de dezvoltarea teritorială şi 
amenajarea teritoriului, acţiunea apei care poate crea peisaje deosebit de interesante 
din punct de vedere turistic, dar care pot şi provoca distrugeri uriaşe şi chiar pierderi 
de vieţi omeneşti. 

În cadrul simpozionului au fost prezentate şi dezbătute peste 30 de lucrări, 
unele de mare interes practic, cu propuneri viabile şi concluzii concrete. 

Dintre acestea amintim: „Antarctica, un continent al contradicţiilor” 
prezentat de d-l profesor univ. Dr. Adrian Grozavu, decanul Facultăţii de Geografie 
şi Geologie de la Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi, „Rolul pădurii în protecţia apelor, 
solurilor şi biodiversităţii”, prof.univ.dr. Eugen Rusu, vicepreşedinte al Societăţii de 
Geografie din România, „Fenomene hidrologice de risc în bazinul râurilor Siret şi 
Prut;privire specială asupra inundaţiilor de remuu”, prof.univ.dr. Gh. Romanescu, 
vicepreşedintele Asociaţiei Române de Limnogeografie, „Observaţii preliminare 
privind calitatea apei din localităţile Dorohoi, Tg.Neamţ şi Cacica”, conf.univ.dr. 
Liviu – Gheorghe Popescu de la Facultatea de Istorie şi Geografie, Univ. „Ştefan cel 
Mare” Suceava, „Aspecte privind utilizarea metodelor statistice în cadrul GIS pentru 
spaţializarea cantităţilor anuale de precipitaţii atmosferice în vestul Podişului Central 
Moldovenesc”, lector univ.dr. Vasile Budui, Fac.de Istorie şi Geografie, Univ. 
„Ştefan cel Mare” Suceava. 

În cadrul activităţilor practice s-au înscris două manifestări: „Aplicaţii 
practice la Staţia de Tratare a Apei Potabile din Comuna Timişeşti” şi „Aplicaţie  
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practică la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor – punct de 
lucru Dumbrava, Com.Timişeşti”. 

Chiar dacă a plouat mărunt, participanţii la simpozion au fost încântaţi, atât 
de explicaţiile specialiştilor, cât şi de peisajul deosebit de frumos al zonei. 

Nu putem încheia fără să amintim că şi profesorii din judeţul nostru au avut 
prezentări deosebite la toate secţiunile. Astfel, la secţiunea Geografie fizică s-au 
evidenţiat lucrările privind inundaţiile din cursul mijlociu al Bistriţei, hidrografia 
Comunei Poiana Teiului, bazinul râului Suceava, apele subterane din Comuna 
Icuşeşti, lacurile antropice dintre Bicaz şi Piatra Neamţ, hidrografia râului Neamţ 
etc. 

La secţiunea Geografie socio–economică au fost prezentate lucrări referitoare 
la turismul balnear din Depresiunea Neamţ (băile Oglinzi), iar la secţiunea Geografie 
didactică lucrări precum „Apa în înţelepciunea populară, în ghicitori, proverbe şi 
zicători”, „Motivul apei în muzică”, „Apa în teologia populară”, „Apa în simboluri 
şi reprezentări”, „Importanţa apei în lumea vie” etc. 

Dezbaterile care au avut loc au evidenţiat importanţa unor astfel de 
manifestări, care oferă posibilitatea unui schimb de experienţă deosebit între 
profesori şi, mai ales, faptul că reuşesc să reunească familia geografilor nemţeni din 

toate colţurile judeţului. De 
aseme-nea, contactul direct cu 
colegii de la universitate aduce 
un suflu nou în problematica 
deosebit de complicată a 
geografiei, evidenţiind atât 
necesitatea legării de practică 
a geografiei, cât şi creşterea 
rolului acestei discipline în 
lărgirea orizontului cultural-
ştinţific al generaţiei actuale 
de elevi. 
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Contribuția laborantului școlar în dezvoltarea competitivității 
lecțiilor practice 

 
laborant biologie/chimie, Maria BOȚU 

 
 Laboratorul școlar este locul în care ar trebui să se desfăşoare cea mai mare 

parte a activităţilor didactice, unde elevii să se poată familiariza cu tehnicile de lucru 
specifice, spre a-şi forma un stil corect de investigare a fenomenelor, prin 
participarea directă la organizarea şi efectuarea experimentelor şi la interpretarea 
rezultatelor. 

Lucrarea de laborator facilitează elevului întâlnirea cu nişte obstacole 
cognitive pe care trebuie să le depăşească în decursul acesteia singur sau împreună 
cu colegii, sub îndrumarea cadrului didactic și a laborantului. În activitatea de 
laborator elevul devine experimentator (cercetător). Trebuie să emită ipoteze, să-și 
imagineze şi realizeze montajul experimental, să observe desfăşurarea fenomenelor, 
să înregistreze datele experimentale, să le analizeze şi stabilind cauzele de posibilă 
eroare şi să emită judecăţi de valoare cu privire la: metoda utilizată, justeţea şi 
repetabilitatea valorilor obţinute, utilitatea metodei etc. 

Conceput în corelaţie cu principiile didactice moderne, experimentul de 
laborator urmează treptele ierarhice ale învăţării, conducând elevul de la observarea 
unor fenomene pe baza demonstraţiei, la observarea fenomenelor prin activitatea 
proprie (faza formării operaţiilor concrete), apoi la verificarea şi aplicarea în 
practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se cristalizează structura formală 
a intelectului şi, în continuare, la interpretarea fenomenelor observate care 
corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice ale dezvoltării (faza 
operaţiilor sintetice). 

Lucrările practice de laborator urmăresc concretizarea noţiunilor teoretice 
prezentate la orele de curs, satisfăcând atât exigenţele unui cititor orientat către 
fenomenele observabile cât şi exigenţele unui teoretician care doreşte să descopere 
cauzele care stau la baza acestor fenomene. 

Lucrările practice sunt nu numai de un folos imediat şi direct, pentru o mai 
justă înţelegere a materiei predate, ci şi de o mare utilitate, pentru dezvoltarea 
dragostei şi interesului elevilor pentru studierea științelor naturii. 

 Necesare şi deosebit de eficiente, lucrările practice pot fi folosite cu succes 
în descoperirea cunoştinţelor şi în formarea deprinderilor, în fixarea şi aprofundarea 
acestora precum şi în evaluarea şi controlul însuşirii lor. 
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Rolul și importanța experimentului în însușirea cunoștințelor de 
chimie și biologie 

laborant biologie/chimie, Maria Boțu 
 

Experimentul de laborator urmează treptele ierarhice ale învăţării, conducând 
elevul de la observarea unor fenomene chimice pe baza demonstraţiei, la observarea 
fenomenelor prin activitatea proprie (faza formări operaţiilor concrete), apoi la 
verificarea şi aplicarea în practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se 
cristalizează structura formală a intelectului şi în continuare, la interpretarea 
fenomenelor observate care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ierarhice 
ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice). 

Aplicațiile practice încep cu proiectarea didactică a două tipuri de lecţii: 
• lecţia de dezvoltare de competenţe 
• lecţia de elaborare şi însuşire a cunoştinţelor, varianta bazată pe învăţarea 

prin experiment. 
Experimentele se folosesc de obicei, integrate, în număr mai mare sau mai mic, 

în diferite etape ale lecţiilor. Multitudinea informaţiilor din domeniul chimiei, si 
biologiei, solicită o gamă diversificată a experimentelor: 

• lucrările practice se pot efectua cu aparatura, instrumentarul, reactivii 
existenți în şcoli; 

• efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar 
rezultatele obţinute de elevi şi participarea lor activă şi afectivă răsplătesc 
orice efort; 

• mediul de lucru, atmosfera şi comunicarea adecvată cu elevii în cadrul 
lecţiilor în care sunt prevăzute lucrări practice, contribuie la creşterea 
interesului elevilor pentru obiectul studiat. Tratarea individuală a elevilor, 
dirijarea discretă a activităţilor, crearea unor situaţii problemă, stimularea 
gândirii elevilor pentru a formula ipoteze, rezolvarea prin descoperire cu 
ajutorul unor lucrări practice a problemei, sunt modalităţi de activitate 
didactică eficiente care permit o formare complexă şi o evaluare mai bună a 
elevilor. La toate acestea, alături de profesor, este laborantul. 
Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi 

interrelaţionare, atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut 
necesare practicării ocupaţiei de laborant. 
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Catedra de FIZICĂ și CHIMIE 
Și totuși... FIZICA 

Profesor Aida ILIE 
 
Un an școlar bogat în evenimente... 
 
Totul a început cu „Noaptea Cercetătorilor”... 
 
Vineri, 30 septembrie 2016, 15 orașe din România  au găzduit simultan, 

„Noaptea Cercetătorilor” – demonstrații și prezentări din diferite domenii de 
cercetare, activități științifice, dar și distractive, totul cu scopul de a atrage atenția 
asupra frumuseții științelor, de a arăta publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât 
de interesantă poate fi munca de cercetare. Colegiul Național „Petru-Rareș” a 
participat cu mai multe echipaje: fizică – experimente, inventică – drone și roboți, 
chimie – experimente, biologie, astronomie – observații cu telescoape. 
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Mulți elevi și-au dat întâlnire prezentând publicului experimentele la care ei 

au lucrat… 
 
Zilele liceului CNPR – sfârșit de noiembrie 2016... 
 
Activități ale catedrei de fizică – experimente, prezentări de referate, 

observații astronomice, prezentări de filme realizate de elevii școlii – toate pe placul 
celor prezenți... 

 
A urmat apoi un alt eveniment important: în perioada 31 martie - 2 aprilie 

2017 a avut loc, pentru prima dată în județul Neamț, la Piatra Neamț, Concursul 
Național „Evrika”, ajuns la a XXVII-a ediție.  

 
La sfârșitul a trei zile pline de evenimente, a unor demonstrații în care elevii 

și-au arătat munca, imaginația, inteligența, priceperea, stârnind admirația celor 
prezenți, s-au desemnat câștigătorii. Nu trebuie să-i uităm pe cei din Rareș, 
participanți la concursul propriu-zis, care au obținut rezultate foarte bune. 
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A fost unul dintre evenimentele cele 
mai frumoase, unul dintre concursurile cel 
mai bine organizat, atractiv. FIZICA este mai 
mult decât o știință, este baza unor inovații ce 
permite observarea și descrierea, dar și 
construcția viitorului. Își găsește aplicabilita-
tea în toate domeniile vieții noastre de la 
industrie la medicină, de la agricultură la 
politică... 

 
Un alt eveniment ce a avut loc în aceeași 

perioadă s-a numărat și „Descoperă / Redescoperă 
/ Experimentează în județul Neamț. O atmosferă 
incredibilă, mici și mari, copii și adulți, 
participând, interacționând, prezentând tot felul 
de dispozitive experimentale. Acestea, create de 
elevii diferitelor școli din județ, multe de la 
Colegiul Național „Petru-Rareș” au impresionat 

unele prin simplitate, altele prin complexitatea lor, interdisciplinar cu chimia, 
informatica sau electronica. Este de remarcat faptul că au participat profesori și 
studenți de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași care, prin experimentele prezentate au 
promovat științele, în special fizica, sperând astfel să atragă elevii către această 
frumoasă disciplină... 

În acest an școlar, elevii CNPR s-au impus și la alte concursuri: de la 
Vrânceanu-Procopiu (Bacău), la Profizica – Vaslui, Cygnus – Suceava, Phi-online, 
Tabăra Națională de Fizică, Astronomie și Astrofizică „Marin Dacian Bica”, 
Concursul Internațional Pluridisciplinar PROSOFT@NT, „Hai în viitor” și altele. 

O altă prezență importantă a fost la Olimpiada Națională de Fizică de la Tg. 
Jiu unde toți elevii din colegiul nostru au obținut premii și medalii, județul nostru 
situându-se pe locul II pe țară ca număr de premii obținute... 

Dacă ar fi să-i enumerăm pe toți cei implicați lista noastră ar fi foarte lungă… 
Și, de aceea, cred că este firesc să primească mulțumiri și aprecieri toți elevii 
participanți, recunoștință  pentru munca și efortul depuse; mulțumiri părinților pentru 
sprijin și nu în ultimul rând mulțumiri profesorilor coordonatori pentru pasiunea, 
munca și dăruirea lor: d-l director prof. Grigoruță Oniciuc, d-l inspector școlar 
Cristian Secară, prof. Haralamb Dorel, prof. Ilie Aida. 
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Chimia – mister, frumusețe, muncă, pasiune 

 
Elev Andreea MUNTEANU, clasa a VIII-a 

Coordonator: profesor Florica IONICĂ 
 

Chimia se numără printre cele mai iubite materii ale elevilor noștri, 
încununată fiind și de numeroasele premii obținute la olimpiade și concursuri. 
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Așa cum o spun chiar olimpicii, mai întâi, trebuie să descoperi frumusețea 

chimiei. Fiecare experiment, cu fiecare pată de culoare reprezintă chimia. Este de 
ajuns să vezi cum o singură picătură de soluție adăugată peste alte substanțe creează 
o „explozie” de culoare, gaze și flăcări, ca să îți dorești să faci tu însuți așa ceva.  

 
 

Însă, pentru a ajunge în „vârful” gloriei, trebuie urcate, mai întâi, cu efort, 
treptele studiului și muncii. 

 
Înțelegând tainele chimiei, descoperiți, de fapt, unul dintre misterele vieții. 

Fiecare substanță din organismul și din jurul nostru reacționează cu altele, rezultând 
tot ceea ce vedem, atingem și mirosim. 

 
V-ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista toate aceste procese 

industriale ce țin de domeniul chimiei!? 
 
În concluzie, chimia a fost, este și va fi unul dintre cele mai mari mistere, 

care se lasă descoperite încetul cu încetul, prin muncă. 
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Catedra de ISTORIE, SOCIO-UMANE și RELIGIE 
Imagini din activitatea profesorilor de istorie de la Colegiul Național 
Petru Rareș din Piatra Neamț, an școlar 2016-2017 

 
Profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 

 
Am avut oaspeți de seamă la Zilelele Colegiului, când a fost și cercul 

pedagogic al profesorilor de istorie din județ. Ne pregăteam să-i întâmpinăm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitat de onoare a fost profesorul universitar Bogdan Petru Maleon, 
directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Alături de el 
s-au aflat doamna Elena Preda și Alexandru Filimon, inițiatorul Asociației Alumni. 

o  
 
 
 
 

 
 
Cei mai mici rareșiști, din 

clasele a V-a și a VI-a, s-au 
înfruntat în concursul 
tradițional „File de Istorie 
locală”, dedicat istoriei 
Colegiului. 
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Am sărbătorit Hora Unirii… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alături de Carmen 
Saeculare și de colegii și elevii 
noștri. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apoi, Basarabia din școala mea, în parteneriat cu Colegiul Național 

„Gheorghe Asachi”. 
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Am văzut Aurul și argintul antic al României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am obținut premii și mențiuni la 
concursuri 

 
 

 
 

Nu uităm deviza Colegiului: 
Excelență prin asumarea tradiției! 

 
 
 

 
Rolul Uniunii Europene în combaterea amenințării globale a 
terorismului 

 
Profesor Daniela-Gabriela MITREA 

 
Uniunea Europeană a reprezentat dintotdeauna o idee de sinteză care are la 

bază o concepție comună, globală și coerentă de integrare progresivă – de la 
economic la politic și de la național la federal – a popoarelor și statelor europene, 
viitorul acesteia depinzând de succesul  dublului proces de aprofundare și de 
extindere care să conducă Uniunea spre a deveni o putere politică, economică, 
socială și militară capabilă să-și îndeplinească obiectivele și să-și apere membrii de 
amenințări precum terorismul, criminalitatea organizată, criminalitatea cibernetică și 
traficul de persoane, de migranți, de droguri și de arme. Prezenta lucrare se axează 
pe problematica terorismului, care este una dintre cele mai mari amenințări la adresa 
securității naționale și internaționale, statele având menirea de a-și apăra cetățenii cu 
obligația de a se asigura ca măsurile împotriva terorismului să nu se transforme în 
mijloace de natură să mascheze sau să justifice violarea drepturilor, libertăților și 
intereselor fundamentale ale omului. Astfel, rolul Uniunii Europene în combaterea 
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amenințării globale a terorismului trebuie să fie unul activ, prin implementarea unor 
politici de stopare sau de ținere sub control a acestui fenomen sinistru. 

În primul rând, ce este terorismul? Noțiunea de terorism este una complexă, 
aceasta neputând fi descrisă în câteva cuvinte şi neavând o definiţie acceptată în mod 
unanim, dar putem să încercăm a traduce acest fenomen după cum urmează: 
terorismul constă în folosirea ilegală a ideologiei, a forței și a violenței împotriva 
statului, cetățenilor sau obiectivelor de interes național prin manipulare mediatică, 
prin acțiuni de răzbunare pentru nedreptăți reale ori imaginare, prin schimbarea 
conducerii unui stat, prin schimbarea sistemului de guvernare al unui stat, prin 
impunerea liniilor de conduită socială, politică, economică, morală și religioasă. 
Dacă ne gândim la terorism ca la folosirea ilegală a ideologiei, a forţei sau a violenței 
în scopul atingerii unor obiective politice, economice sau sociale, atunci putem să 
afirmăm că acesta datează din antichitate, când existau anumite persoane care nu 
erau de acord cu un anumit conducătorsau cu un anumit regim politicşi urmăreau 
răsturnarea acestuia prin orice mijloace.În Europa, terorismul a apărut odată cu 
Revoluţia Franceză care a instaurat o nouă ordine socială prin violenţă şi ameninţări 
când iacobinii au fost etichetaţi drept terorişti și fenomenul s-a răspândit pe tot 
continentul, teroarea și violența fiind folosite de către conducătorii de state sau de 
către liderii de organizații oculte pentru a-și păstra ori pentru a prelua puterea. De 
altfel, și în epoca modernă vorbim tot mai des despre culte şi mişcări clandestine care 
luptă pentru idealuri și scopuri înalte pe care membrii organizațiilor teroriste le 
consideră sacre și juste. Prin urmare, termenul a căpătat numeroase conotații de-a 
lungul timpului, însă terorismul este și va fi mereu asociat cu teroarea, violența, 
genocidul, atentatele și frica. 

Lumea este un mediu în care relațiile dintre state trebuie să se fundamenteze 
pe încrederea și sprijinul reciproc, astfel că, pentru ca securitatea colectivă să poată 
fi transpusă în practică, statele trebuie să accepte trei principii importante cu privire 
la modul de instituire a relațiilor între ele: respingerea războiului prin renunțarea la 
amenințarea militară, schimbarea concepției cu privire la ceea ce reprezintă 
interesele naționale ale fiecărui stat și învățarea statelor să coopereze prin depășirea 
fricii. Se cuvine să recunoaștem importanța factorului militar în relațiile dintre statele 
membre pentru a depăși frica, pentru a apăra statele și pentru a promova pacea și 
securitatea internațională, formând o coaliție perpetuă de statu-quo. Pentru ca 
sistemul securității colective să poată funcționa eficient este nevoie ca niciun stat să 
nu fie atât de puternic încât să neglijeze voința celorlalte. Astfel, ar putea fi descurajat 
un comportament ostil al unui stat față de alt stat și instituțiile europene ar putea 
contribui la cooperarea internațională care ar determina creșterea încrederii reciproce 
prin cooperare. 

Uniunea Europeană se prezintă ca un tablou triptic constituit din trei piloni, 
ultimul pilon având competențe definite și clare în combaterea și prevenirea 
terorismului: Comunitățile Europene; Politica Externă și de Securitate Comună; 
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Justiția și Afacerile Interne, care este considerat în doctrină ca fiind „corolarul 
inevitabil al totalei libertăți de circulație a persoanelor în Comunitate”.1 Necesitatea  
cooperării în domeniul justiției și afacerilor interne a rezultat din evoluția 
fenomenelor transfrontaliere privind terorismul, criminalitatea organizată, 
criminalitatea cibernetică și traficul de persoane, de migranți, de droguri sau de arme, 
creșterea infracționalității la nivel european determinând inițial o cooperare 
neoficială a serviciilor de securitate și a forțelor de poliție din statele europene. 
Cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne a fost reglementată ca politică 
de bază în cadrul Uniunii Europene prin dispozițiile Tratatului de la Maastricht 
(Titlul VI, art. K1 și K9) și prin dispozițiile Tratatului Comunității Europene (art. 
100C și 100D). Aceasta se realizează prin: cooperarea judiciară civilă – asigurarea 
unui înalt grad de securitate juridică pentru cetățeni în cadrul relațiilor 
transfrontaliere ale acestora în materie de drept civil, garantarea accesului efectiv și 
eficient la justiția în materie civilă pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere, 
simplificarea instrumentelor de cooperare transfrontalieră dintre instanțele judiciare 
civile naționale și sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului 
din justiție; cooperarea judiciară penală – prinderea și tragerea la răspundere penală 
a infractorilor, elaborarea instrumentelor de punere în aplicare a principiului 
recunoașterii reciproce în fiecare fază a procedurilor penale, recunoașterea reciprocă 
a măsurilor de protecție, recunoașterea reciprocă a sancțiunilor penale, apropierea 
dispozițiilor de drept material și procedural pentru a ameliora încrederea reciprocă și 
recunoașterea reciprocă, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești penale, 
elaborarea standardelor pentru a garanta un proces echitabil în întreaga Uniune, 
dezvoltarea și acordarea de asistență organismelor și instrumentelor Uniunii din 
domeniul cooperării judiciare (cum ar fi  EUROJUST și  Rețeaua Judiciară 
Europeană în materie penală), creșterea încrederii reciproce între sistemele judiciare 
naționale ale Uniunii, monitorizarea punerii în aplicare a legislației Uniunii și luarea 
în considerare a aspectelor externe ale cooperării judiciare în spațiul Uniunii; 
cooperarea vamală – securizarea și fluidizarea lanțurilor comerciale, combaterea 
fraudelor vamale și investiții în modernizarea vamală; cooperarea polițienească – 
cooperarea transfrontalieră între agențiile de ordine publică. Astfel, Uniunea 
Europeană are un rol activ în combaterea și prevenirea amenințării globale a 
terorismului prin politici și măsuri coordonate și implementate prin intermediul celui 
de-al treilea pilon.2 

Oficialii Uniunii Europene și Consiliul Justiție și Afaceri Interne, în 
colaborare cu organele judiciare, organele polițienești internaționale și organizațiile 
internaționale care au scopul de a combate și de a preveni amenințările la adresa 
securității globale, își desfășoară lupta contra terorismului prin cooperarea judiciară 
penală. Trebuie să distingem trei perspective cheie atunci când vorbim de Uniunea 
Europeană în sistemul relațiilor internaționale: Uniunea ca sub-sistem al relațiilor 
internaționale, referindu-ne la modul în care se soluționează relațiile „străine” la  

                                                 
1Ioana-Nely Militaru,Dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, București, 2013, 

p. 54-58 
2Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, București, 2011, p. 483 
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nivel intern și capacitatea Uniunii de a genera acțiuni colective externe; Uniunea ca 
parte a sistemului relațiilor internaționale, referindu-ne la mecanismele legale, 
instituționale și politice prin care sunt soluționate problematica conflictelor 
internaționale sau/și problematica politicilor economice; Uniunea ca o mare putere 
care are impact asupra relațiilor internaționale contemporane, referindu-ne la 
capacitatea Uniunii de a gestiona și de a combate amenințările la adresa sa (în cazul 
prezentei lucrări, terorismul).3 

Escaladarea acţiunilor teroriste în ultimii ani a fost alimentată pe de o parte, 
de intensificarea tensiunilor etnice şi religioase și de acutizarea problemelor de 
natură politică, economică și socială cu care se confruntă lumea și pe de altă parte, 
de proliferarea armelor de distrugere în masă şi dezvoltarea tehnologiei care au dus 
la conturarea unor noi forme de terorism: chimic, nuclear, radiologic, biologic şi 
informatic. Ca reacţie la ameninţarea teroristă, Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-
Atlantică au depus eforturi pentru elaborarea unor politici şi strategii coerente, pentru 
dezvoltarea şi implementarea unor programe de modernizare a capacităților existente 
în vederea adaptării la cerinţele abordării noilor tipuri de terorism și pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor operaţiuni de combatere a terorismului. În trecut au 
fost multe tentative ale Uniunii Europene și ale N.A.T.O. să stopeze terorismul, dar, 
cu toate acestea, teroriștii au răpit și omorât civili (de exemplu, primul-ministru 
italian Aldo Moro și industriașul german Hans Martin Schleyer care au fost răpiți și 
omorâți de către Brigăzile Roșii ale URSS-ului în 1970 sau jurnalistul american 
Daniel Pearl și bussinessman-ul american Nicholas Berg care au fost răpiți și 
decapitați de către teroriștii irakieni în 2002) sau militari (de exemplu, locotenentul-
colonel american William Higgins care a fost răpit și spânzurat de către teroriștii 
libanezi Shi’a în 1989), au atacat comunități din statele care nu erau considerate 
„teatre de operațiuni teroriste” (de exemplu, atacul brutal din 1986 din partea 
organizației palestiniene Abu Nidal asupra sinagogăi din Istanbul), au atacat în mod 
repetat ambasade, sedii diplomatice și diplomați (de exemplu, bombardarea 
ambasadelor Statelor Unite ale Americii din Nairobi și Dar Es Salaam în 1988, din 
Beirut în 1983 și din Kuwait în 1984; luarea de ostatici la reședința din Peru a 
ambasadorului japonez în 1996-1997; răpirea ambasadorului britanic în Uruguay, Sir 
Geoffrey Jackson, de către teroriștii uruguaieni de stânga; luarea ca ostatici a celor 
52 de diplomați americani în Teheran în 1979) sau simboluri naționale (de exemplu, 
prăbușirea dirijată a unui avion la Pentagon și a două avioane la World Trade Center 
pe 11 septembrie 2001).4 

Summit-ul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord de la Praga şi 
reuniunile Uniunii Europene ce au urmat momentului de cotitură din viaţa 
organizaţiei euro-atlantice şi evenimentelor din Madrid, din Kosovo şi din Orientul 
Mijlociu din anul 2004 au conferit o nouă dinamică instituţiilor de securitate 
continentală, când s-au amplificat eforturile Uniunii Europene şi N.A.T.O. pentru o 

                                                 
3Christopher Hill și Michael Smith, International Relations and the European Union, Oxford 

University Press, New York, 2005,p. 7 
4Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Columbia University Press, New York,2006, p. 27 
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acţiune comună şi un demers multilateral împotriva pericolelor terorismului şi 
armelor de nimicire în masă care să lase în urmă orice reacţie tardivă şi inconsistentă. 
Noile frontiere suprapuse ale Uniunii Europene și ale N.A.T.O. de după 1 mai 2004  
au cerut o acţiune unită de securizare pentru combaterea terorismului, pentru 
combaterea traficării în spaţiul unic de securitate a armamentelor, muniţiilor și 
drogurilor, pentru combaterea crimei organizate și pentru construirea unui răspuns 
politic şi strategic la ameninţările tot mai ample din mediul continental şi global. 
Uniunea Europeană și N.A.T.O. au realizat faptul că determinarea și consensul 
trebuie să prevaleze în faţa riscurilor asimetrice la adresa lumii și să conducă la o 
sporire a complementarităţii acţiunilor organizaţiilor europeană şi euro-atlantică pe 
toate planurile: politic, diplomatic, economic, militar și tehnologic. Succesul luptei 
pe care o duce Uniunea Europeană împotriva amenințării globale a terorismului 
poate fi realizabil dacă și numai dacă cele două mari organizații vor colabora 
deoarece promovarea păcii și apărarea lumii sunt scopuri mai înalte decât orice 
orgoliu național ori personal, însă considerăm că Uniunea ar fi un spațiu mai puternic 
și mai organizat din punct de vedere politic, economic și militardacă statele s-ar uni 
într-o federație.5 

Specialiștii susțin că Uniunea Europeană nu a fost și nu va fi niciodată o 
federație deoarece este pur și simplu o organizație supra-statală care nu are 
caracteristica fundamentală ce definește forma de organizare a unui stat federal, 
așadar, în termeni politici, unii politologi susțin că termenul de „federal” este tabu 
și, în termeni analitici, alți politologi se întreabă dacă nu cumva Uniunea ar trebui să 
fie descrisă sau nu ca un stat federal, însă considerăm că statele membre sunt unite 
în lupta contra terorismului fie că vorbim de o organizare supra-statală sau de un stat 
federal.6Potrivit rapoartelor Comisiei Europene privind terorismul, statele membre 
ale Uniunii Europene sunt angajate pe deplin să lupte împotriva terorismului și să 
asigure cetățenilor europeni un nivel ridicat de protecție întrucât această amenințare 
nu ține seama de frontiere și trebuie abordată atât la nivel național, cât și la nivel 
internațional. În acest sens, s-a adoptat o strategie europeană de combatere a 
terorismului care se axează pe patru piloni principali: prevenirea – identificarea și 
abordarea factorilor care contribuie la radicalizare și a proceselor de recrutare a 
persoanelor care comit acte de terorism; protecția – protejarea frontierelor externe, 
îmbunătățirea securității transporturilor, protejarea țintelor strategice și reducerea 
vulnerabilității infrastructurilor critice; urmărirea – consolidarea capacităților 
naționale, îmbunătățirea cooperării practice și a schimbului de informații între 
autoritățile polițienești și judiciare, abordarea chestiunii finanțării terorismului și 
dejucarea mijloacelor de organizare a atacurilor și de comunicare ale organizațiilor 
teroriste; răspunsul – îmbunătățirea capacității de a gestiona urmările, coordonarea 
răspunsului și nevoilor victimelor. În ceea ce privește relațiile dintre Uniune și statele 
terțe, programul de combatere a terorismului se concretizează în diferite moduri  

                                                 
5Vasile Popa și Nicolae Dolghin,N.A.T.O. și U.E.: determinări și finalități, Editura 

Universității Naționale de Apărare, București, 2004,p. 5 
6Helen Wallace, Mark A. Pollack și Alasdair R. Young,Policy Making in the European 

Union, Oxford University Press, New York, 2015, p. 28 
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precum dialogurile politice la nivel înalt, adoptarea clauzelor și acordurilor de 
cooperare sau proiectele specifice de consolidare a capacității și de asistență acordată 
unor țări strategice. Astfel, Uniunea cooperează pentru combaterea terorismului cu 
țări din America de Nord, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, Sahel, 
Cornul Africii și Asia.7 

În concluzie, datoria instituțiilor europene și guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene este de a se gândi la viitorul lumii, la apărarea statelor, la siguranța 
cetățenilor și la combaterea terorismului deoarece împreună suntem mai puternici, 
chiar dacă această viziune poate fi considerată de unii drept utopism sau vizionarism. 
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Prezentare de carte: Psihologia poporului român 
 
Profilul psihologic al românilor într-o monografie  cognitiv-experimentală  

 
Profesor Lidia OBREJA 

 
Motto: Dragostea ce avem pentru patria noastră ne 

îndeamnă, pe de o parte, să lăudăm neamul din care ne-am 
născut, iar pe de alta, dragostea de adevăr ne împiedică, în 
aceeași măsură, să lăudăm ceea ce ar fi, după dreptate, de 
osândit. Le va fi lor mai folositor dacă le vom arăta limpede 
în față cusururile care-i sluțesc decât dacă i-am înșela cu 
lingușiri blajine și cu dezvinovățiri dibace…  

(Dimitrie Cantemir) 
 

Lucrarea este divizată în cinci capitole prefațate de o 
Introducere și încheiate prin Concluzii, limite și implicații 
de ordin general. Titlul a fost inspirat de cartea „Psihologia 
poporului român” a academicianului, filosofului și psihologului român Constantin 
Rădulescu-Motru (1868-1957) pe care autorul a dorit să o dezvolte într-o paradigmă 
modernă a psihologiei contemporane.  

Cine este autorul Monografiei? 
Daniel David (n. 1972, Satu-Mare) 

• Profesor „Aaron T. Beck” universitar doctor;  
• Director în cadrul: 

– International Institute for the Advanced Studies of 
Psychotherapy and Applied Mental Health; 

– Școlii Doctorale de Psihodiagnostic și Intervenții 
Psihologice Validate Științific din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai” (UBB);  

– Centrului Român de Psihoterapie Cognitivă și Rațional-Emotivă și 
Comportamentală (afiliat cu Albert Ellis Institute, SUA) din Cluj-Napoca; 
• Director al programului de cercetare din cadrul Albert Ellis Institute, SUA;  
• Profesor asociat (adjunct professor) la Icahn School of Medicine at Mount 

Sinai, New York, SUA;  
• Psihologul din România cu numărul cel mai mare de citări în literatura de 

profil. 
• Cărți mai importante: 

- Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente (2006)  
- Metodologia cercetării clinice. Fundamente (2006)  
- Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale (2006, 2012)  
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- Fundamente de psihologie evoluționistă și consiliere genetică. Integrări ale 

psihologiei și biologiei (în colab., 2007)  
- Dezvoltare personală și socială. Eseuri și convorbiri despre viață cu psi-

hologul Daniel David (2014). 
Voi structura prezentarea acestei lucrări pe două componente, urmărind 

tematica ei și citându-l pe autor pe tot parcursul prezentării. 
 

I. PREOCUPAREA PENTRU STUDIUL PSIHOLOGIEI 
POPORULUI ROMÂN. IDEEA INTRODUCTIVĂ 

 
Este o carte care sintetizează cea mai amplă cercetare de psihologia poporului 

român din ultimul veac, cercetare derulată între anii 2005 și 2015, oferind un profil 
psihologic al românilor ce contrazice nu de puține ori bine-cunoscutele clișee care 
circulă despre acesta. În plus, oferă o bază de date și o sinteză a literaturii de 
specialitate la zi, din care fiecare poate selecta doar partea ce îl interesează, în 
scopuri practice și/ sau de cercetare. 

Printr-o analiză riguroasă și complexă, sunt realizate un profil psihologic 
bazat pe trăsăturile reale ale românilor și alte două profiluri: potențialul nostru sau 
ce am putea fi și modelele care ne ghidează sau ce am vrea să fim.  

Clarificarea valorilor și faza de proiect de țară în care se află investigația 
socială impune oricărei cercetări în domeniul umanist o creionare a unui model 
cultural ideal sau «cum vrem să fim», despre care autorul susține că este identificabil 
în proiecția psihologică a românilor cu sintagma «cum credem că suntem». 
Perspectiva analizată este una bivalentă: românii se cred așa cum nu sunt, totuși se 
cred așa cum ar putea să fie! Iluzia aceasta pozitivă camuflează un optimism realist 
care generează nevoia utilizării rezultatelor monografiei în logica unui patriotism 
modern - promovarea și utilizarea punctelor tari, dar și recunoașterea și corectarea 
constructivă a punctelor mai puțin tari.  

•   Virtuți ale românilor: 
-potențialul intelectual (de inteligență și creativitate)  
-competitivitatea 

•   Atribute psihologice de îmbunătățit:  
-încrederea scăzută în oameni care duce la o lipsă de cooperare pentru acțiuni 

colective în beneficiul comun  
-tendința de distorsionare a realității prin exagerarea atât a pozitivului (prin 

emoționalitatea ridicată), cât și a negativului (prin scepticism sau cinism) 
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II. PREZENTAREA SINTETICĂ A CELOR TREI PROFILURI 
 
1. CUM SUNTEM (PROFILUL PSIHOLOGIC DE SUPRAFAȚĂ)  
 
Studiul de față prezintă un profil psihologic de suprafață, în unele segmente 

incomplet dezvoltat și care nu exprimă pe deplin potențialul pe care îl avem. Avem 
un potențial ridicat pentru inteligența cognitivă/emoțională, creativitate și învățare 
care nu este valorificat. Structura de personalitate, adesea defensivă, susține uneori 
prea multe aspecte negative (ex. cinism/ scepticism/ mizantropie etc.). 
Comportamentul este unul care nu se supune ușor normelor și regulilor. Pe de altă 
parte, avem o mare nevoie de a ne dovedi valoarea (potențialul). 

 

 
Trei repere majore definesc viața românilor: Munca (modalitatea de afirmare 

socială), Familia (contextul siguranței) și Religiozitatea (care dă sens vieții). 
Utilizarea puterii se face într-o paradigmă feminină, adică prin discuții și căutarea 
consensului, neajungându-se la planuri concrete.  

Cultura românilor promovează heterodeterminarea (influența tradiției/ 
religiei), în dauna autodeterminării (autonomie în decizie) și pragmatismul (interesul 
personal), în dauna spiritului civic. Românii au un stil cultural represiv și evitativ, 
ceea ce îi face să fie defensivi: au complexe de inferioritate și complexe de 
superioritate.  

Cercetarea lui Daniel David a arătat că românii au scoruri mai mici la valori 
ca: universalism (preocuparea pentru binele general), benevolență (bunăvoința, 
preocuparea pentru binele celor cunoscuți), hedonism (căutarea plăcerii), stimulare 
(căutarea noului), autodeterminare (autonomie/ independență); însă, aparent, pentru 
a face o impresie bună, se pot prezenta ca acordând importanță acestor valori. Într-o 
altă secvență a investigației apar scoruri ridicate la: realizare (a arăta că sunt 
competenți), putere (a obține statut social), conformism (la normele existente), 
tradiție, securitate.  

În fine, românii sunt predispuși spre supunere la dogme, au încredere în 
Biserică, iar dacă știința s-ar ciocni cu religia, 50,2% dintre români ar alege religia.  
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Pe termen lung, transgenerațional, aceste elemente din profilul psihologic de 
suprafață pot fi asimilate în profilul psihologic de adâncime.   

 
 
2. CUM AM PUTEA FI (PROFILUL PSIHOLOGIC DE ADÂNCIME) 

 
Acest profil derivă din interacțiunile mediului socio-cultural, ecologic și 

biologic/ genetic, susținând apoi aceste medii. Potențialul pe care îl avem, este unul 
la nivelul altor țări/ culturi moderne și democratice => românii sunt perfect 
integrabili în lumea modernă (Occident, UE, NATO etc.). Argumentele psihologului 
cognitivist sunt: potențial ridicat (ex. comparabil cu francezii, britanicii, americanii) 
pentru inteligența cognitivă/ emoțională, creativitate și învățare și Structura de 
personalitate care permite atât expresii pozitive, cât și negative, depinzând de noi, pe 
care le modelăm socio-cultural.  

Putem fi de acord că, mai ales în cazul tinerilor educați, este o neșansă extrem 
de mare că mediul socio-cultural din țară nu le permite exprimarea și valorificarea 
potențialului care se află în profilul psihologic de suprafață; adesea românii trebuie 
să meargă în țări așezate ca să exceleze și să-și poată realiza potențialul bun pe care 
îl au. 
 

3. CUM CREDEM CĂ SUNTEM ȘI DE CE CREDEM AȘA 
 

Foarte utile în cercetarea psiho-sociologică în discuție sunt autoevaluările 
empirice. Iată câteva aprecieri: avem o părere bună despre noi, considerând că 
suntem persoane 'calde' (ex. primitoare/ ospitaliere/ tolerante/ altruiste etc.) și 
'inteligente' (ex. inteligente/ creative/ cu abilități peste medie etc; personalitatea 
românului este etichetată ca una pozitivă, cu umor, compensând comportamentele 
mai negative (ex. indisciplina), pe care le contextualizăm, definindu-le nu ca o 
caracteristică stabilă, ci drept una situațională; alternăm între individualism (mai 
egoist) vs. colectivism, perseverență (mai ales din interes și/ sau încăpățânare) vs. 
neperseverență/ autodisciplină scăzută, autonomie vs. gregarism.  

Această imagine dominant pozitivă este absolut 
necesară din punct de vedere psihologic pentru a ne forma stima de sine, mai ales în 
confruntarea cu opinia celorlalți care ne văd printre toate stereotipurile noastre, în 
primul rând patrioți și bine orientați, asociați cu Dracula/ vampiri, mai ales în SUA, 
și cu anumite comportamente antisociale mai puțin conștiincioase, mai ales în 
Europa de Vest. 
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La rându-le, românii îi preferă pe britanici, americani și francezi, apoi pe 

germani, și mai la urmă pe maghiari și ruși. 
 
 

4. CUM VREM SĂ FIM (MODELUL PSIHO-CULTURAL IDEAL) 
 

Spre deosebire de precedentele profiluri, modelul este asumat într-un cadru 
cognitiv și nu experimental. Autorul răspunde onest la întrebarea: Cum ar trebui să 
arate modelul psiho-cultural ideal al românului? Răspunsul se referă atât la 
demersuri, cât și la finalități: să creeze cetățeni inteligenți, creativi, adaptabili social, 
cu un bagaj de cunoștințe declarative și procedurale vast, cu o personalitate care 
susține comportamente prosociale (ex. altruism/ deschidere spre oameni/ optimism/ 
empatie etc.); cetățeni autonomi/ independenți, capabili de o solidaritate socială 
formidabilă, generoasă, specifică societăților individualiste creatoare de instituții 
sociale moderne și de civism, dincolo de comunitatea colectiviștilor născută din 
siguranța în comun a unor cetățeni nesiguri pe ei. 

Concluzii: 
Lucrarea reconceptualizează noțiuni precum român - cetățean român, popor 

român, psihologie, monografie etc.; de asemenea, analizează un fenomen social 
fundamental -  psihologia românilor - integrând informațiile în manieră multi-, inter- 
și transdisciplinară. 

Demersul lucrării este unul extrem de complex, îmbinând interpretarea 
comparativă cu o cercetare empirică nemaiîntâlnită la noi până acum. „Practic, 
lucrând la acest volum, mi-a venit adesea în minte imaginea din filmul Terminator 
2: Ziua judecății, când moleculele care au constituit corpul destructurat al robotului 
l-au reconstruit, găsindu-se și chemându-se reciproc.” 

Utilitatea acestui volum este cel puțin dublă: ghid metodic-educațional pentru 
profesori, studenți și elevi pasionați de domeniul socio-umanist și parte a unui proiect 
de țară, cum însuși autorul îl consideră. Potențialul nostru psihologic pozitiv poate 
deveni realitate prin politici publice bine gândite. Dezvoltarea depinde de educație 
și cultură.  

În această a doua accepțiune, mesajul lucrării ne privește pe toți, pe toți 
cetățenii liberi. 
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Catedra de INFORMATICĂ și EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
AQUILA, tot mai sus! 

 
Profesor Liviu-Constantin OLARU, mentor Aquila 

 
Acesta a fost sloganul echipei noastre: „AQUILA, tot mai sus!“ 
Să prezentăm mai întâi câteva lucruri legate de Competiția Naționale de 

Robotică „FIRST Tech Challenge“, eveniment la care echipa AQUILA de la 
Colegiul Național „Petru Rareș“ a participat în perioada 23-27 martie. 

„FIRST Tech Challenge România 2016/2017“ este primul concurs național 
de acest fel care a avut loc în România și anul acesta a fost la prima lui ediție. 
Competiția s-a desfășurat la Sala Polivalentă din București. În ringurile de luptă au 
concurat 54 de roboți realizați de echipe de elevi din toată țara. Organizatorii „FIRST 
Tech Challenge România“au fost S.C. BV McCann Erikson S.R.L. și Asociația 
„Nație prin Educație“ care au oferit suport acestei competiții în baza unui parteneriat 
încheiat cu Ministerul Educației Naționale. Pentru mai multe informații legate de 
„FIRST Tech Challenge România 2016/2017“ vă invităm să vizitați pagina de 
FaceBook a concursului (https://www.facebook.com/firstromania) sau pagina web a 
competiției FIRST: http://www.firstromania.com. 

Colegiul Național „Petru Rareș“ din Piatra Neamț a participat la această 
competiție cu echipa cu numele AQUILA. Coordonatorul acestei echipe a fost 

domnul profesor Olaru Liviu-Constantin 
(autorul articolului de față) care a fost 
ajutat în activitatea de organizare a 
activităților educative de domnii profesori 
Oniciuc Grigoruță și Iacob Alexandru. 

Sloganul după care organizatorii 
competiției au desfășurat și au promovat 
toate activitățile competiției de la 
București, a fost „Gracious 
Professionalism“ („Dăm dovadă de 
profesionalism“). Acest slogan face parte 

din setul de valori de bază („FIRST Core Values“) promovat de competiția FIRST. 
În plus, competiția promovează colaborarea și lucrul în echipă: între membrii 
aceleași echipe dar și între membrii alianțelor care se confruntă cu roboții lor în 
ringul de luptă. Trebuie să subliniem că în ringul de luptă nu se confruntă niciodată 
doi roboți care luptă individual! Fiecare partidă obișnuită presupune confruntarea 
dintre 2 alianțe, fiecare dintre acestea fiind formată din 2 roboți (și două echipaje în 
consecință). La fiecare meci, alianțele își schimbă componența, și în felul acesta 
echipele din spatele roboților trebuie să negocieze de fiecare dată o strategie nouă de 
luptă adaptată la roboții pe care îi dețin și la roboții din alianța adversă. În cadrul  
 

https://www.facebook.com/firstromania
http://www.firstromania.com/


 
 

170 

C.N. Petru Rareș 

fiecărei alianțe, roboții și echipele deținătoare trebuie să se sincronizeze eficient atât 
în perioada autonomă a confruntării cât și în perioada în care roboții sunt 
telecomandați. Dacă un meci este câștigat de o alianță atunci ambele echipe care 
compun alianța vor câștiga confruntarea; la fel se întâmplă și în cazul în care un meci 
este pierdut de o alianță. Regulile complete ale jocului precum și alte informații 
referitoare la jurizare pot fi lecturate la următoarea adresă de internet:  

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info. 
 La competiția de la Sala Polivalentă din București, fiecare echipă, din cele 

54 prezente, a participat la 6 meciuri, în alianțe diferite de fiecare dată. Au avut loc 
în total 81 de partide: 54 roboți X 6 meciuri pentru fiecare robot / 4 roboți pe fiecare 
meci (câte 2 roboți pentru fiecare alianță din cele 2 adversare). În urma celor 81 de 

meciuri, echipa AQUILA s-a clasat pe locul 
18 din cele 54 posibile, situându-se în acest 
fel în prima treime a clasamentului general, 
poziție care ne mulțumește pe deplin! 

Dar participarea noastră la 
competiția națională a fost cea mai ușoară și 
frumoasă parte a proiectului AQUILA, a 
fost de fapt recompensa pe care membrii 
echipei au primit-o pentru efortul depus! Ca 
să ne putem prezenta onorabil la confrun-

tarea de la București, a fost însă necesar să depunem cu toții un efort intens, 
desfășurat pe parcursul mai multor luni: s-au consumat sute de ore de lucru, sâmbătă 
de sâmbătă, în vacanțe, și chiar vinerea după amiaza în ultima lună a proiectului, și 

să nu uităm și de timpii alocați proiectului pe 
care i-am petrecut în afara spațiului școlii… 
Deși la începutul drumului niciunul dintre 
noi nu era familiarizat cu tehnologiile pe care 
urma să le mânuim, spre sfârșitul perioadei 
alocate proiectului, ne-am format ca o echipă 
care știa să construiască roboți! Patrimoniul 

proiectului a crescut considerabil în lunile de 
activitate prin eforturi susținute de a aduce 
finanțare de la sponsori care au înțeles să ne 
sprijine activitatea: aufost parcurși sute de 
km în județ, au avut loc zeci de întâlniri cu 
reprezentanții societăților comerci-ale și au 
fost foarte multe discuții telefonice pe care 
le-am purtat ca să obținem finanțarea 
necesară. În tot acest timp nu am fost singuri, Aquila a fost susținută și de persoane 
care nu au făcut parte din echipa de proiect: oameni inimoși din școală și din afara 
școlii încântați de ideea proiectului nostru. În final, am fost foarte bucuroși să  

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
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mergem la București cu robotul nostruiar acolo am trăit împreună toate emoțiile 
competiției! A fost o experiență grozavă și teribilă deopotrivă! 

În cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte referitoare la stilul nostru de 
muncă și la calendarul activităților prilejuite de proiectul Aquila. 

Pentru realizarea robotului, echipa AQUILAs-a reunit săptămânal, încă din 
decembrie 2016, imediat după ce la școală au ajuns primele componente și unelte de 
lucru oferite de organizatorii competiției: este vorba despre un kit robotic minimal, 
părți ale ringului de luptă, o imprimantă 3D, scule și unelte de lucru. Pe toată 

perioada proiectului au avut loc 20 de 
ședințele de lucru cu toți membrii echipei, 
întâlniri consistente, de 4-8 ore, desfășurate 
în afara orelor de curs, cu precădere 
sâmbăta, iar în ultima perioadă a proiectului 
și vinerea după cursuri. Între sesiunile de 
lucru programate la sfârșit de săptămână, au 
avut loc multe alte întâlniri scurte ad-hoc, pe 
departamente, prilejuite de rezolvarea 
diferitelor probleme urgente generate de 

proiectul nostru. În lunile premergătoare momentului în care organizatorii 
competiției au furnizat primele componente și piese echipajelor din țară, aceștia au 
oferit și instruire online pentru utilizarea aplicațiilor de inginerie folosite pentru 
elaborarea proiectului și a mediilor de lucru cu ajutorul cărora urmau să fie elaborate 
programele robotului. 

Stilul de lucru al echipei noastre a trebuit să fie adaptat la rigoarea și 
complexitatea proiectului: subansamblele robotului au fost proiectate de membrii 
echipei cu ajutorul aplicațiilor de calculator de tip CAD, o parte dintre piesele 
proiectului au fost imprimate 3D cu ajutorul imprimantei oferite de organizatori, a 
fost necesar ca membrii echipei să scrie programele de calculator în JAVA utilizate 
pentru manipularea robotului, progresul proiectului a trebuit să fie înregistrat într-un 
jurnal de activități, a fost important să fie concepute și realizate sigla echipei, 
tricourile și mascota, și nu în ultimul rând, au fost depuse eforturi intense pentru 
atragerea de sponsori care să sprijine proiectul desfășurat la Petru Rareș. 

Mulțumim pe această cale sponsorilor care ne-au sprijinit activitatea: 
Primăria Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț, Cybernet Soluții IT & 
Comunicații, RIFIL, Cybernet Auto Center, VOLTA GRUP, Dinamic 92, Alumni 
CNPR & 1st Criber, Maxx Computers, Michele, Energoice, System Pro. Suntem 
mândri de parteneriatele inițiate cu sponsorii noștri, mai ales că acest proiect nu se 
va încheia odată cu participarea noastră la competiția națională de anul acesta, ci va 
fi reinventat, în fiecare an, cu ocazie fiecărei noi ediții a „FIRST Tech Challenge“. 

Provocările la care a trebuit să facă față echipa AQUILA au fost foarte 
diverse: de la problemele de natură tehnică, până la cele care țin de comunicarea și 
coeziunea în interiorul echipei. Trebuie să menționăm că echipa de lucru a fost încă 
de la început una foarte numeroasă: am demarat proiectul cu o echipă formată din 24 
de elevi și spre termenul limită al acestuia echipa s-a restrâns, în funcție de implicarea  
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și participarea membrilor, la un grup dedicat proiectului format din 17 elevi: Andrei 
Petrescu, Cezar-Nicolae Grădinariu, Cosmin Amăriucăi, Daiana-Viorela Stoian-
Anițoaiei, Elena-Larisa Irimia, Emanuel Tomşa, George Ciubotariu, Laura-Elena 
Olaru, Lavinia-Alexandra Pașparugă, Marius-Alexandru Olaru, Oana Călina Iovu, 
Paul-Costin Atomulesei, Raluca-Andreea Miron, Robert Băltog, Ștefan Stoleru, 
Ștefan-Alexandru Ursu, Tudor Alinei-Poiană. Felicitări întregii echipe pentru 
implicare și entuziasm! 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport InfoKid 2017 
Profesor Carmen MAREȘ, președinte al concursului 

 
În zilele de 25-26 mai 2017, la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, s-a 
desfășurat Congresul de Informatică Aplicată 
pentru Învățământul Preuniversitar. În cadrul 
acestui congres au avut loc numeroase 
concursuri pe diferite teme legate de utilitatea 
informaticii în viața cotidiană. Ideea proiectului 
a venit din dorinţa de a deschide noi perspective 
ale elevilor în domeniul informaticii încă din 

clasele primare şi de a-i încuraja să aprofundeze cunoaşterea calculatorului şi a 
posibilităţilor oferite de acesta. Mulţi tineri utilizează calculatorul doar pentru 
reţelele de socializare, aspect care, potrivit studiilor, îi face, paradoxal, mai puţin 
sociabili în relaţiile de zi cu zi, unii chiar pierzându-şi capacităţile de comunicare din 
cauza acestor mijloacelor de socializare virtuale.  

 
Prin acest concurs încercăm să le oferim şi o altă perspectivă asupra 

activităţilor pe care le pot desfăşura la calculator, activităţi care să fie benefice şi nu 
dăunătoare. 

 
 
 

„Cine îndrăzneşte învinge.” 
David Stirling 

Colegiul Național “Petru Rareș” 
Piatra Neamț 



 

173 

Anuar 2016-2017 
 
Un alt motiv pentru care considerăm 

necesar acest concurs este descoperirea 
elevilor pasionaţi de informatică ce doresc 
ca pe viitor să aprofundeze studiul 
calculatorului în scopul de a-i susţine 
ulterior, astfel încât să poată participa la 
concursuri şi olimpiade de mare anvergură. 
Deoarece suntem în secolul calculatorului, 
considerăm că pentru orice domeniu pe care 
elevii îl vor alege în viitor vor avea nevoie 
de minime cunoştinţe de informatică. Noi 
vrem să le oferim motivaţia pentru a începe să studieze informatica încă din clasele 
primare sau gimnaziale. 

 
  Secținile concursului au fost următoarele: 
 

1. Clasele primare :  
matematică distractivă: cu subiecte diferite pentru fiecare clasă. 

2. Gimnaziu: 
Editări de texte Word 

Prezentări Power Point 
Grafică 
Montaj film 
Pagini web (individual sau echipă) 

3. Liceu: 
Editări de texte Word 
Prezentări Power Point 
Grafică 
Montaj film 
Pagini web (individual sau echipă) 

 
Site-ul acestui concurs poate fi accesat la adresa 

http://infokid.softwareelite.com. 
 

Anul acesta s-au prezentat la concurs peste 
200 de participanți, majoritatea fiind elevi din 
ciclul primar la secțiunea de matematică 
distractivă. Această ediție a avut ca noutate 
utilizarea unei aplicații pentru examinare de 
actualitate, fapt care a implicat evaluarea automată 
a subiectelor, elevii obținând pe loc rezultatul 
final. Timpul de rezolvare a subiectelor a constituit 
un alt criteriu de departajare a candidaților.  

 

http://infokid.softwareelite.com/
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Încurajăm folosirea acestui program pentru viitoare concursuri de 

matematică având în vedere eficiența în ceea ce privește definitivarea rezultatelor 
finale. 

 
Proba de Word s-a desfășurat în laboratoarele noastre de informatică; 

participanții au primit subiecte care le-au pus la încercare priceperea în utilizarea 
acestui program esențial. 

  
De asemenea, probele de grafică computerizată, cea de realizare de pagini 

Web și de prezentări PowerPoint au motivat foarte mulți tineri să-și utilizeze 
creativitatea și să surprindă publicul prin prezentări verbale amuzante, idei bizare, și 
aplicații ale informaticii, complet surprinzătoare. 

 
Beneficiari ai acestui concurs îi putem 

considera pe toţi cei implicaţi în proiect în mod direct 
sau indirect după cum urmează:  

 
● Implicaţi direct:  

 
Elevii participanţi care vor obţine experienţa 

participării la un concurs, iar unii dintre ei vor fi răsplătiţi în concordanţă cu 
rezultatele obţinute în urma evaluării. 

  
Organizatorii care vor obţine experinţa organizării unui astfel de concurs 

pentru a putea dezvolta pe viitor proiecte care să corespundă necesităţilor şi 
cerinţelor celorlalte părţi implicate. 

 
● Implicaţi indirect: 

 
Părinţii care vor putea să îi îndrume mai bine pe copii, în urma rezultatelor 

obţinute şi a impresiei acestora despre primii paşi în informatică. 
 
Învăţătorii şi profesorii care vor vedea rezultatele activităţiilor desfăşurate cu 

elevii. 
 
Partenerii care îşi pot promova brandul şi produsele şi care vor putea sau nu, 

pe viitor să se implice în astfel de activităţi. 
 
Succesul acestui proiect a culminat cu festivitatea de premiere, care a avut 

loc în sala de festivități a Colegiului Național “Petru Rareș”, unde au fost aduse 
mulțumiri sponsorilor care au făcut posibilă desfășurarea acestui proiect: Consiliul 
Județean Neamț, Primăria Piatra Neamț care ne-au alocat câte 5000 de lei fiecare și  
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Farmacia Ardealul cu suma de 1500 lei, voluntarilor care au ajutat la supravegherea 
activităților, respectiv asistența elevilor. 

S-au acordat premiile partici-
panților care au avut cele mai bune 
prestații la probele de concurs și 
felicitați voluntarii implicați în acest 
concurs. 

  
În consecință, succesul proiec-

tului a fost evident, prin numărul mare 
de participanți, prin diversitatea 
secțiunilor propuse de organizatori și 
prin interesul autentic manifestat de 
autoritățile locale: Consiliul Județean 
Neamț, Primăria Piatra Neamț, respectiv farmacia Ardealul concretizat în sprijinul 
financiar, absolut necesar în vederea desfășurării optime a concursului. 

 
Vă aștepăm cu interes și la următoarea ediție a Congresului de Informatică 

Aplicată pentru Învățământul Preuniversitar! 
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Catedra de EDUCAȚIE FIZICĂ și ARTE 
Importanța sportului în viața tinerilor 

 
profesor Gheorghe GRIGORAȘ-POPA 

 profesor Dan FORMAN 
 

Sportul este o activitate care nu trebuie să lipsească din viața unui tânăr fiindcă 
îl ajută să se dezvolte fizic și psihic. În primul rând te face și te menține sănătos, în 
al doilea rând, sportul este cea mai bună  pastilă,care sigur își va face efectul. 

Comentatorul sportiv Balaure Daniel scria în publicația Mens sana in corpore 
sano!: După părerea mea, toți adolescenții trebuie să facă sport, nu neapărat sport de 
performanță, dar trebuie să-și mențină organismul puternic și sănătos. În prezent 
tinerii neglijează rolul sportului rolul sportului și le este lene să depună puțin efort 
fizic, fără a se gândi la viitor și la faptul că o să aibă o imunitate scăzută. Sunt de 
părere că trebuie să existe mai multe ore de sport la școală, dar nu ca să scăpăm de 
alte ore „plictisitoare” ci pentru ca să punem încă o cărămidă la construirea unui 
organism sănătos. 

Vorbind despre valoarea tinerilor și despre performanța acestora, pe lângă 
sporturile ce implică efort fizic, liceul nostru s-a afirmat și în sporturile ce implică 
gândirea. Este cazul liceanului Scripcaru George-Daniel, primul vicecampion 
național la șah din județul  Neamț. Pe lângă medalia de argint câștigată în proba de 
șah clasic, în turneul de la Băile Felix, elevul de la CN „Petru Rareș” a mai obținut 
alte două medalii, de bronz, la probele de șah rapid și blitz. 

La cei 18 ani ai săi, pietreanul George-Daniel Scripcaru a  devenit primul vice-
campion național la șah al județului Neamț. Demnă de toată lauda, reușita acestuia a 
fost consemnată în cadrul întrecerii turneului de Campionat Național de Șah, 
competiție rezervată categoriilor de copii și juniori. 1-12 februarie a fost perioada 
destinată concursului organizat la Băile Felix. Pe lângă medalia de argint în cadrul 
probei de șah clasic, George-Daniel Scripcaru și-a mai trecut în cont alte două 
medalii de bronz: la șah rapid și blitz. Trei partide câștigate, o înfrângere și șase 
remize i-au asigurat șahistului nostru locul al doilea în clasamentul general al 
Campionatului Național de Șah, la nivelul juniorilor.  

La Olimpiada Națională a Sportului Școlar, desfășurată la Giurgiu, în perioada 
11-14, elevul Scripcaru George-Daniel a obținut mențiune. De asemenea, în cadrul 
Festivalului Internațional De Șah „Ceramica Corund” desfășurat la Corund, în 
perioada 14-18 septembrie 2016, sportivul a obținut locul al doilea în clasamentul 
general și primul loc la categoria Juniorilor sub 18 ani.  
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Claude Debussy – Musicien français 

Profesor Adriana BOTEZ 
 
1. Claude Debussy – reprezentant al impresionismului în muzică > realizat 

de elevi. 
2. Corespondenţe stilistice: Debussy – Mallarmé – Monet > realizat de 

profesor. 
3. Poemul simfonic   Marea (trei schiţe simfonice) şi imagini marine în 

pictura impresionistă > realizat de elevi. 
4. Poemul simfonic ca gen muzical - reprezentanţi şi lucrări de referinţă în 

muzica secolelor XIX şi XX (Franz Liszt, P. I. Ceaikovski, Richard Strauss > realizat 
de profesor. 

5.  Sfârşit de secol, început de secol (La Belle Epoque), aspecte istorice, 
sociale, politice şi culturale > realizat de profesor.     

6. Comentariu la După-amiaza unui Faun, de St. Mallarmé. 
Le sens trop précis rature / Ta vague littérature. Cu menţiunea că termenul 

vague are sensul de „nelămurit”, „neprecizat”, „diafan”, aceasta este concluzia uneia 
din cele mai implicite arte literare mallarméene, inserate în sonetul care începe cu 
versul (promovat ca titlu de piesă): Toute l’âme résumée. Poezia în cauză tratează 
una dintre cele mai spinoase probleme de creaţie: raportul dintre mimesis şi poesis. 
O literatură – şi mai cu seamă o poezie – demnă de acest nume nu se poate urzi şi 
compune din simple enumerări de fapte naturale, din prezentări de acţiuni, din 
descrieri de obiecte sau peisaje. Comparaţia producerii de poezie cu actul fumării de 
havană parfumată este cât se poate de sugestivă. Ca narcomanul benign să ajungă la 
savurarea esenţei tabagice inclusă în ţigara de foi, aceasta trebuie arsă şi fumată 
savammant. La fel va trebui să procedeze poetul în tratarea limbajului spre a putea 
înfăptui la divine transposition qui va du fait à l’idéal. Doar astfel va reuşi el să dea 
un sens plus pur au mots de la tribu, cum spune tot Mallarmé în celebrul sonet 
dedicat lui E. A. Poe, precum şi în preţioasele sale  Divagations. 

Poemul de amplă bogăţie lexicală şi frumuseţe poetică purtând titlul După-
amiaza unui Faun este, în fapt, rezultatul transpunerii în act poetic al acestor precepte 
estetice fundamentale. Fără îndoială, autorul Herodiadei şi al atâtor alte bijuterii 
stilistice cunoştea şi viziunea asupra compoziţiei pe care colegul său de generaţie şi 
de formulă simbolistă, Verlaine, („prinţ al poeţilor” spre sfârşitul vieţii) o 
încorporase în manifestul său literar Art poétique, din 1884: poezia este locul 
geometric literar Rien de plus cher que la chanson grise / où le précis à l’indécis se 
joint. P. Valéry, discipolul lui Mallarmé şi succesorul acestuia pe o altă buclă a 
spiralei simboliste, savura poemul maestrului ca pe o aleasă delicatesă (îl ştia pe de 
rost) şi-l considera o adevărată comoară ce făcea cinste poeziei din toate timpurile. 

Ca punct de plecare pentru egloga sa, Mallarmé se inspiră dintr-o legendă 
antică, de aparenţă bucolică, dar care poartă un sens gnomic: să explice, pe cale 
mitică, apariţia unui vegetal, în speţă a trestiei (în greceşte, syrinx). Se povesteşte 
acolo că zeul Pan, erotoman impenitent, urmărind o naiadă pentru a-şi astâmpăra  
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poftele ardente, Ondina a scăpat de urmărirea buclucaşă înecându-se în apa unei 
răstoace. De fapt s-a preschimbat într-o plantă ce nu mai fiinţase până atunci. Pentru 
a-şi astâmpăra dorul după frumoasa ispită, Pan a secţionat lujerul trestiei şi a făcut 
un instrument muzical – fluierul care-i poartă numele, sau naiul, cum i se zice în 
româneşte – spre a-şi alina cu sunetele lui melodioase tristeţea neizbândirii 
amoroase. Practic, legenda dă o explicaţie mitică apariţiei a două „obiecte”: o plantă 
şi un instrument muzical nou.  

Pe această canava mitologică, poetul francez va broda o tematică ce are 
legătură cu creaţia poetică de tip simbolist, jucând pe latura generoasă a dualităţii şi 
ambiguităţii. Faunul său este, în acelaşi timp, semizeu şi satir. Dualitatea naturii sale 
este transferată şi naturii care-l înconjoară, la trezirea sa, sub formă de existenţă 
visată şi de realitate demistificatoare. După un somn toropitor de amiază, într-un 
decor de bahnă siciliană (marécage), Faunul se trezeşte într-un spaţiu al 
nelămuritului, parţial creat de proiecţia iluziilor sale asupra concretului din preajmă. 
Luăm cunoştinţă de aceasta, ca cititori, din discursul oniro-narativ al personajului.  

Într-o versiune iniţială, de prezentat recitativ pe scenă, dublată de baletul care 
o tematizează, acţiunea era centrată pe un cuplu de contrarii: două nimfe înlănţuite 
erotic şi care dejoacă planul satirului de a profita de oportunitatea sesizată în decor. 
Dilema sa este că nu putea interacţiona cu una din ele fără ca să n-o scape din mână 
pe cealaltă, întrucât dorinţa sa exacerbată le ţintea pe amândouă în aceeaşi măsură 
erotică. Nucleul problematic rezidă în încurcătura în care se află: cum să se livreze 
unei triade amoroase fără consimţământul de rigoare! Planul său se izbeşte de la 
început şi de alt gen de crime: punerea în aplicare a dorinţei de posesie presupune, 
implicit, desprinderea cuplului en émoi. În tentativa sa de a poseda ambele nimfe în 
acelaşi timp, Faunul le va pierde pe amândouă, prin imposibilitatea fizică de a 
performa un asemenea act erotic. Pe plan simbolic, care este de fapt cel central, este 
vorba de încercarea, pândită de riscuri mari de eşec, de a combina şi turna într-o 
singură formă poetică cele două tendinţe opuse ale poeziei sale: erotică şi ideatică. 
Iar pe plan filozofic, a desface cele două contrarii ale gândirii dialectice (teză şi 
antiteză) înseamnă a le destrăma unitatea lor originară şi în virtutea căreia ea fiinţează 
ca atare. Se pune deci problema depăşirii impasului prin metodologia hegeliană a 
sintezei (aici, a sintezei operate „via poesis”). Cele două nimfe, Faunul le-a urmărit 
în vis, iar la trezire el nu poate să le constate decât dispariţia. 

Această dualitate vis /vs./ realitate este trăită de Faun ca o contrarietate, 
frustrantă, fiind în principiu ireconciliabilă. Personajul trece printr-o stare de funestă 
decepţie. Doar arta savantă de a recupera, la modul teatral şi muzical totodată, 
această dramă a capturii inefabile, a raptului dorit, va consola atât cât e cu putinţă 
dezabuzarea Faunului.  

În forma finală a poemului (Egloga), problema erotică iniţială este depăşită 
prin încorporarea şi tratarea ei poetică. Poezia este simbolizată prin imaginea 
metonimică a naiului, pe care Faunul îşi doineşte aleanul amintit în scenariul de mai 
sus. Se ştie că şi alte instrumente muzicale au, în creaţia lui Mallarmé rolul de a 
simboliza poesisul: mandora, viola, fluierul... Unul dintre motivele pentru care  
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poetul ţine să simbolizeze prin muzica instrumentală propria sa creaţie langagière 
este acela că muzica se bucură de un statul special în cadrul artelor: ea este formată 
dintr-un singur plan, cel al expresiei – în plan lingvistic, al semnificantului. Acest 
ascendent îi conferă libertatea (prin desprinderea de planul semnificatului) de a 
evolua fără constrângeri reprezentative univoce. O astfel de artă nu mai este 
constrânsă să semnifice în clar referentul la care trimite, ci poate evolua „în sine şi 
prin sine” la modul indefinit al sugestiei. Descătuşată de acest conţinut conceptual, 
muzica nu mai este aservită, precum les mots de la tribu, vreunei funcţionalităţi, ci 
fiinţează autonom, într-o splendidă individualitate. Este ceea ce-şi dorea Mallarmé 
pentru creaţia sa poetică, iar toate strădaniile sale au fost îndreptate spre acest ţel. 
Deci nu, cum spuneau clasicii, ut pictura poesis, ci ut musica poesis! De altminteri, 
contemporanul său, filozoful Fr. Nietzsche (ambii au trăit acelaşi număr de ani, la 
distanţă de doar doi) opina, în Die Geburt der Tragödie, că în Grecia antică elementul 
muzical era supraordonat celui verbal, aşadar că tragedia s-a născut din spiritul 
muzicii (o afirmă, în totalitatea sa, titlul lucrării menţionate). Sprijinit pe astfel de 
prestigiu axiologic, este lesne de înţeles de ce muzica devine un motiv central în 
forma finală a poemului mallarméan, în care naiul Faunului simbolizează genul de 
poezie pe care poetul francez cel mai remarcabil din secolul său înţelege să o 
producă. Suflând în instrumentul său (cu origini legendare, dar imperfect stăpânit, 
întrucât este, totuşi, şi el de natură materială) şi, în plus, Faunul însuşi nu e   zeitate 
deplină ci şi creatură a naturii pământeşti – iată care este rolul ambiguităţii, al 
dualităţii implacabile –, satirul va face ca iubirea sa să se moduleze, după formele 
ispititoare ale nimfelor (le flanc et le dos), într-o sonore, vaine et monotone ligne. 
Aceasta este, prin forţa lucrurilor, o melodie golită de conţinut material, însă 
necesară ca suport şi complement pentru un vis urmărit „cu ochii închişi”, animat de 
propensiunea unei realităţi ideale. Intuim aici o taină a puterii cu care operează arta 
adevărată asupra noastră: aceea de a  iniţia stranii sublimări ale realităţii care ne 
înconjoară, cel mai adesea busculându-ne, de a ne oferi treceri de la absenţă la 
prezenţă sau invers, de la prezenţă la contrariul ei. Prin mijlocirea artei şi acelor sens 
fabuleux individuale, dorinţele se pot împlini sub forme mai promiţătoare decât cele 
fiziceşti, grosiere, impur naturale. În măsura în care Faunul va deveni expert în 
exploatarea măiestrită a instrumentului muzical pe care exersează, nimic nu-l va 
putea împiedica să împlinească o captură şi mai preţioasă decît nimfele acvatice: 
zeiţa iubirii însăşi, pe Venus cea inegalabilă în frumuseţe, chiar cu riscul ca faptul 
însuşi să-l nimicească (foudroyé) pentru uriaşa îndrăzneală. 

Faunul muzician încarnează figura poetului acelei modernităţi poetice din 
amurgul veacului al XIX-lea. Simboliştii vremii sunt cei care duc la limită 
evanescenţa lucrurilor, schimbând naturaleţea lor frustă pe o tulburătoare frumuseţe, 
adesea greu de perceput, încifrată, absconsă profanilor. Aceasta se aseamănă 
bucăţilor muzicale desăvârşite ca formă, dar imposibil de tradus în concepte clare. 
Totul ţine de o artă a sugestiei, iar Debussy, care s-a inspirat din această creaţie 
poetică pentru poemul său muzical Preludiu la După-amiaza unui Faun, a reuşit să 
dea o echivalenţă muzicală nu doar apropiată de poetica mallarméană, ci evocatoare 
în cel mai înalt grad de fidelitate faţă de esenţa sa eterată.  
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PARTENERIATE LA NIVEL LOCAL, 
NAȚIONAL, INTERNAȚIONAL 

Proiect de înfrățire România - Franța 
Colegiul Național Petru Rareș (Piatra Neamț, România)  - 

Lycée Sait - Exupéry (Saint-Raphaël, Franța) 
 

                                                               
 
 

 
 

Pe urmele rădăcinilor noastre comune: proximitate istorică, 
lingvistică, culturală 

 
Profesor Sonia IACOBAN 

Profesor Raluca RUSU 
Profesor Loredana MITREA 

Profesor Cristina GRIGORI 
 

Scopul proiectului se referă la decoperirea culturii celuilalt, în asemănările și 
deosebirile decelate în cursul proiectului. 

Din această perspectivă se au în vedere următoarele obiective, componente: 
realizarea de activități de descoperire a originilor teritoriului de domiciliu al elevilor, 
a unor elemente de tradiții care se deosebesc de ceilalți și care ne promovează 
imaginea in exterior, schimburi de elevi (februarie respectiv mai 2017), schimburi 
de experiență între profesori, organizare de activități comune (filme, expoziții de 
fotografie etc.), colaborare cu instituții de cultură (muzee, centre culturale) 

La proiect participă un număr de 39 de elevi (21 români și 18 francezi) sub 
coordonarea profesorilor români: Grigori Cristina, Mitrea Loredana, Rusu Raluca, 
Iacoban Sonia și a profesorilor francezi: Christine Denel,Florence Delcos si Aurelie 
Eloto. 

Așadar, vă propunem să răsfoim un jurnal cuprinzător și surprinzător.  
Luni, 06.02.2017, după cursuri și masa la cantină avem în program o 

manifestare și o desfășurare în forță a ISTORIEI.  
Acasă la Pierre NORA - istoric francez de origine evreiască am pornit in 

căutarea acelor “locuri ale memoire” de care pomenește în lucrarea sa monumentală 
“LES LIEUX DE  MEMOIRE “. 
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Astfel, sub motto-ul ANTIC ȘI MEDIEVAL vizităm Muzeul de Arheologie 

din localitate. Admirăm arhitectura, detaliile și ne captează atenția prezentarea 
inedită, trăirea acelui muzeograf animator care compune, descompune și recompune 
timpul istoric, subliniază teatral elementele de arhitectură, simbolurile dintr-o lume 
de mult apusă și însuflețește atmosfera printr-un scenariu riguros. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marți 07.02.2017, se derulează întâlnirea franco-română pe tema activităților 
pedagogice din cele două țări. 

Prezentăm o carte de vizită ce definește spațiul nostru geografic istoric și în 
același timp lansăm o invitație pentru prietenii francezi. 

Dincolo de rădăcinile noastre comune (elementele ce vor fi subliniate, 
contabilizate pe parcursul și la finalul proiectului) ne străduim să valorificăm 
moștenirea tradiției.  

 Astfel, mândri de acest tezaur identificăm semnificațiile obiceiurilor 
de iarnă, surprindem prin culoare și imagine încărcătura spirituală a tradițiilor, 
conexiunea tineri-tradiție, intervenția noastră este completată de două expoziții care 
lasă loc contemplării – CUCUTENI SI TRADIȚII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
După-amiază pornim la o vânătoare de comori, descoperirea patrimoniului 

antic a localității Frejus. 
Descoperirea originilor latine ale așezării franceze s-a făcut cu sprijinul 

Muzeului Arheologic din Frejus, care a asigurat două activități remarcabile, 
interactive prin care elevii au putut să descopere punctele de reper ale civilizației 
romane. 
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Orașul roman Forum Julii (“Piața lui Julius”) a fost construit, sub Iulius 

Cezar, din 49 I.Hr., pe o așezare de gresie, lângă mare.  
 
Din secolul XVII începând, numeroase piese sculptate antice au fost 

descoperite pe teritoriul comunei: printre ele unele au aparținut decorului 
monumental al edificiilor publice și private ale orașului roman (teatru,terme,locuințe 
mari).De o calitate și de o originalitate excepționala, Capul lui Hermes bicefal din 
marmură de Carara a devenit azi simbolul orașului Frejus.O mască tragică, precum 
și reprezentarea unui leu descoperite in teatrul roman, arată că gresia locala putea fi 
utilizată ca alternativă la marmură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate aceste piese încadrează mozaicul numit “Pantera” opera policromă 
depusă in 1921, intr-o foarte bună stare de conservare. Emblema centrală arată o 
panteră, animal asociat în general lui Bahus,ale cărui alai și festin sunt și ele evocate 
de frunzele de iederă. Instalarea unor ateliere la marginile orașului Frejus a fost 
motivată din Antichitate de prezența unui vast zăcământ de argilă de bună calitate. 

Începând cu epoca lui Augustus, Urbanismul din Frejus, adoptă un plan 
ortogonal. În secolele următoare, o parte din aceste case cunoasc o evoluție care le 
transformă în locuințe mai vaste dotate cu grădini, porticuri cu coloane, picturi 
murale, mozaicuri, ca și noi instalații precum apa curentă, latrine si canale. 

Situate in exteriorul cetății, NECROPOLELE conțineau morminte si 
monumente funerare care formau o panglică lungă ce se desfășura de o parte și de 
alta a căilor de acces în oraș. Primul rit adoptat de populația locală este incinerarea, 
înhumarea apare spre sec. II d Hr. 

Ca urmare a sosirii veteranilor din a VIII-a legiune romana, 27 Î. Hr., colonia 
adoptă un plan de urbanism de mai mare anvergură . Edificarea unui amfiteatru, a 
unui teatru, a unor terme și a unui apeduct așează orașul in statutul său de capitală. 
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Miercuri 08.02.2016, ne lansăm într-o veritabilă călătorie în timp și spațiu -

Descoperirea Masivului Esterel, plaja debarcadării in Provence. 
Am fost părtași la descifrarea unui episod din cel de-al Doilea Război 

Mondial – debarcadarea în Provence, august 1944, cu arsenalul de informații - și în 
același timp am admirat cadrul natural de poveste: mare, insulă, castel, pădure, plajă, 
PLUS un bonus “Picnic la Dramont pe frig și ploaie “.  

După-amiaza am hoinărit prin Saint-Raphael savurând la propriu delicioasele 
dulciuri franțuzești și la figurat parfumul încântătoarei faleze.  

 
Ziua a 4-a a debutat cu o experiența 

interesantă la Mediateca din Saint Raphael o ALTFEL de bibliotecă - Atelier digital 
“Crea lab”.  

În cadrul atelierului digital am aflat detalii despre tehnica 3D și s-au derulat 
o serie de activități practice prin care, grație imprimantei 3D, am obținut produse 
finale inedite. Intr-un alt perimetru din Mediatecă am descoperit o “rețetă” a 
cunoașterii. Cărți mai vechi si mai noi, DVD, informații fascinante despre locuri și 
oameni, documentare, dar și un spectacol regal- incursiune în istoria muzicii, a 
artelor plastice, benzi desenate etc. 

Vizionarea unui film artistic Centrul Cultural relansează dorința de a 
impărtași impresii, opinii și de a deschide o dezbatere sinceră privind mesajul, tema 
filmului.   
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Expoziția și atelierul foto inaugurează ziua de vineri 10.02.2017 - Întâlnire 

si ateliere foto: Alexandra RIO „Bărbati și femei libere“. 
Din caruselul experiențelor pe care le-am trăit ni se dezvăluie o nouă viziune 

și o alta perspectivă asupra vieții, fotografiei și poeziei, captivantă și totodată aparte, 
delicată ca un surâs. Întâlnirea cu fotografa Alexandra RIO ne-a permis să navigăm 
ușor in culisele expoziției foto „Bărbați si femei libere”, să percepem altfel realitatea 
și ne-a oferit prin intermediul atelierului foto ocazia cunoașterii și autocunoașterii. 

Manifestarea trăirilor, emoțiilor, gândurilor, a muncii în echipă a continuat 
cu atelierul de scriere “Slam, poezie urbană” (versuri ad-hoc) o infuzie de inspirație, 
creativitate și elevii români s-au remarcat în mod deosebit.  

 
Excursia la Nisa a debutat cu vizitarea unei expoziții inedite – o expoziție ce 

pune în valoare opera foto a fotografului de presă Gatti. Este vorba despre o ofertă 
culturală de calitate având ca temă de inspirație surprinderea in fotografii a 
personalităților politice, cineaștilor, pictorilor, scriitorilor care au vizitat Nisa. 

La fel de interesantă este si istoria clădirii care adăpostește expoziția- o 
galerie lungă de piatră cu arcade și un pavilion în stil neoclasic, cu o vechime 
remarcabilă . 

În 1750, regele a ales Lympia pentru a face portul Nisa și construcția a avut 
destinații diverse: pavilion administrativ, infirmerie, baie publică militară, închisoare 

Apoi, la pas, am descoperit farmecul orașului: clădiri cu o arhitectură aparte, 
o balanță între vechi și nou, iahturi ancorate într-un cadru amplu, spații deschise 
curate și centrul vechi ca o POVESTE. Plimbarea pe “Colline du Chateau”, 
descoperirea centrului istoric, carnavalul ca un spectacol au fost ingredientele finale  
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ale acestui cocktail rafinat, dulce-picant pe care l-am savurat cu toții vreme de o 
săptămână pe Coasta de Azur . 
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Zayed Future Energy Prize 

Profesor Alexandru IACOB  
(coordonatorul proiectului) 

Laura IACOB, clasa a XII-a E 
(membru al echipei de proiect) 

 
Proiectul Colegiului Național Petru Rareș, care a câștigat premiul Zayed 

Future Energy în ianuarie 2015 la Abu Dhabi, se apropie de final. Scopul proiectului 
în valoare de 99.400 de dolari SUA este economisirea de energie și apă și informarea 
elevilor, a personalului liceului și a comunității cu privire la problematica dezvoltării 
sustenabile. Până în prezent au fost puse în practică următoarele componente: 

Izolarea termică a corpului B al liceului, cu polistiren de 10 cm la exterior și 
cu Aerogel de 0,5 cm la interior, în zona pereților care au cărămidă aparentă, pentru 
a păstra aspectul original al clădirii. Prin izolare se crește eficiența termică a clădirii, 
ceea ce va duce la reducerea costurilor cu încălzirea în sezonul rece, dar și la 
păstrarea unor temperaturi suportabile în timpul verii. Peste materialele izolatoare s-
au aplicat tencuială și finisaje, în felul acesta clădirea căpătând și o estetică 
îmbunătățită. 

Pentru a reduce costurile cu apa, a fost realizat un sistem de colectare a apei 
pluviale de pe acoperișul corpului nou. Apa care se scurge pe burlanele de pe partea 
vestică a acoperișului ajunge în trei colectoare, de unde este dirijată spre un rezervor 
îngropat în curtea liceului. Acolo apa este filtrată și pompată spre rezervoarele 
bideurilor din toaletele elevilor din corpul B, printr-o rețea separată de conducte. 
Dacă nu există suficientă apă în rezervorul principal, sistemul este proiectat să treacă 
automat pe apa din rețeaua publică. 

Tot pentru economisirea apei, au fost montați robineți cu temporizare 
mecanică (7 secunde) la mai multe chiuvete de la majoritatea toaletelor din școală și 
din unele laboratoare. De asemenea, la pipele robineților din toată școala au fost 
montate aeratoare care vor reduce consumul de apă cu aproximativ 20%. 

În luna septembrie 2016 a fost finalizată montarea becurilor LED în locul 
celor fluorescente, în toate spațiile școlii unde iluminatul este folosit frecvent (săli 
de clasă, laboratoare, majoritatea birourilor, holuri, sala de sport etc.). Becurile 
folosite au aceeleași dimensiuni și formă cu cele anterioare, astfel că nu a fost 
necesară înlocuirea lămpilor, ci doar adaptarea părții electronice. Prin aceasta se 
asigură un iluminat superior (culoarea luminii este mai bună), o reducere a costurilor 
cu electricitatea și o durabilitatea mai mare a becurilor. De asemenea, aprinderea lor 
este instantanee, iar zgomotul produs de vechile lămpi a fost eliminat. 

Au fost instalate 12 panouri fotovoltaice pe acoperișul corpului B al liceului 
pentru a produce cca. 3 kW de electricitate cu ajutorului luminii solare. Energia 
produsă de panouri este folosită în liceu, ceea ce va duce la scăderea facturilor de 
electricitate, în special în perioada când insolația este suficientă (martie –  
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septembrie). În perioadele cu insolație mai scăzută, liceul va folosi și electricitate din 
rețeaua publică. 

În prezent suntem în faza de negociere cu furnizorul pentru realizarea unui 
laborator de tehnologii avansate și a unei expoziții tehnologice la etajul al treilea al 
corpului B. În felul acesta, elevii cercului de inventică și nu numai, vor avea la 
dispoziție un spațiu adecvat pentru activități de creație tehnică unde vor putea lucra 
cu imprimante 3D și vor putea face montaje electronice și prelucrări mecanice. 
Laboratorul va fi dotat cu sistem multimedia (videoproiector, sistem audio etc.), 
mobilier ergonomic și alte sisteme care vor mări eficiența activităților didactice, 
având în vedere faptul că spațiul respectiv (sala 133) va funcționa ca sală de clasă în 
intervalul orar 8-14. Expoziția va cuprinde exponate care vor informa elevii și 
vizitatorii în legătură cu proiectul, materialele și tehnologiile folosite, dar va aborda 
și alte aspecte ale progresului tehnic în materie de energii regenerabile și dezvoltare 
sustenabilă. 

Alte componente ale proiectului nostru sunt bicicletele care vor produce 
electricitate. Acestea vor fi montate la sala de sport sau pe holurile corpului B, astfel 
că elevii vor putea pedeala pentru a-și alimenta telefoanele mobile cu electricitate 
produsă prin propriul efort. Numărul final de biciclete generatoare de electricitate va 
putea fi stabilit după ce vom face un prototip și vom afla costul unitar final, dar 
estimez că vor funcționa cca. 7-10 astfel de generatoare de energie.  

Intenționăm să mai instalăm două ecrane TV pe holurile școlii, pe care vor fi 
afișate anunțuri ale școlii și filme documentare cu caracter științific. 

Pentru realizarea acestor componente am apelat la furnizori specializați și, 
unde a fost posibil, am organizat licitații. Toate componentele au fost implementate 
în baza unor contracte prin care furnizorii se obligă să obțină autorizații, să facă 
proiectarea, montajul/lucrarea și să ofere garanție conform legii. 

Colaborarea foarte bună cu actuala direcțiune a școlii și cu alte comparti-
mente, îndeosebi contabilitatea și administrația, a fost un aspect esențial în asigurarea 
desfășurării acestui proiect important pentru școală și pentru comunitate. O parte 
dintre elevii care au făcut parte din echipa inițială a contribuit la implementarea 
proiectului, dar au fost și elevi care s-au alăturat ulterior echipei, din dorința de a 
avea o școală modernă și de a învăța lucruri noi. 

     28 mai 2017  
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La Rareș EXCELENȚA este la ea acasă 

 
Profesor Liliana GEORGESCU 

director al Centrului Județean de Excelență Neamț 
 

Începând cu anul 2015, prin Ordinul MEN nr. 4634/25.09.2014,  Centrul 
Județean de Excelență funcționează în cadrul Colegiului Național Petru Rareș. Deși 
sunt și alte unități de învățământ care găzduiesc cursurile centrului alegerea Rareș-
ului nu a fost întâmplătoare: cei mai mulți elevi care cred și au capacitatea de a obține 
succese remarcabile sunt la Rareș.  

De ce vin elevii la Centrul de Excelență? Pentru că vor să știe mai mult și mai 
bine dar au nevoie de îndrumare pe drumul cunoașterii, pentru că nu și-au stabilit 
limite și cred că sunt capabili de performanțe deosebite, pentru că nu le este teamă 
de competiție sau de un eventual eșec, pentru că sunt dispuși să lupte pentru propria 
lor devenire. Misiunea Centrului de Excelență nu este de a „fabrica” premianți deși 
orice succes aduce multă bucurie atât elevilor cât și profesorilor lor; acesta este doar 
unul din efectele a ceea ce ne propunem să realizăm, probabil cel mai puțin valoros. 
Mai important este să stimulăm creativitatea elevilor, să-i ajutăm să-și descopere și 
să-și dezvolte acele capacități care îi fac să fie altfel decât ceilalți, să-i încurajăm să 
aibă aspirații înalte și să le inspirăm încredere în ei înșiși. 

De ce vin profesorii la Centrul de Excelență? Pentru că sunt pasionați de ceea 
ce fac și de disciplina pe care o predau, pentru că au un interes profund față de elevi 
și față de ceea ce pot înfăptui, pentru că sunt sensibili la problemele lor și pentru că 
sunt capabili să încurajeze dezvoltarea individuală. 

Colegiul Național Petru Rareș a fost și va rămâne cel mai important bazin de 
recrutare a elevilor și profesorilor Centrului Județean de Excelență. În anul școlar 
2016-2017 peste 35% dintre elevii centrului din Piatra Neamț au fost din Rareș, peste 
40% dintre profesorii Rareș-ului au susținut cursuri la Centrul de Excelență iar 
premiile obținute la olimpiadele naționale de către elevii noștri din Piatra Neamț 
aparțin în proporție de peste 60% elevilor din Rareș. Din acest motiv am utilizat toate 
resursele noastre financiare pentru a asigura condiții mai bune studiu, surse de 
informare, echipamente și tehnică de calcul: am finanțat lucrările de reparații, 
amenajare și dotare audio-video a unei săli de clasă, am achiziționat calculatoare și 
videoproiectoare necesare desfășurării cursurilor, am contribuit la dotarea 
laboratorului de fizică cu surse de tensiune stabilizată cu afișaj digital și a celui de 
chimie cu substanțele necesare experimentelor, am achiziționat o cameră video care 
permite elevilor să realizeze filme de scurt metraj, am procurat carte de specialitate 
la matematică și fizică.  

Stimularea spiritului competitiv este un obiectiv comun al celor două unități 
de învățământ și în acest context Colegiul Național Petru Rareș a fost gazda și 
principalul colaborator al Centrului Județean de Excelență în organizarea 
concursului județean de matematică MATHESIS. La acest concurs desfășurat în data  
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de 18 februarie 2017 au participat aproape 500 de elevi iar dintre aceștia 96 au primit 
premii și mențiuni în atmosfera prietenoasă din sala de festivități a Rareș-ului 
(aproape un sfert dintre premiile și mențiunile acordate le-au primit elevii din Rareș 
deși au fost 2 secțiuni la care nu au participat: învățământul primar și cel liceal 
tehnologic). 

Activitatea Centrului Județean de Excelență se bazează pe parteneriatul cu 
Colegiul Național Petru Rareș care este principalul colaborator în demersul nostru 
privind creșterea performanțelor școlare: avem interese comune, ne desfășurăm 
activitatea în același spațiu, utilizăm împreună resursele pe care le avem pentru a 
oferi cele mai bune condiții de dezvoltare individuală elevilor din Piatra Neamț. Pe 
viitor vom diversifica oferta noastră de servicii educaționale de așa manieră încât, 
împreună cu Rareș-ul și cu celelalte unități de învățământ partenere, să oferim noi 
oportunități de dezvoltare individuală celor care doresc să-și construiască o carieră 
de succes. 
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CLUBURI / CERCURI  

Deja amintiri … 
Cu absolvenții clasei a VIII-a despre cercul de literatură 

 
Elev Paula BORDEI, clasa a VIII-a 

 
„Cărţile sunt dovada că oamenii pot face magie.” 

Lectura a jucat întotdeauna un rol important pentru 
fiecare dintre noi, cei ajunşi acum în clasa a VIII-a; 
încurajaţi de doamna dirigintă, ne-am constituit, încă din 
clasa a V-a,  într-un cerc al povestitorilor. Până să ne 
scriem propriile opere, am început prin a le povesti pe ale 
altora. Şi nu doar atât: le-am interpretat semnificaţiile, am 
schiţat portrete ale personajelor şi, chiar mai mult, am 
reuşit să scriem mici scenarii ale unor capitole pe care le-
am dramatizat. A fost o experienţă de neuitat, care ne-a 
apropiat şi mai mult! 

Prima 
carte despre 
care am discu-

tat a fost „Singur pe lume” de Hector 
Malot, care ne-a emoţionat pe toţi. 
Povestea lui Rémi şi a lui Vitalis ne-a 
impresionat şi cei mai mulţi dintre noi i-
au îndrăgit cu adevărat pe Capi, Dolce, 
Zerbino şi pe maimuţica Sufleţel. 

Cu „Vrăjitorul din Oz” al lui 
Frank Baum am călătorit într-o lume de basm, învăţând o mulţime de lucruri despre 
prietenie şi curaj; ne-au ajutat Dorothy, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea, Leul cel 
Fricos şi, nu în ultimul rând, Toto, căţeluşul. Mi-amintesc că totul a ieşit atât de bine, 
încât i-am invitat şi pe părinţi: să ne admire! 
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Cu „Micul Prinţ” al lui Saint-Exupéry a fost ceva cu totul special; de-a lungul 

mai multor întâlniri, am încercat, cu emoţie, să lunecăm în adâncimile ameţitoare ale 
lumii lui; se întâmpla în săptîmâna „Şcoala altfel”, când am avut ca invitaţi elevii 
clasei a VII-a a liceului nostru, dar şi ai Şcolii Gimnaziale nr. 3 din Piatra Neamţ. 
Am discutat atunci şi despre unul dintre cele mai îndrăgite romane ale copilăriei 
noastre, „La Medeleni” de Ionel Teodoreanu, dar ne-a pus serios pe gânduri cartea 
lui William Golding, „Împăratul muştelor”, care ne-a inspirat şi o reprezentare 
scenică a unui capitol. Şi „Marile sperante” ale lui Charles Dickens, dar si „De veghe 
în lanul de secara”, romanul lui J. D. Salinger au fost cărţi care ne-au dezvăluit faţete 
inedite ale copilariei şi ale adolescenţei. 

Pe toate le-am luat în serios, le-
am parcurs rândurile cu febrilitate, pe 
toate le-am iubit, căci ne-au dovedit că 
se poate învăţa uşor şi chiar cu plăcere, 
că, prin eroii atât de vii ai cărţilor, 
învăţăm să ne cunoaştem şi să-i înţele-
gem mai bine şi pe ceilalţi. Dacă mă 
gândesc mai bine, în fond, nu e vorba 
aici de magie. Probabil că efectul pare 
asemănător; efectul întâlnirii, prin Carte, 
cu minunea Cuvântului. 

E greu să-mpărtăşeşti celorlalţi o 
asemenea experienţă unică. Dar asta am 
vrut să fac prin rândurile mele. Care se vor şi o chemare. În lumea tainică şi 
miraculoasă a cărţilor... 
  



 
 

192 

C.N. Petru Rareș 

 
Clubul de teatru TEENACT  

 Elev Claudiu LADAN, clasa a XI-a 
 

Trupa de teatru TeenAct, o poveste frumoasă, scrisă cu pasiune, muncă și 
entuziasm, de către un grup de tineri care au ales să iși dedice o parte a timpului lor 
artei teatrale. 

Totul a început în luna februarie a anului 2016, când la inițiativa a doi elevi, 
Claudiu Ladan și Tigran Radu, avea să fie revitalizată fosta trupă de teatru a 
Colegiului Național Petru Rareș din Piatra-Neamț, o trupă care a lansat de-a lungul 
timpului nume grele în domeniul teatrului și filmului. Au fost aleși 18 elevi, niciunul 
cu experiență de scenă, însă dornici să descopere pas cu pas, tainele teatrului. Primul 
spectacol realizat de către mai nou formata trupă, a fost piesa de teatru „Ai grijă pe 
unde mergi”, regia Claudiu Ladan și scenariul Lavinia Pașparugă, după o creație 
colectivă. Deoarece începutul trebuie să fie mereu în forță, primul spectacol a fost 
conceput în totalitate de către membrii trupei, reușind să pună pe picioare o 
reprezentatie deosebita. De la premiera ce a avut loc pe scena Teatrului Tineretului 
din Piatra-Neamț, până la spectacole în fața sute de spectacori,totul parea ca intr-un 
vis. 

Și acest vis părea să nu se mai termine. După bine meritata vacanță de vară, 
tinerii actori începeau lucrul la o nouă piesă de teatru. Spectacolul fenomen, „Mai 
încercăm?”, în regia lui Claudiu Ladan și Smaranda Mihalache, după un text de Jhon 
Cariani, a fost fără dar și poate un succes răsunător. Sutele de ore de muncă par 
secunde atunci când la finalul unui spectacol publicul se ridică în picioare. Ca o 
încununare a muncii actorilor, în noiembrie 2016, TeenAct obține Locul I în cadrul 
Festivalului Internațional de Teatru de la Bacău cu spectacolul „Mai încercăm?”.  

Ultimul, dar nu cel din urmă, spectacolul „Umiliții” de F.M. Dostoevsky, în 
regia lui Claudiu Ladan și Luisa Rotariu, aduce pe scenă maturitate în jocul actorilor. 
Scenele sunt pline de intensitate, apăsătoare la unele secvențe, care te țin cu sufletul 
la gură. De la laude primite din partea presei, a oamenilor de specialitate și nu în 
ultimul rând, a spectatorilor, „Umiliții” este de multi considerat vârful de lancie.  

Recent, trupa a câștigat locul 2 în cadrul Festivalului Național de Teatru de 
la Suceava, fiind încă o dovadă că lucrurile merg pe făgașul cel bun. Nimic din toate 
acestea nu ar fi posibile fără sprijinul doamnei profesoare Raluca Rusu, profesorul 
coordonator al trupei. Persoana care ne îndrumă, ne oferă sfaturi, ne critică, ne 
motivează, este alături de noi în orice moment.  

Această poveste poate fi spusă în zeci de pagini, însă noi alegem să vă arătăm 
chintesența spiritului TeenAct. 
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CONFERINȚE, SIMPOZIOANE, SEMINARII, 
ATELIERE 

Hai în viitor! 
 
Ediția a VII-a, 2017 

 
Hai în viitor! este un eveniment organizat de către Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Piatra Neamț și este dedicat impactului tehnologiei asupra vieților 
noastre. 

Ajuns la a VII-a ediție, evenimentul din acest an a propus publicului un 
concurs de proiecte, dintre care 25 au ajuns în finală și o serie de conferințe susținute 
de prof. Alexandru Mironov, senior editor la „Știință & Tehnică”, membrii echipei 
Aquila, participanți la BRD First Tech Challenge și Andrei Roibu, fost elev al 
liceului și actual student în Marea Britanie, la inginerie aerospațială. 

Premianții ediției de anul acesta au fost aleși în urma punctajelor oferite de 
către juriu, alcătuit din 5 membri: dr. economist Cristina Fleșeriu (Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), prof. Liliana 
Iacob (Colegiul Tehnic Forestier Piatra 
Neamț), șef lucrări dr. ing. Vlad Bocăneț 
(Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), 
prof. Liviu-Constantin Olaru (Colegiul 
Național „Petru Rareș” Piatra Neamț și 
Octavian Palferenț, student al Academiei 
Forțelor Aeriene. 

Proiectele câștigătoare au surprins cel 
mai bine evoluția științei și tehologiei și 
efectele pe care acestea le vor avea asupra 
societății. Câștigătorii sunt: premiul I - 
Decebalus Project (Colegiul Național 
„Petru Rareș” Piatra Neamț), premiul II - 
Urmașii (Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra Neamț) și Biomasa, resursa 
viitorului (Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău), premiul III - Stilton Technology 
(Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra Neamț), premiul de originalitate - 
Vestea pădurii (Colegiul Național „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel), mențiune 
- Timpul și călătoriile în timp (Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” 
București).  
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ÎNTÂLNIRI / INTERVIURI CU 
PERSONALITĂȚI CULTURALE 

 
Întâlnire cu ANA BLANDIANA sau cronica unei întâlniri cu poezia 

 
Profesor dr. Olimpia-Magda IFTIMIE 

 
E pentru prima dată când, încercând să scriu despre venirea Anei Blandiana, 

cea cu nume de poveste, la Colegiul „Petru Rareş”, se încropeşte, se „leagă” ceva. 
Până acum mi se-nvălmăşeau toate 
în suflet – emoţii, amintiri, crâmpeie 
de gânduri –, aşa că biata mea minte 
nu mai reuşea să facă niţică ordine în 
ele. Să le-aşeze în câteva rânduri 
inspirate – cum aş fi vrut – despre 
(re)întâlnirea cu una dintre cele mai 
iubite poete.  

Scăldat în lumina acelei zile de 21 
martie 2017, când Ana Blandiana a descins 
în urbea nemţeană, urcând treptele imperiale 
ale colegiului, bătrânul „Petru Rareş” părea 
mai tânăr ca oricând. O aştepta cu acel 
freamăt aproape perceptibil al emoţiei 
abstragerii din cotidian printr-o întâlnire de 
excepţie. În sălile de clasă, în bibliotecă sau 
în laboratoare şi, mai cu seamă, în sala de 
festivităţi, plină ochi de lume, liceul întreg o 
aştepta, cu lungile lui coridoare pline de o 
viaţă fremătătoare. 

Ştiam cu toţii, fireşte,că e o persona-
litate aparte. Şi în poezie, cu cele 26 de 
volume publicate în limba română, şi în 
proza foarte bine primită de cititori, dar şi de 

critica literară. Otilia Valeria Rusan, născută Coman, o scriitoare complexă, cu o 
eseistică interesantă, o traducătoare apreciată, membru corespondent al Academiei 
Române, deţinătoare a numeroase premii naţionale şi internaţionale. Dar, dincolo de 
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titlurile, distincţiile şi de bibliografia impresionantă, care-i asigură un bine-meritat 
loc de frunte în literatură, Ana Blandiana rămâne şi fondatoarea Memorialului 
Sighet, în 1993, iniţiativă emoţionantă, care vorbeşte despre un „om frumos”, cum 
ar spune Dan Puric, despre un caracter ferm şi puternic şi despre forţa morală de a 
rămâne fidelă visului nobil al dreptului la demnitate al unui neam. 

Blandiana a intrat modestă şi firească, aşa cum o ştiam din tinereţe. Din 
studenţie, mai exact. Atunci, prin anii 76-80, acei „fiévreuses années” când ne trăiam 
„vârsta aurorală”, cum o numea un celebru coleg, Mircea Cărtărescu, venea uneori 
la întâlniri cu noi, studenţii la Filologie şi cu profesorii noştri de literatură, 
majoritatea– cunoscuţi critici literari. O preţuiam pentru naturaleţe şi pentru acea 
putere de a rămâne ea însăşi chiar şi sub tirul întrebărilor unor „optzecişti” uneori 
ironici şi deloc conformişti (cum ar putea fi altfel optzeciştii?) 

Ana Blandiana nu voia să domine, să aibă toate 
răspunsurile, să eclipseze. Pur şi simplu strălucea. Am 
comparat-o mereu cu o flacără. Aşa am perceput-o, 
asta sugera întreaga ei prezenţă, care-i asocia firesc 
numele cu felul în care privea, vorbea sau râdea, cu 
lumina pe care-o răspândea în jur. Era suficient să 
apară şi, dintr-odată, aerul din jurul ei începea parcă să 
vibreze; adunaţi febril într-o săliţă de seminar în jurul 
Blandianei aşezate la o masă fără pretenţii de catedră, 
noi, studenţii de odinioară, ne pomeneam dintr-odată 
într-o altă dimensiune a timpului, fremătătoare; 
cuvintele se adunau firesc, chipurile se apropiau şi-
aproape că puteai auzi forfota gândurilor amestecate, a 
ideilor îndrăzneţe şi-a întrebărilor nerostite încă. 
Poezia era la ea acasă, lua totul în stăpânire în felul acela unic al ei, când se ţesea 
dincolo de cuvinte, insinuându-se în oameni şi în lucruri. Atunci, în tinereţea solară 
a unei unice, miraculoase stări: studenţia. Aşa a fost şi acum. Mai exact, în acea zi 
de 21 martie  2017, în care părea că până şi iarna şi-a domolit stihiile, negociind 
parcă un tainic răgaz de pace cu primăvara sosită timid, aproape incognito, în oraşul 
de munte în care a descins ea, Ana Blandiana. Îi avea alături pe Teodora Stanciu, de 
la Radio Trinitas şi pe poetul Adrian Alui Gheorghe, fiecare cu felul său de a se aşeza 
în cuvânt, luîndu-l în stăpânire cu siguranţă, dar şi cu o anume sfială, armonizându-
l discret cu „celelalte cuvinte” – cu noi, toţi –, ca într-o maiestuoasă simfonie. Fără 
nicio notă falsă. Căci totul a (re)intrat în acel firesc care însoţeşte întotdeauna orice 
gest şi vorbă a unui om cu adevărat special, aşa cum este şi ea, Blandiana noastră. 
Poeta sufletelor noastre de copii, cucerite de acea dulce prospeţime din versurile ei 
de un umor discret şi de o gingăşie care ne-o face tuturor tot atât de apropiată ca pe 
cineva drag, din familie. Cineva din copilărie. Adică dintotdeauna al nostru.  

Şi totul a trecut, ca între noi, cei din aceeaşi familie de suflete: cu poezie, 
evocări, emoţii, întrebări şi răspunsuri...Cu zâmbete, bucurie şi, mai ales, cu acea 
dragoste pe chipuri, de care avem cu toţii o imensă nevoie. Ca şi de Ana Blandiana,  
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care ne-a reamintit asta tuturor: directori, profesori, scriitori, elevi, intraţi cu toţii 
parcă-ntr-un altfel de timp, pulsatil. Al Poeziei din noi, fără cătuşele convenienţelor, 
fără stringenţa tiranicului „trebuie”, fără banalitatea rutinierului cotidian. S-a vorbit, 
s-a râs, s-a lăcrimat cu sinceritate şi cu pudoarea celor care ştiu bine că nu e nevoie 
să mai „dovedească” nimic, că nu-i necesară nicio ostentaţie, nicio „strate-
gie”...poetică, retorică sau de orice alt fel.  

„De-a opta” sau „de-a douăşpea”, tinerii o priveau ca pe una de-a lor şi 
totodată ca pe-o zână adevărată, strălucind parcă dincolo de timp sau poate dintr-o 
nouă dimensiune, tot miraculoasă, a unui basm modern. „N-am întâlnit la nimeni 
până acum atâta sensibilitate, atâta implicare în tot ce spunea” – mi-a spus, vădit 
impresionat, unul dintre cei zburdalnici, după aceea. 

„Era aşa de naturală, că parc-o ştiam de când lumea; şi totuşi, atât de 
interesantă!” – a mărturisit altcineva, dintr-a douăsprezecea, de astă dată.  

Aşa au trecut aproape două ore. Aş spune „vrăjite”, dacă n-aş şti că, de fapt, 
nu e vorba de nicio magie, ci de cu totul altceva, mult mai preţios: acea stare de har 
când intuieşti subit că miracolul există uneori chiar în oamenii din jurul tău şi că e 
nevoie să-ţi încordezi sufletul ca să intri în legătură cu el, să i te integrezi. Fie şi 
pentru câteva clipe. 

Aproape că nu mai contează că, după aceea, cei trei oaspeţi au plecat, că am 
simţit, ca la orice despărţire de cineva drag, că murim un pic... E suficient să ni-i 
reamintim ca să-i regăsim în noi, mai vii şi mai tineri chiar ca în realitate. Atâta 
vreme cât nu-i uităm, nu-i pierdem; şi nu îi uităm, dacă îi iubim. 

Ca pe Blandiana, cea cu nume de poveste...  
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PUBLICAȚII ALE PROFESORILOR - CĂRȚI, 
STUDII/ARTICOLE CU CARACTER 
ȘTIINȚIFIC SCRISE DE PROFESORI 

Romanul POEZICA 
Profesor dr. Monica COSTEA 

 
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, revista și editura „Caiete 

Silvane”, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Primăria municipiului Zalău și 
filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România a organizat 
a noua ediție a Zilelor Revistei „Caiete Silvane”.  Cartea 
câştigătoare a primei ediţii a Concursului de debut, 
secţiunea Proză, lansată la sala Dialoguri europene a 
Centrului de cultură și artă, a fost: 

 

Monica I. Costea – Poezica 
Pagina de internet:    http://www.caietesilvane.ro/online/421/Carti-

castigatoare.html 
 

 
Copăcelul acestei cărţi are drept rădăcină o idee 

simplă… Fiecare om are o poveste. Fiecare om este o 
poveste. Istoria lui personală, împletită inextricabil cu 

Istoria cea mare a vremurilor, mărturiseşte această poveste care, veselă, tristă, 
simplă, complexă, schiţată, finisată, repetabilă, unică, merită spusă. Cartea prezintă 
întâlnirea unui tânăr şi a unei bătrânici care încearcă să îşi găsească locul sub 
soare, conturându-se pe fundalul perioadei comuniste, cu umbrele ei întinse peste 
prezent − deci a felului în care oamenii trec prin timp şi timpul trece prin ei…  

Dar vorbeşte şi despre raporturile între generaţii, mereu mai înstrăinate 
unele de altele, despre nevoia de bunici a universului de astăzi − de o armată de 
oameni care să ne mai lege, pe firul subţire al sângelui şi al înţelepciunii, de trecut, 
de valorile lui, de istoriile săpate în memoria colectivă, care să ne ajute să trăim 
într-o lume pe care, fără ştiinţa lor de viaţă, nu o mai putem stăpâni…  

Prin crengile mlădioase, prin frunza fiecărei pagini, adie vântul unei vârste 
în care poveştile erau spuse frumos şi aveau la capăt un rost. Copăcelul cărţii, chiar 
fără să o ştie, va deveni cântător şi şoptitor sub lumina din ochii cititorului...  

Autoarea 
 

 
Pentru cine va dori să pășescă în lumea cărții, ea se află la Biblioteca 

Colegiului. 
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Concepte ale pragmaticii 

Profesor dr. Lucian IORDĂCHESCU 
 

Pragmatica, această disciplină atît de controversată încă de la apariţia ei, a 
ajuns în centrul preocupărilor celor mai diverse cercuri de studiu teoretic aplicativ, 
tocmai datorită frontierelor ei foarte deschise. 

Considerată al treilea component al semioticii, după semantica şi sintaxa, 
pragmatica întruneşte atît pentru semiotica, cît şi pentru sistemul de semne cel mai 
la îndemână - limbajul verbal - cel puţin două calităţi: 

a) semiotica, prin pragmatică, se „umanizează”, sistemele de semne fiind acum 
în directă legătură cu cei care le întrebuinţează; 

b) ştiinţa semnelor lingvistice ia în considerare componenta ei comunicativă, 
în defavoarea celei de reflectare. 

Dacă semantica e studiul conjuncţiei sensului, referinţei şi adevărului, al 
condiţiilor de adevăr din propoziţie, iar sintaxa e studiul frazei, mai precis al regulilor 
ce asociază frazele cu propoziţii ţinînd cont de trăsăturile contextului în care frazele 
sînt utilizate (Stalnaker 1972; apud Armengaud 1985: 44), pragmatica, observând 
componenţa lingvistico-pragmatică a vorbitorului, studiază discursul. Prin urmare, 
după o definiţie dată de Fr. Récanati si Anne-Marie Diller (1979; apud Armengaud 
1985: 5), pragmatica este studiul utilizării limbajului în discurs şi al mărcilor care, 
în limbă, atestă vocaţia sa discursivă. Fr. Jacques remarcă prestaţia integrantă a 
pragmaticii care abordează limbajul ca fenomen totodată discursiv, comunicativ şi 
social. 

Apărută în sec. XX, pragmatica încă mai tatonează terenul de investigaţie, 
acesta fiind aproximat de logicienii filozofi Frege, Rusell, Carnop, Bar-Hillel, Quine, 
ca studiu al locuitorului şi al contextului. 

Reflexii pragmatice înrudite s-au înregistrat şi cînd în atenţie au stat efectele 
discursului, puterea lui de persuasiune etc., asa cum apar la sociologi, psihoterapeuţi, 
retoricieni, lingvişti ai analizei discursului, ca: Perelman, Ducrot, Kerbat, Bourdieux, 
Watzlawick și alţii. 

De asemenea, o altă categorie de teoreticieni (Wittgenstein, Strawson) a 
considerat că un cuvînt sau o frază trebuie legate de uzajul lor, prin extensie, 
ajungîndu-se la acte de limbaj, aşa cum au fost ele teoretizate de Austin şi Searle. 

Necesitatea apariţiei pragmaticii decurge din perenitatea şi omniprezenţa 
comunicării, din condiţii mereu schimbate ale acesteia, aşa încît conceptele ei de 
bază, neregăsindu-se în filozofia limbajului sau în lingvistică, surprind prin firesc. 

Conceptul de act, pregătit de dezvoltarea teoriei acţiunii, s-a impus o dată cu 
ideea că a vorbi înseamnă a acţiona, fie asupra cuiva, fie ca realizînd acte de vorbire  
„faci” sens. Actul de vorbire (limbaj) este unitatea minimală în viziunea 
comunicativă a limbajului, performarea lui neavînd nimic comun cu alte unităţi de 
tipul propoziţiei, expresiei, frazei. 

J.L.Austin a dat o lungă listă de astfel de acte: a afirma, a întreba, a da ordin, a 
promite, a descrie, a se scuza, a mulţumi, a critica, a acuza, a felicita, a sugera, a  
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ameninţa, a implora, a provoca, a autoriza, care seamănă cu lista jocurilor de limbaj 
a lui Wittgenstein, dar aceasta e mai schematică. 

Actul de vorbire credea că e conceptul de bază al pragmaticii, aşa cum a fost 
concepută de Ch.Morris, pentru că teoria actelor poate deveni un studiu schematic al 
realţiei dintre semne şi interpreţii lor. Deocamdată, Austin distinge între actele 
ilocuţionare, caracterizate în termeni de efect asupra alocuitorului; a convinge, a 
emoţiona, a agasa, a intimida, şi acte propoziţionale care atrag atenţia că una şi 
aceeaşi expresie propoziţională poate apărea în acte ilocuţionare diferite. 

Forma logică a actului ilocuţionar, în strînsă legătură cu conţinutul propozi-
ţional, a fost exprimată de J. Searle şi Wanderveken cu ajutorul simbolismului 
funcţiei matematice: F(p) unde p e conţinutul propoziţional, şi F forţa ilocuţionară. 
Forţa ilocuţionară desemnează felul în care este înţeles un enunţ de către participanţii 
la schimbul verbal: drept aserţiune, rugăminte, ordin, scuză, promisiune etc. 
(Ionescu-Ruxandroiu 1991:13). 

Trebuie să subliniem că noţiunea corelativă adevărului din conţinutului 
propoziţional e cea de satisfacere din actul ilocuţionar. De aceea actele ilocuţionare 
nu apar singure si nu se studiază decît în relaţie cu actele care le provoacă, le 
facilitează îndeplinirea sau le suprimă. 

Dacă la J.L.Austin se pot întîlni cinci categorii de acte ilocuţionare care 
seamănă mai mult cu o clasificare de verbe dintr-o limbă particulară (de exemplu, 
engleză): verdictive, exercitive, comisive, expozitive şi comportamentale, la J. Searle 
taxonomia e realizată pe baza a 12 criterii: 

1) diferenţe privind finalitatea actului; 
2) diferenţe privind orientarea ajustării între cuvinte şi lucruri; 
3) diferenţe ce ating stările psihologice exprimate; 
4) diferenţe în intensitatea angajării manifeste în prezentarea punctului 

ilocuţionar; 
5) diferenţe în maniera în care cuvintele se raportează la interesele 

locuitorului şi auditorului; 
6) diferenţe în relaţia de ansamblu a discursului, a contextului discursiv 
7) diferenţe între actele care sînt întotdeauna acte de limbaj, dar nu sînt 

necesar îndeplinite ca atare; 
8) diferenţe în relaţia cu ansamblul discursului; 
9) diferenţe de conţinut proporţional care sînt determinate prin mărci sau 

procedee indicînd forţa ilocuţionară; 
10) diferenţe între acte care cer instituţii extralingvistice pentru îndeplinirea 

lor şi cele care nu cer instituţii; 
11) diferenţe între acte unde verbul ilocuţionar corespondent are un 

performativ şi cele care nu au; 
12) diferenţe în stilul de îndeplinire a actului ilocuţionar. 

Astfel, se propune un simbolism uşor de mînuit. 
1)Actele asertive  
⊢  = aserţiune (la Frege) 
↓ = semn inventat de Searle pentru a exprima ajustarea cuvintelor  după lucruri 
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B= credinţă (eng. belief) 
p= conţinut propoziţional. 

Unele verbe performative denotă ilocuţii ce privesc interesul locutorului: a se 
lăuda, a se plînge altele fac legătura între actul asertiv şi restul discursului: a 
concluziona, a deduce. 

2) Actele directive ! ↑ W(H îndeplineşte A) 
!= marca distinctivă a directivelor 
↑=lumea trebuie să se ajusteze cuvintelor 
W=starea psihologică de a dori( eng. want) 
H=auditorul( engl. hearer) 
A=o acţiune viitoare 

Conţinutul propozţional e îndeplinit de o acţiune prin auditor. Verbe ce 
denotă astfel de acte sînt: a cere, a ordona, a ruga, a invita, a permite, a sfătui, a sfida, 
a întreba, a chestiona. 

3) Actele comisive: C ↑ i (S îndeplinepşte A) angajează locutorul la 
îndeplinirea unei acţiuni viitoare 

C=pentru comisive 
↑=lumea trebuie să se ajusteze cuvintelor 
i=intenţia (engl. intention) - există o condiţie de sinceritate care e intenţia 
S=vorbitorul, locutorul (engl. Speaker) 
Conţinutul propoziţional e că locutorul îndeplineşte acţiunea. 

4) Acte expresive. Ilocuţionarul acestora constă în a exprima starea 
psihologica specifică în condiţia de sinceritate à propos de o stare de lucruri precizate 
în conţinutul propoziţional. Verbe ca: a mulţumi, a felicita, a se scuza, a prezenta 
condoleanţe, a deplînge, a ura bine ai venit numesc aceste acte. Aici nu există relaţia 
lume şi cuvinte, ci se presupune simplu adevărul propoziţiei exprimate. 

E ∅ (P)   (S)   H  +proprietatea 
E= punctul ilocuţionar comun expresiilor 
∅= simbolul pentru ansamblul vid;indică faptul că nu există ajustare între lume 

şi cuvinte. 
P= variabila ce notează diferite stări psihologice 
S= locutorul 
H= auditorul 
Conţinutul propoziţional atribuie o proprietate unuia sau altuia (S sau H). 

5) Actele declarative. Caracteristică acestei clase de acte e ca îndeplinirea 
reuşită a unuia din membri instaureaza corespondenţa voită între conţinutul 
propoziţional şi realitate. în cazul acestor acte, se cere existenţa unor instituţii 
extralingvistice, adică existenţa unui sistem de reguli ce se adaugă regulilor 
constitutive ale limbajului 

 
D  ↕   ∅  (p) 

D=punct ilocuţionar declarativ; corespondenţa dintre cuvinte şi lume e dintr-
odată instaurată fară traiect intr-un sens sau altul. 

∅=absentă unei condiţii de sinceritate; 
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p=conţinutul propoziţional; 

1.1. Aceste clasificări, niciodată exhaustive, au suferit diverse critici. Dieter 
Wunderlich observă că pentru J. Searle nu există întrebări deliberative sau retorice. 
De asemenea, între cele cinci tipuri nu există loc pentru avertismente, oferte, 
propuneri, chemări sau invocaţii. De aceea D. Wunderlich propune patru criterii 
pentru clasificarea actelor. 

1) După mărcile gramaticale în limbajul dat. în franceză, engleză, germană, 
acestea ar fi: 

a) modul interogativ pentru actele de tip erotic; 
b) modul imperativ pentru actele de tip directiv; 
c) modul declarativ pentru actele de tip reprezentativ; 
d) formulele performative specifice pentru actele de limbaj de tip „declaraţie” 

ale lui Searle, dar inţelese într-un sens mai larg. 
2) Deci actele pot fi clasificate în: 

a) de tipul conţinutului propoziţional; 
b) de tipul rezumatului ilocuţionar sau tipul condiţiei de satisfacere 

3) Actele de limbaj pot fi clasificate dupa funcţia lor, adică după faptul că ele 
reprezintă o iniţiativă sau o reacţie urmărind poziţia lor şi configuraţia actelor de 
limbaj. 

4) Actele de limbaj pot fi, de asemenea, clasificate după originea lor ca acte 
de limbaj primar sau natural sau ca acte secundare sau instituţionale. 

1.2. O altă clasificare, „reformistă” este cea a lui Fr. Récanati (1981: 180-
182). Dăm tabelul sinoptic al opiniei sale: 
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                                                            Actes illocutionnaires 
 
 
 
 
 
 
                             essentiellement                            non essentiellement 
                             représentatifs                                           représentatifs 
 
 
 
 
 
 
                performatifs                      constatifs 
 
 
 
 
declaratifs                promisifs               préscriptifs 
 

1.3. Actele indirecte pun problema condiţiilor fericite (felicity conditions) ce 
trebuie să existe pentru îndeplinirea lor. Ele indică faptul că una sau alta dintre aceste 
condiţii este realizată fie afirmînd, fie întrebînd. 

În 1975, J. Searle completează această ipoteză: în actele indirecte locutorul 
cumunică mai mult interlocutorului decît zice efectiv, împingînd în plan secund 
informaţii lingvistice şi nonlingvistice, mizînd pe capacitatea inferenţială a 
interlocutorului. 

Un exemplu clasic de acte de limbaj indirecte este literatura de ficţiune. (R. 
Ohmann 1981: 200-210) 

*** 
Teoria actelor de vorbire este în viziunea lui B. Hansson (1974) o pragmatică 

de al treilea grad, cea mai evoluată fază a pragmaticii. Este și raţiunea pentru care 
am prezentat-o mai întîi. Celelalte faze solicită din ce în ce mai acut problema 
contextului care este un alt concept cheie al pragmaticii. 

2. Contextul este înţeles în sens concret ca locul, timpul în care se emit 
discursuri de către interlocutori. 

Pragmatica de gradul întîi este, de fapt, studiul acestor simboluri indexice, 
adică al expresiilor sistematic ambigui, sensul lor variind cu circumstanţele si uzul 
lor. Acest context este deci totodată esenţial şi referenţial. 
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Context însă mai înseamnă şi context sintactic, intralingvistic (Carnap), și 
anume frazele care precedă aceste elemente indexice, dar, dupa părerea noastră, 
deopotrivă şi cele care urmează, care pot schimba sensul acestor elemente. C.S.  

Peirce le numea „index”, B. Russel „egocentric particular”, Ph. Devaux le-a 
tradus prin „circonstanciel egocentrique” si J. Vuillemin prin „indicateur de 
subjectivité”: N. Goodman a inventat termenul de „indicator”, iar H. Reichenbach 
pe cel de „token-reflexive word” 

Interlocutorii pot fi: eu, tu,  el, acesta, acela: timpul poate fi notat prin: azi, 
ieri, acum, etc.; spaţiul prin: aici, acolo, dar şi prin acesta, acela, pronumele 
demonstrative aratînd proximitatea variabilă. Încă din 1954, Bar-Hillel a identificat 
pragmatica cu studiul semantic al limbajelor formale sau naturale, incluzînd 
expresiile indexice. 

S-au putut distinge mai multe poziţii în tratamentul acestor mărci: 
- B. Russel a ilustrat o fază eliminantă sau cel puţin reducătoare; 
- Bar-Hillel, din contra, a evidenţiat caracterul indispensabil al lor în 

comunicare şi rolul cardinal al contextului pragmatic pentru 
determinarea referinţei unui număr de fraze; 

- Scott şi Lakoff marchează o fază semanticistă; 
- faza pragmatică nu renunţă la teoria modelelor, nici la specificitatea 

fenomenelor (Armengaud 1985: 50). 
2.1. Teza lui P. Gochet (1980; apud Armengaud 1985) apără caracterul 

autonom al pragmaticii, manevrînd mai cu seamă logica temporală care, la început, 
a fost o prelungire a logicii modale. Astfel, T şi << înseamnă introducerea unui 
ansamblu de puncte sau indicii temporale şi a unei relaţii definite pe acest ansamblu. 
De aici interesul de a opera, în cadrul studiului modalităţilor, cu conceptul de lumi 
posibile, pus în evidenţă de Hintikka (1973): „En marchant d'un monde à ses 
alternatives, nous pouvons réduire les conditions de vérité des énoncés modaux, aux 
conditions de vérité des énoncés non modaux” (apud Armengaud 1985: 56) 

La modelul lui Kripke, ordonat quadruplu: <D,f,W,r> 
D= domeniul de obiecte 
f= funcţie de interpretare ce se asignează constantelor individuale ale 

indivizilor, constantelor predicative ale ansamblelor de indivizi sau de cupluri, sau 
de trei, ordonate de indivizi. 

W= ansamblu de lumi posibile 
r= relaţia de accesibilitate asupra acestui ansamblu. 
se adaugă T şi << definiţi de o manieră din care să se obţină un şir ordonat 

< D,f,W,r,T> 
2.2. O altă teză de reţinut e cea a lui E. Benveniste care, studiind indexicitatea 

timpului, remarcă timpul ca marcă în limbă şi în discurs. Acest timp este 
„organiquement lié à l'exercice de la parole, qu'il se définit et s'ordonne comme 
fonction du discours.” (apud Armengaud 1985: 89). Timpul are centrul său - un 
centru generator şi un ansamblu axial - în prezentul instanţei vorbirii. Pornind de la 
aceasta, P. Gochet a introdus o distincţie fină: raportul cu momentul vorbirii 
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înseamnă indexicalitate: raportul cu un punct de evaluare distinct de prezent şi fixat 
prin context înseamnă pragmacitate. 

De asemenea, anumiţi indici sînt deopotrivă ambreiori sau shifters. Aceştia 
sînt pronumele personale pe care E. Benventiste le-a numit aparat formal al enunţării, 
după cum sînt mărci ale subiectivităţii în limbă. 

2.3. Cum noţiunea de context reclamă anumite limite şi o anume tipologie, 
pornind de la un tratament formal şi extensional al pragmaticii, s-a considerat că ar 
putea fi decelate patru tipuri de contexte: 

A) Context circumstanţial, factual, existenţial, referenţial. Aceasta înseamnă 
identitatea interlocutorilor, împrejurările fizice -  locul şi timpul discursului, deci tot 
ce face parte din studiul indexicalităţii care e obiectul pragmaticii (Bar-Hillel şi 
Montague). 

B) Contextul situaţional sau paradigmatic. Acesta e cultural mediatizat. 
Situaţia este recunoscută socialmente, comportînd una sau mai multe finalităţi şi un 
sens imanent împărţit de protagonişti aparţinînd aceleiaşi culturi. 

C) Contextul interacţional e format din înşiruirea actelor de limbaj intr-o 
secvenţă interdiscursivă, dar această înşiruire e reglată. 

D) Contextul presupoziţional e constituit din tot ce presupun interlocutorii, 
mai ales credinţele lor, de asemenea, aşteptările şi intenţiile lor. Acesta este contextul 
epistemic de credinţe (Fr. Jacques 1979), fie deja comun interlocutorilor, fie devenit 
comun progresiv pentru că le sînt comunicate în timpul schimbului verbal. 

3) Conceptul de performanţă înseamnă îndeplinirea de acte în context, fie ca 
acesta actualizează competenţa locutorilor, fie ca trebuie să integreze exerciţial 
lingvistic într-o noţiune cuprinzătoare, cea de competenţă comunicativă. 

Competenţa comunicativă aduce în prim plan distincţia între sensul literal şi 
sensul figurat, adică sensul exprimat deschis şi se distinge de cel insinuat sau ceea 
ce e asertat nu e ceea ce e presupus( Armengaud 1985: 65). 

În această pragmatică de gradul al II-lea două noţiuni se întalnesc mai des: 
presupoziţiile şi implicaturile. 

3.1. Presupoziţia se deosebeşte de implicaţie în sensul ca un enunţ presupune 
un altul, dacă adevarul celui din urmă este o precondiţie a adevărului primului. 

Presupoziţia dă ocazia de a face să inţelegi fără a-ţi lua responsabilitatea de a 
comunica intenţionat deţinătorul sau cantitatea de conţinut propoziţional. 

Presupoziţia e considerată ca o formă de violenţă, aşa cum indică cuplul de 
replici: 

„- Cu ce sos vrei să fii mîncat? 
- Dar nu vreau sa fiu mîncat...” 

3.2. Implicaturile sînt descrise de P. Grice. Ele corespund, în limbajul curent, 
sugestiei sau insinuării. Se disting astfel implicaturile conversaţionale sau discursive 
şi implicaturile convenţionale sau lexicale. 

3.2.1. Implicaturile conversaţionale funcţionează în context şi sînt în afară 
semnificaţiei vehiculate, deci ele depind în mod direct de contextul referenţial,  
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factual, avînd o finalitate. Implicaturile nu au legatură nici cu valoarea de adevăr, 
nici cu forma lingvistică, de aceea ele nu sînt logice în mod strict, nici lingvistice, 
sînt pur şi simplu, discursive şi contextuale. 

De obicei, se porneşte de la ceea ce s-a spus, dar numai într-o anumită situaţie, 
care nu e numai a unui singur locutor, ci e comună a doi sau mai multor vorbitori. 

P. Grice a formulat, observînd mecanismul conversaţional, principiul 
cooperării care consemnează: „Faites votre contribution à la communication de la 
manière qui est requise par le but reconuu de la communication dans laquelle vous 
êtes engagé et au moment opportun” (apun Armengaud 1985: 68). 

Principiul cooperării e ilustrat de patru maxime (ale conversaţiei), 
împrumutate din lista de judecăţi a lui Kant. 

a) Maxima cantității prevede ca discursul să fie bogat în informaţii, dar nu 
mai mult decît trebuie pentru scopul comunicării. 

b) Maxima calităţii stipulează faptul de a nu spune lucruri false, nici cele 
despre care lipsesc probele suficiente. 

c) Maxima relaţiei cere ca locutorul să fie pertinent. 
d) Maxima modalităţii reclamă claritate, scurtime şi ordine, fară echivocuri. 

După autoarea citată, aceste maxime nu sînt departe de a constitui un aparat de 
reguli hermeneutice pentru discursul cotidian  (Armengaud 1985: 69). 

3.2.2. Implicaturile convenţionale sau lexicale au ca suport limba, lexicul, deci 
semnificaţiile convenţional ataşate cuvintelor. Ele se deosebesc de presupoziţiile 
semantice că nu contribuie la condiţiile de adevăr al frazelor.  

Implicaturile convenţionale au cîteva proprietăţi: 
a) ele nu se anulează prin textul ce le urmează; 
b) nu sînt legate de context; 
c) ele sînt detaşabile şi nu mai funcţionează cînd sînt sinonimizate. 
3.3. Sensul literar se opune, în discurs, sensul argumentativ. Pentru O. Ducrot 

şi Anscombre este: „non seulement la valeur argumentative d'un énoncé este 
indépendente de son contenu informatif, mais encore elle est susceptible de 
déterminer ce contenu.” (apud. Armengaud 1985: 75). 

Enunţarea este o altă instanţă care trebuie luată în considerare pentru a 
interpreta cuvintele pronunţate de locutor. în felul acesta, enunţarea, după O. Ducrot 
(1984), este de ordin hermeneutic: „Le dire este constitutif du dit, et pas seulement, 
trivialement, producteur du dit”. 

4. Pragmatica, prin problematica abordată, dovedeşte disponibilitatea la 
diverse metode, chiar la diverse definiţii ce i se atribuie şi la diverse viziuni. Astfel, 
putem distinge o pragmatică a logicienilor, una a lingviştilor şi o alta a 
neoretoricienilor, după cum poate fi considerată şi o pragmatică a psihosociologilor 
şi a psihoterapeuţilor. 

Această deschidere de care vorbea la început îi asigura vigoarea şi interesul 
manifestat constant de către un număr mare de cercetători. 
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NOTE: 

 
1. Definiţia cea mai veche a pragmaticii e considerată cea din 1938 a lui Ch. Moriss: 
„pragmatica e acea parte a semioticii care tratează raportul între semne şi cei ce le 
întrebuinţează”, definiţie vastă care cuprinde atît lingvistică cît şi semiotică. 
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Procesarea imaginilor termografice 

 
Profesor Carmen MAREȘ 

Introducere 
 

Creşterea volumului de informaţie de tip imagine în majoritatea domeniilor 
face necesară introducerea unor metode de stocare, folosire şi de regăsire eficientă 
după conţinut a datelor disponibile. Termografia sau termoviziunea este o metodă de 
diagnostic relativ nouă, funcțional neinvazivă, nenocivă, nedureroasă și depistează 
peste 150 de boli. 

Din nefericire, progresele înregistrate în domeniul procesării imaginilor 
termografice nu sunt remarcabile, în prezent acestea neţinând pasul cu explozia 
informaţională. Îmbunătățirea calității unei imagini necesară pentru vizualizare, 
presupune reducerea zgomotului, evidențierea unor zone de interes prin modificarea 
luminozității, a contrastului, etc. De asemenea se apelează la procesarea imaginilor 
pentru a extrage informații, ce pot reprezenta intrarea pentru un sistem automat de 
recunoaștere și clasificare. Aceste informații pot fi diferite distanțe și relații dintre 
obiectele prezente în imagine, momente statistice, parametri geometrici, coeficienți 
Fourier, etc. 

Articolul propune algoritmi de redimensionare a imaginii precum și de 
reducere a numărului de culori ce au drept scop reducerea cantităţii de date necesare 
pentru reprezentarea unei imagini, apoi realizarea unei planșe în care fiecare pixel 
are atașat un caracter.  

Principiul de diagnosticare în termografie se bazează pe captarea de către o 
cameră video specială a căldurii emise de corpul uman (razelor infraroșii). Razele 
infraroșii captate sunt transformate în semnal electric transmis calculatorului. Un 
program special citește acest semnal și îl transmite pe monitorul calculatorului sub 
forma unei scale de culori care reprezintă uniformitatea sau diferența de temperatură 
de pe suprafața corpului. În mod normal, temperatura corpului uman este uniformă 
cum mici diferențe. La începutul unor afecțiuni sau atunci când acestea evoluează, 
pe suprafața corpului apar zone cu temperatura crescută sau scăzută. Depistarea 
acestor zone cu diferență de temperatura ne permite stabilirea diagnosticului. De 
exemplu pe zonele de pe corp unde este prezent un proces inflamator acut sunt mai 
calde. Pe imaginea termografica ele vor apărea în paleta de culori galben-roșu. 
Procesele inflamatorii cronice sunt mai reci și ele apar în imaginea termografică în 
gama de culori albastru spre albastru închis. Activitatea vaselor sangvine la nivelul 
nodulilor și al tumorilor este mai crescută decât în restul corpului, datorită dezvoltării 
anarhice a celulelor și a vaselor de sânge. În regiunile corporale cu temperatură mai 
ridicată, determinată de exemplu de o infecţie, apare un spot galben (pată luminoasă), 
iar în cele cu temperatura mai scăzută, cum ar fi o cicatrice, apare un spot albastru 
(pată întunecată).  
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Imaginile termografice sunt supuse unor transformări geometrice (procesarea 
numerică a imaginilor). 

a. modificarea dimensiunii unei imagini;  
b. reducerea  numărului de culori - algoritmul ISODATA; 
c. program pentru generarea planșelor.  
 
a. Modificarea dimensiunii unei imagini 
Zoom IN/OUT 
 
1) Zoom IN realizat prin metoda multiplicării pixelilor. 
Astfel un pixel din imaginea iniţială (fig. 1) apare de 3 ori în imaginea finală 

(fig.2). 
Asfel, după primul zoom imaginea ce rezultă va avea dimensiuni de două ori 

mai mari decât imaginea originală, după al doilea zoom de 4 ori apoi 8 ori, etc. 
 

 
 
 
 
 

Fig1.  Imaginea inițială 
 
 

               Fig.2 Imaginea după 
zoom IN 

 
2) Zoom-ul OUT asupra imaginilor se realizează prin metoda de reducere a 

numărului de pixeli.  
Se înlocuiesc 4 pixeli vecini din imaginea originală cu un singur pixel în 

imaginea rezultată. 
 

     Fig.3 Imaginea după zoom OUT 
 
3) Zoom IN/OUT realizat prin redimensionarea controlului imagine. 
Se realizează prin modificarea (drag and drop) a formei (ferestrei) (fig.4, 

fig.5) 
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Fig.4 Imaginea după zoom IN/OUT 
Fig.5 Imaginea după zoom IN/AUT 
  
b. Reducerea  numărului de culori - Algoritmul ISODATA 
Fiecărui punct al imaginii i se asociază un vector de trăsături caracteristice 

(aceste trăsături sunt, în general, nivelul de gri al pixelului, coordonatele sale în 
imagine, măsuri de contrast şi de uniformitate locală – dacă se urmăreşte obţinerea 
unor regiuni uniforme – sau orice vector de trăsături corespunzător descrierii unei 
structuri textuale, dacă se urmăreşte identificarea zonelor ocupate de diferite tipuri 
de texturi).  

Imaginea este astfel reprezentată printr-o matrice în care fiecare punct 
corespunde unui pixel. Pentru a realiza procesul de grupare a pixelilor este nevoie de 
o funcţie de similaritate. 

Măsura de similaritate este privită ca distanţa dintre două forme.  
Privită ca distanţă această măsură trebuie să respecte proprietăţile de bază ale 

unei metrici şi anume: 
- nenegativitatea şi identitatea:     
- simetria:  
- inegalitatea triunghiului:  

Algoritmul ISODATA grupează pixelii imaginii color, care primeşte la 
intrare o imagine în formatul BMP, folosind ca model sistemul de culori RGB şi 
opţional poziţia fiecărui pixel RGBXY. Pixelii care în imagine vor prezenta o culoare 
şi o poziţie asemănătoare vor fi regrupaţi şi fiecare pixel va fi identificat de numărul 
ce indică clasa de culoare cu care se aseamănă cel mai mult.  

Se începe cu un număr fixat k de clase şi cu valorile medii pentru acestea ce 
sunt alese aleatoriu în interiorul spaţiului de culoare. Fiecare pixel p este repartizat 
clasei k ce are vectorul de valori medii cel mai apropiat. Succesiv pentru fiecare clasă 

yxyxdyxd =⇔=>= 0),(,0),(
),(),(),( zxdzydyxd >=+

),(),( xydyxd =
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k este calculată noua valoare medie în baza pixelilor alocaţi clasei respective. 
Clasificarea pixelilor este aşadar înlăturată şi la următoarea iteraţie pixelii cu aceeaşi  
 
culoare sunt reatribuiţi clasei k care după recalculare are valoarea medie cea mai 
apropiată. Ciclul pentru calcularea valorilor medii şi pentru clasificarea pixelilor se 
repetă până când numărul de pixeli ce schimbă clasa într-o anumită iteraţie nu 
coboară sub un anumit prag.  

 
Paralelizarea algoritmului ISODATA 
Reglarea automată a numărului de clase k 
Alegerea iniţială greşită a numărului de clase determină erorile de supra-

segmentare sau sub-segmentare. 
Varianta 1: se realizează partiţii cu număr variabil de clase şi se păstrează 

partiţia “cea mai bună” 
Varianta 2: algoritmul de partiţionare îşi modifică numărul de clase  
Algoritmul propus permite ca numărul de clustere care urmează a se 

determina, să se modifice automat în timpul iteraţiei prin fuziunea grupurilor similare 
şi divizarea celor cu deviaţii standard mari. 

Programul conţine două funcţii isodataRGBXY şi isodataRGB, prima 
modifică imaginea folosind algoritmul ISODATA, considerând pe lângă culoare şi 
poziţiile pixelului, pe când ce-a de a doua foloseşte pentru grupare doar culoarea 
fiecărui pixel. 

Paşii algoritmului 
1. În primul pas sunt alese arbitrar cele k centre, adică M1, M2, ..., Mk 

din setul de date {Xi  i, = 1,2, ...,N} 
2.  În pasul al doilea se atribuie fiecare probă N celui mai apropiat cluster: 

jwX ~  dacă },...,2,1),,(max{),( kiMXDMXD iLjL ==  
3.  În al treilea pas vom îndepărta clusterele cu mai puţin de ӨN membri adică, 

dacă pentru orice j, Nj<ӨN, apoi îndepărtăm wj şi k-1 ← k. 
4. se recalculează fiecare centru: 

kjX
N

M
jwXj

j ,...,1,1
~

=∑=
 

5. Se calculează distanţa medie Dj între probele din clusterul wj şi centrul 
corespunzător: 

kjMXD
N

D
jwX

jL
j

j ,...,1,),(1
~

=∑=
 

6. Se calculează distanţa medie generală a probelor din centrele clusterelor 
lor respective 

 
∑=
=

k

j
jjj DN

N
M

1

1

 
7. Dacă / 2k K≤  (sunt prea puţine clustere) mergi la pasul 8;  
    Altfel 
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       dacă 2k K>  (prea multe clustere), mergi la pasul 11; 
           altfel mergi la pasul 14. 
Paşii 8 - 10 sunt pentru operaţia de separare, Paşii 11-13 sunt pentru operaţia 

de  fuziune) 
8. Primul pas pentru separare. 
Se găseşte vectorul deviaţiilor standard ( ) ( )

1 ,...,j j
nj σ σ =  ∑  pentru fiecare 

cluster 

( ) ( ) 2

~

1 ( ) , 1,..., , 1,...,
j

j j
i i i

X wj

x m i n j k
N

σ = − = =∑  

 
unde ( )j

im este a i-a componentă a lui Mj şi σi este 
deviaţia standard a probelor în wj de-a lungul axei coordonatelor i. Nj este numărul 
de probe în wj 

9. La acest pas se află componenta maximă a fiecărei j∑ notată cu ( )
max

jσ
pentru orice j=1,…,k 

10. Dacă pentru fiecare ( )
max

jσ  (j=1,…,k) tot ce urmează este adevărat: 

- ( )
max

jσ  > sθ  
- Dj > D, 
- Nj > 2 Nθ  
atunci Mj este divizat în două noi centre de cluster Mj

+ şi Mj
- prin adăugarea 

lui δ± la componenta lui Mj  corespunzând lui )(
max

jσ  unde δ  poate fi )(
max

jασ pentru 
vreun α >0. Apoi se şterge Mj şi k←k+1 şi apoi se merge la pasul 2  

   altfel se merge la pasul 14. 
11. Primul pas spre fuziune.  Se calculează distanţele, în perechi, Di j  între 

fiecare două clustere: Dij = DL (Mi,  Mj), (pentru toţi  i≠ j)  şi se aranjează aceste k(k-
1)/2 distanţe în ordine ascendentă. 

12. Se găsesc cei mai mici Dij nu mai mulţi ca P,  care sunt de asemenea mai 
mici decât θC şi se menţin în ordine ascendentă: Dil jl ≤ Di2 j2 ≤...≤Dip .jp. 

13. Se execută fuzionare în perechi: pentru l= 1,...., P, se execută 
următoarele: 

Dacă  nici unul din Mil,  Mjl nu au fost folosite în această iteraţie, atunci se 
fuzionează pentru a forma un nou centru: 

               [ ]jljlilil
jlil

MNMN
NN

M +
+

=
1

          (9) 

se şterge Mil şi Mjl, şi k←k-l. Megeţi la pasul 2. 
14 . Algoritmul se termină dacă numărul maxim de iteraţii I este atins. Altfel 

se merge la Pasul 2. 
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Rezultate experimentale obținute, folosind Algoritmul ISODATA, pentru 
reducerea numărului de culori 

 
Algoritmului ISODATA este testat pe imaginea color inițială (fig. 1) 

urmărind care din cele două moduri de prelucrare RGBXY sau RGB este mai 
eficientă.   

  
 
 
 
 
  
 

Fig. 6 Imaginea prelucrată în modul GBXY 
Reducerea la 10 culori cu 10 iteraţii         
                                       Fig. 7 Imaginea prelucrată în modul RGBXY 

Reducerea la 5 culori cu 10 iteraţii 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Fig. 8 Imaginea prelucrată în modul RGB     
Reducerea la 10 culori cu 10 iteraţii                                                          

       Fig. 9 Imaginea prelucrată în 
modul RGB 

Reducerea la 5 culori cu 10 iteraţii 
Se observă că modul RGBXY oferă aproape întotdeauna rezultate mai bune, 

deşi există şi unele cazuri „extreme” (atunci când imaginea este redusă la un număr 
mic de culori şi imaginea originală are un tot număr mic de culori), când modalitatea 
RGB reuşeşte să captureze un număr mai mare de detalii şi astfel să fie mai eficient. 

 
c. Program pentru generarea planșelor.  
După ce am redus numărul de culori și am văzut care din cele două variante 

RGBXY sau RGB este mai eficientă, vom realiza planșa imaginii. Utilitatea 
histogramei este cea mai evidentă în prelucrarea imaginilor și pentru obținerea 
programului ce realizează planșa.     

Se convertește imaginea inițială în imagine grayscale apoi este convertită în 
caractere (simboluri) cu până la 256 (256 fiind numărul maxim de caractere folosite, 
codul ASCII). 
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Pentru obținerea planșei am folosit binarizarea cu 3 praguri. Aceasta se 

realizează în mod automat utilizând o metoda de detectare a pragului de binarizare 
(threshold) bazata pe histograma imaginii. 

 
Prăguirea histogramei 
Unul dintre cei mai simpli parametri de definiţie este nivelul de gri al 

pixelului.  
Dacă nivelul de gri caracterizează în mod suficient obiectele din imagine, 

atunci histograma imaginii va prezenta o structura de moduri dominante – adică de 
intervale de nivele de gri ce apar cu probabilitate mai mare.  

Fiecare mod al histogramei va reprezenta câte un obiect sau o categorie de 
obiecte. 

Separarea modurilor histogramei, şi deci identificarea obiectelor din imagine, 
se face prin alegerea unor nivele de gri, numite praguri de segmentare.  

De obicei aceste praguri se aleg ca fiind corespunzătoare minimelor locale 
ale histogramei. Din imaginea iniţială f se construieşte o imagine de etichete g 
(imagine etichetată), conform unei transformări de forma: 
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−

−
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Fig. 10 Histograma imaginii din fig.1  
 

Vom utiliza 10 caractere 
(simboluri) pentru obținerea planșei. Dacă 
culorile sunt foarte apropiate, vor fi cu  
convertite cu același caracter. Legenda se 
obține prin împărţirea valorii 255  la 10  
astfel pentru culorile din intervalul [0,25] 
caracterul !, pentru culorile din intervalul 
[26,51] caracterul „ etc. Cu cât numărul de 
caractere este mai mare, cu atât este mai 
fină granulaţia imaginii. 
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Imaginea din fig.1 este încărcată în aplicație şi apoi urmează convertirea în 
simbol rezultând fişierel de ieşire harta1.txt. 

     
 
 
 
Fig. 11 Planșa imaginii din fig. 1 

 
Legenda pentru planță: 

culoare     simbol 
0  - 25        ! 
26 - 51        „ 
52 - 102      $ 

103 -128      % 
129 - 153     & 
154 - 179      ' 
180 - 230      ) 
231 - 255     * 
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PROIECTE EDUCATIVE 

Proiectul nostru de suflet - AQUILA, tot mai sus! 
 

Elev Raluca MIRON, clasa a X-a B 
 

Echipa AQUILA de la Colegiul Național 
„Petru Rareș“ a reprezentat județul Neamț la 
Competiția Națională de Robotică „FIRST Tech 
Challenge“ (FTC), la care a participat în perioada 
23-27 martie. Coordonatorul acestei echipe a fost 
domnul profesor Olaru Liviu-Constantin care a fost 
ajutat în activitatea de organizare a activităților de 
domnii profesori Oniciuc Grigoruță și Iacob 
Alexandru. 

„FIRST Tech Challenge România 
2016/2017“ este un concurs național de robotică 
care a avut anul acesta prima sa ediție în România. Competiția s-a desfășurat la Sala 
Polivalentă din București, unde au participat 54 de echipe din toată țara. 
Organizatorii „FIRST Tech Challenge România“ sunt Asociația „Nație prin 
Educație“ și compania Vodafone, sponsorizați de BRD, în parteneriat cu Ministerul 
Educației Naționale.  

Activitatea echipei a început din decembrie 2016 și a continuat chiar și în 
zilele de concurs. Membrii echipei, în număr de 18, s-au întâlnit săptămânal, uneori 
de 3-4 ori pe săptămână, în care fiecare a muncit pentru finisarea și perfecționarea 
proiectului, fiind împărțiți pe departamente. Grupa de asamblare și modelare este cea 
care a avut contact permanent cu robotul, grupa de programare a realizat programul 
de autonomie al său, grupa de imprimare 3D s-a ocupat de printarea pieselor necesare 
robotului, iar grupa de PR (Public Relations) a asigurat promovarea echipei și a 
concursului și contactul cu sponsorii.  
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La început, echipa a primit un kit de piese minimal din care trebuia să creeze 
robotul. Desigur, cu ajutorul sponsorilor, echipa a reușit să-și sporească resursele și 
să facă rost de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

motoare, baterii, diferite piese și soft-uri. De asemena, organizatorii au trimis tuturor 
participanților părți din terenul de joc, unelte de lucru și câte o imprimantă 3D. 
Membrii ce se ocupat de modelarea, asamblarea și programarea robotului au trebuit 
să urmărească cursuri oferite de cei de la FTC pentru a învăța cum să construiască 
robotul și cum să îl programeze folosind limbajul de programare Java, iar cei de la 
imprimare 3D au primit un manual cu instrucțiuni. Membrii echipei de PR au avut o 
muncă mai puțin tehnică, însă la fel de importantă: la fiecare întâlnire de lucru au 
notat într-un jurnal întreaga activitate, datele tehnice și ideile de lucru, au creat o 
pagină de facebook a echipei pe care au actualizat-o zilnic, au pregătit tricouri cu 
sigla echipei și au căutat sponsori.  

Terenul de joc era format din 2 vortexuri laterale și un vortex central, în care 
se aflau 2 coșuri de baschet. Pe pereții terenului se aflau două beacon-uri cu lumini 
de culoare roșie sau albastră. Misiunea robotului era să reușească să obțină cât mai 
multe puncte în 2 minute și 30 de secunde; Cum făcea asta? În primul rând, primele 
30 de secunde reprezentau programul de autonomie – robotul trebuia să facă singur 
diferite acțiuni (să se miște, să arunce bile, etc.) fără a fi controlat de șoferi. În restul 
timpului, puteau face aceste lucruri fiind manevrați cu ajutorul joystick-urilor, lucru 
ce a fost mult mai rapid și mai ușor.  

Competiția promovează colaborarea și lucrul în echipă, atât între membrii 
echipei cât și între cele 54 de echipe concurente. Sloganul după care organizatorii 
competiției au desfășurat și au promovat toate activitățile competiției a fost 
„Gracious Professionalism“. Astfel, nu doar funcționarea robotului și felul în care a 
jucat au fost evaluate, ci și pregătirea echipelor și relaționarea dintre ele. La 
competiție, echipele și-au amenajat stand-urile, au participat la interviuri și abia apoi 
au concurat; trebuie precizat că roboții nu au jucat singuri, ei se asociau în alianțe de 
câte 2 și în fiecare meci jucau câte 2 alianțe. Acestea se schimbau la fiecare meci, iar 
echipele trebuiau să negocieze între ele cum să acționeze pentru ca împreună să 
adune cât mai multe puncte.  
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Echipa Aquila a ajuns pe locul 18, situându-se astfel în prima treime a 

clasamentului. Ne bucurăm de 
experiența dobândită, una unică 
și minunată. Atmosfera de 
concurs nu poate fi descrisă prin 
cuvinte, însă a meritat cu 
siguranță eforturile noastre 
îndelungate. Vom participa și la 
anul, cu forțe proaspete și mai 
pregătiți! 

 
 
 
 
 
Dacă doriți să aflați mai multe, puteți vizita pagina noastră de facebook :  
https://www.facebook.com/JustAquila/,  

sau pagina de facebook a concursului FTC :  
https://www.facebook.com/firstromania/.  
 
Vă așteptăm în echipa noastră! 

 
 

  

https://www.facebook.com/JustAquila/
https://www.facebook.com/firstromania/
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FilmMic & Super 

Elev Elena Dumitru, clasa a XI-a C 
 
În culisele unui proiect cinematografic de succes stau numeroși oameni fără 

de care întregul proces ar fi imposibil. Scurtmetrajele, spre deosebire de filmele 
comerciale, hollywoodiene, au avantajul de a nu fi supuse regulilor. Un scurtmetraj 
cu adevărat reușit are un mesaj esențializat, foarte puternic, cu personaje insolite și 
o viziune unică asupra unor subiecte. 

FilmMic a ajuns anul acesta la cea de-a 10 a ediție, cu a treia participare 
consecutivă a noastră, participare care ne-a adus un premiu doi după cele două 
mențiuni din anii precedenți. Festivalul s-a desfășurat pe o perioadă de trei zile în 
care am participat la workshop-uri pe malul mării unde i-am cunoscut pe ceilalți 
participanți, am mers împreună cu cei trei voluntari la Festivalul Scoicilor, unde am 
degustat faimoasele scoici preparate de chef Cătălin Scărlătescu şi am interacţionat 
cu ceilalţi finalişti.  

Gala de închidere a Festivalului FilmMic a avut loc la Casa de Cultură a 
Sindicatelor Constanța și a fost un prilej de a viziona scurtmetrajele concurente, 
evenimentul încheindu-se cu decernarea premiilor. După gala de închidere a urmat  
un workshop condus de președintele juriului, Toma Enache, în cadrul căruia am avut 

posibilitatea de a pune întrebări și de a comunica 
cu toți cei implicați în proiect. Sesiunile de 
feedback cu membrii juriului sunt stimuli 
evolutivi foarte puternici: se facilitează 
conştientizarea punctelor slabe şi se dau sfaturi în 
direcţia corijării lor. La Super am avut o sesiune 
de comunicări cu Raia Al Souliman, Luiza 
Vasiliu şi Andrei Luca în cadrul căreia ni s-a 

explicat unde şi cum am greşit, ceea ce ne va ajuta să evoluăm în cadrul unui viitor 
proiect. 

Înaintea festivalului, caravana Super a ajuns şi în Piatra Neamţ, unde a avut 
loc o retrospectivă Super. Tot înaintea festivalului au avut loc la Bucureşti două 
workshop-uri: unul de fotografie şi unul de film, la care au participat  numeroşi tineri, 
unii dintre ei fiind chiar regizorii filmelor din competiţie. În cele patru zile de festival 
Super am participat la proiecțiile filmelor înscrise în competiția națională, respectiv 
internațională, acestea având loc la Cinema Elvire Popesco din București. Pe lângă 
acestea, au mai avut loc expoziţii, petreceri şi workshop-uri. La finalul fiecăreia 
dintre cele patru proiecţii a avut loc un Q&A cu regizorii filmelor. Tot la Cinema 
Elvire Popesco a avut loc şi gala de închidere Super, în cadrul căreia s-au acordat 
premiile şi a avut loc proiecţia filmelor din cadrul Festival Friends.  
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Pentru un aspirant la joburile din cinematografie, indiferent dacă este vorba 

despre actorie, imagine sau regie, aceste experiențe filmice sunt oportunități inedite. 
Portativ s-a născut din dorinţa unor oameni de a face ceva practic într-o lume plină 
de maeştri ai teoriei. Şi nu doar pentru viitorii regizori sau actori, dar chiar și pentru 
cei dornici să încerce lucruri noi sau pentru cei care detestă rutina și care dispun de 
câteva ore libere, a lua parte la aceste festivaluri reprezintă ocazii unice. 

Participarea ne-a îmbogățit experiența de liceeni. Am avut posibilitatea de a 
cunoaște tineri care împărtășesc aceeași pasiune și pentru care filmul este mai mult 
decât o formă de divertisment: este o modalitate de exprimare. Scurtmetrajul nostru 
însuşi vorbeşte despre puterea unificatoare a cuvântului, care poate deveni ficţiune 
sau poate deveni realitate.   

 
Să te cunosc 

Elev Elena DUMITRU, clasa a XII-a C 
 

Să te cunosc este un film care urmărește pregătirea îndelungată a doi tineri,care 
fac eforturi deosebite pentru a-și promova propria imagine, urmând să viețuiască 2-
3 minute în spațiul virtual. Cinematografia este o artă apreciată de publicul larg 
numai dacă se adaptează contextului social în care se dezvoltă; de aceea, am ales un 
subiect al momentului și am încercat să oferim publicului o poveste simplă, cu care 
acesta să se poată identifica, dar care să aibă și un oarecare impact emoțional.  

A fost o experiență inedită, mai ales că la Suceava a trebuit să realizăm un alt 
film, tema fiind ‘’ casa bucovineană’’. Este vorba despre „Acasă în Gura Humorului” 
, un scurtmetraj care aduce mult cu un spot publicitar și prin care am încercat să ne 
demonstrăm încă o dată abilitățile sub o presiune mult mai puternică, urmărind 
realizarea un film care se dorea a fi la același nivel cu cel de acasă. 

Eforturile pe care le-am depus în procesul de creație a celor două pelicule ne-
au fost încununate într-un mod cu totul neașteptat, conștienți fiind de concurența pe 
care o aveam. Medalia UNICA ne-a fost oferită de președintele organizației, Dave 
Watterson, în cadrul festivității de premiere și a însemnat foarte mult pentru noi și 
totodată pentru toți cei care ne-au fost alături pe tot parcursul acestui proiect. 
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„Credem în tradiție!” - SĂRBĂTOAREA MĂRȚIȘORULUI 

 

 
„Credem în tradiție!” - așa a început Povestea Mărțișorului din Colegiul 

Național „Petru Rareș” în primăvara aceasta. 
Cei mai mititei și mai inimoși elevi ai colegiului, cei din clasa a V-a, au avut 

ideea de a reaminti colegilor mai mari ce frumoase și pline de sens sunt sărbătorile 
românești, dacă le ții cu drag și le împărtășești cu oameni care le înțeleg rostul de a 
conferi identitate națională. Așa că au organizat activitatea împreună cu doamna 
dirigintă:  au definit conceptul, au împărțit sarcinile de lucru după puterile și talentele 
fiecăruia, au conceput patru ateliere care și-au desfășurat activitatea în holul de 
intrare al școlii, cu o zi înainte de 1 Martie. 

Așa a arătat afișul, gândit de elevi: 

 
Primul atelier a constat într-o prezentare făcută de șase elevi care au explicat 

tuturor celor ce au trecut prin fața lor ce trebuie să însemne această sărbătoare, 
folosind informațiile etnologului Simion Florea Marian din Sărbătorile la români:  
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legenda Mărțișorului, semnificația firelor alb și roșu, originea obiceiului, cum se 
poartă mărțișorul, răspândirea în spațiul balcanic, alte legende și tradiții românești.     

Al doilea a fost o expoziție de mărțișoare de altădată, făcute cu migală din 
lemn, cusături pe etamină, scoici, flori uscate, mărgele, hârtie rulată, monede, 
ceramică, dovedind talentul nostru pentru meșteșuguri și produse artizanale. 

 
Al treilea atelier a fost pregătit două 

săptămâni: cu ajutorul unor bunici destoinice 
copiii au făcut cu mâna lor aproape 400 de 
mărțișoare pentru o expoziție cu vânzare, cu 
fonduri strânse în scopuri caritabile,  pentru 
cauzele în care se implică elevii.    

Al patrulea atelier a fost unul 
interactiv și animat, au pregătit un Quiz 
(Concurs) cu tematica largă a obiceiurilor și 
tradițiilor noastre, verificând cunoștințele doritorilor despre ființe fabuloase, eroi, 
sărbători și ritualuri, mituri românești. Peste 100 de participanți și-au testat 
cunoștințele, unii primind ca premiu un mărțișor pentru răspunsul corect, alții 
căpătând sfaturi despre sursele bibliografice de unde își pot îmbogăți cunoștințele. 

În final, au plecat mulțumiți toți: elevii liceului pentru că au admirat lucruri 
frumoase făcute de colegii lor care străluceau de mândria comuniunii cu o sărbătoare 
de suflet, profesorii pentru că i-au văzut pe elevi entuziaști și fericiți așa cum rareori 
se comportă la ore, organizatorii din clasa a V-a pentru că au adus Colegiului „Petru 
Rareș” și comunității rareșiste semnificații mari scoase la lumină de oameni 
mici.Tradiția poate fi deci reînviată într-o formă care să aducă bucurie! 
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Spectacolul DIN SUFLET PENTRU SUFLET 

 
În data de 13 aprilie 2017, la Colegiul Național „Petru Rareș”, sub 

îndrumarea doamnelor profesoare Mitrea Loredana (profesor de limba franceză) și 
Ciupercă Roxana (profesor de religie ortodoxă), s-a desfășurat spectacolul Din suflet 
pentru suflet. Spectacolul a fost realizat de elevii claselor V-VIII, IXC, XF, marcând 
Sărbătoarea Paștelui atât prin cântec, cât și prin teatru. S-au interpretat mai multe 
cântece populare și laice, urmate de două scenete, una religioasă și una simbolică. 

 
 
 
 

 
Prima scenetă, Învierea Domnului, a rememorat ultimele evenimente din 

viața de pe Pământ a Domnului nostru Iisus 
Hristos, înainte de moartea Sa pe cruce, dar și 
bucuria Apostolilor și a femeilor mironosițe la 
aflarea veștii Învierii Sale din morți, în cea de-a 
treia zi. Această scenetă a reușit să aducă mai 
aproape de sufletele elevilor 
atmosfera vremii aceleia, 
oferindu-le posibilitatea de a se 
simți în pielea personajelor 
interpretate. 

Cea de-a doua scenetă, 
Împăratul cel surd și privighetoarea, 
a fost una simbolică, reprezentând 
tragedia unui împărat care ar fi 
trebuit să o sacrifice pe cea mai buna 
prietenă a fiicei sale, privighetoarea, 
sursa bucuriei și sănătății acesteia, 
pentru a-și recăpăta auzul. Dar împăratul cel surd 
alege să nu facă acest act de cruzime și, drept 
răsplată, în noaptea sărbătoririi Învierii Sale, 
Domnul face cu el o minune, redându-i auzul. 
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DRUMEȚII, EXCURSII, VIZITE 

Amintiri din Europa 
Elev Adelina VALOSCHI, clasa a XI-a E 

 
Am plecat într-o excursie în Praga şi am sfârşit într-o excursie prin 5 ţări. 

După popasuri interminabile şi moţăit cu capul pe geam, am trecut graniţa în Ungaria 
cu doar câteva ore de somn la purtător.  

 
Prima noapte ne-am petrecut-o în Budapesta. Drumul nu ne-a lăsat timp să 

vizităm nimic, aşa că am jucat cărţi şi ne-am căutat paturile mai devreme decât am 
fi crezut. A doua zi s-a decis şi excursia noastră să înceapă. Austria, păzea că venim! 

 
Vreme mai frumoasă ca în Viena nu am prins în niciuna din celelalte 5 zile. 

Turul de Ringstadte e mai plăcut pe o zi însorită, la fel şi cel pietonal. Piaţa Maria 
Tereza, Biblioteca, Muzeul de Istorie, Vechiul Cartier, Vechea Primărie, 
Monumentul Ciumei, Catedrala Sf. Ştefan – am trecut pe lângă toate pe nerăsuflate. 
Nici nu ştiu când am avut timp să arunc o privire şi în interiorul Palatului Hofburg, 
dar ştiu că mi-aş fi pierdut ore întregi de brat cu Sisi dacă m-ar fi lăsat timpul. 

 
Înainte de a ajunge în Praga, când seara deja se lăsase, am făcut o scurtă oprire 

la Castelul Konopiště, ultima reşedinţă a arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei, 
înainte ca acesta să fie asasinat la Sarajevo. 

 
Odată ajunşi la locul în care aveam să ne petrecem trei zile, mai mult sau mai 

puţin, am şi început turul pietonal în dimineaţa următoare. Castelul Praga, Curtea 
Imperială, străduţe strâmte, Podul Carol peste Vltava, Centrul Istoric, Primăria, le-
am văzut pe toate în câteva ore. Vremea ar fi putut să ne saboteze entuziasmul foarte 
uşor, având în vedere că la schimbarea de gardă de la ora 12:00 mâinile tuturor erau 
îngheţate ţinând umbrelele şi nimeni nu mai îndrăznea să facă poze, dar, din contră, 
ne-a ambiţionat să vedem cum stau lucrurile şi sub oraş, aşa că ne-am chinuit ceva 
vreme cu “metroul praghez” până să îl folosim de cel puţin două ori pe zi. Linia 
galbenă până la Invalidovna a devenit rapid punctul nostru de întâlnire. 

 
Nu am putut trece prin Cehia fără să facem o oprire, oricât de scurtă a fost ea, 

în cea mai frumoasă staţiune balneară din Boemia de Vest, Karlovy Vary. Râul 
Teplá, care străbate staţiunea, este alimentat de izvoarele minerale cu apă caldă ce 
izvorăsc din subteran şi care deţin proprietăţi curative deosebite, atrăgând astfel mii 
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de turişti veniţi la băi pentru tratarea diferitelor boli. Am trecut în fugă pe lângă 
Colonada Morii, Colonada din Parcul Dvořák, Colonada Pieţei şi Colonada  
 
 
Castelului. La fel de rapid am străbătut şi Brno, doar cât să vedem Catedrala Sf. Petru 
şi Paul. 
 

A patra zi ne-a găsit pe malul râului Elba, în Dresda, Germania. De-a lungul 
turului pietonal am trecut pe lângă Casa Operei Semper, Zwinger, Palatul Regal, cu 
faţada lui neorenascentistă, Biserica Catolică şi Terasa ministrului Brühl, superb loc 
de promenadă cu o panoramă încântătoare cu care am încheiat plimbarea prin Centrul 
Vechi. 

 
În Slovacia, Bratislava a fost oprirea noastră. Pornind din faţa Catedralei, am 

ajuns de la Academia de Arte Frumoase până sub bolta Porţii Sf. Mihai, singura 
poartă medievală ce a rezistat timpului. În câţiva paşi, după ce am ocolit Biserica 
Franciscană, cea mai veche din oraş, am ajuns în Piaţa Principală, centrul nobil al 
Bratislavei. 

 
Ne-am încheiat excursia cum nu am fi putut altfel mai frumos, într-o 

croazieră pe Dunăre, la lăsarea serii. Deşi avem şi noi Dunăre, Budapesta ştie cum 
să nu o folosească numai pe post de graniţă, astfel că de la Podul Elisabetei, până la 
Parlamentul – din Pest – şi Palatul Regal – din Buda –, nu vedeai decât încântare pe 
feţele tuturor celor din interiorul vasului. 

 
A şasea zi, din nou pe drum. Ştiam că drumul spre casă e mereu mai greu şi 

neplăcut, dar nu mă aşteptam să fie chiar insuportabil. Noroc de petrecerea din 
spatele autocarului, o melodie cântată în grup chiar face diferenţa printre 10 ore 
moţăite. 
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ATESTATE DE COMPETENȚE 

ECDL; DELF; Cambridge - statistici, prezentare 
 

CNPR – Centru Acreditat ECDL  
Colegiul Naţional „Petru Rareş” funcţionează ca Centrul Acreditat ECDL din 

2004 iar din 2008 ca centru deschis (şcolarizează adulţi) 
Centrul ECDL acreditat la Colegiul Naţional „Petru Rareş” are experienţă în 

şcolarizarea candidaţilor proveniţi din instituţiile publice din judeţ: astfel între anii 
2008-2009 şi 2009-2010 am şcolarizat un număr de 80 de persoane provenite de la 
Casa Judeţeană de Pensii şi Institutul Teritorial de Muncă care au obţinut Permisul 
ECDL START sau Permisul ECDL COMPLET.   

Dispunem de personal atestat de ECDL. 5 profesori deţin Permis ECDL 
Complet şi Certificat de Examinator ECDL. 

În anul şcolar 2015-2016 60% din absolvenţii claselor a XII-a de la Colegiul 
Naţional „ Petru Rareş” şi-au echivalat examenul de competenţe digitale cu permisul 
ECDL. 

În prezent în CNPR sunt înscrişi în programul de certificare ECDL 
aproximativ 150 de elevi.  

În anul şcolar precedent CNPR s-a remarcat prin obţinerea locului III pe 
Moldova în clasamentul centrelor acreditate ECDL. 

ECDL pentru Şcoală 
Educația are un rol fundamental în crearea şi dezvoltarea unei societăți a 

cunoașterii prin asigurarea competenţelor necesare secolului în care trăim, 
reprezentând unul dintre instrumentele care pot determina parcursul economico-
social ascendent la nivel naţional. 

Ministerul Educaţiei din România a urmărit constant integrarea tehnologiei 
în activitățile educaționale, implementând programe de investiție în modernizarea și 
dotarea școlilor cu echipamente ICT și promovând sisteme de învățare și predare 
asistate de computer. 

ECDL ROMANIA și Ministerul Educaţiei au colaborat cu succes în 
perfecționarea sistemului educațional din România începând cu anul 2004, când au 
semnat un acord prin care cele mai bune 200 de licee din România au beneficiat de 
suportul ECDL ROMANIA în acreditarea drept centre de testare ECDL. Acordul de 
colaborare a urmărit de asemenea asimilarea programei ECDL în programa școlară 
din învățământul preuniversitar. 
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Bacalaureat 

 
Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își 

pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat 
Naţional. 

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se 
adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de Competenţe digitale din cadrul 
Bacalaureatului Naţional cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere 
internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.  

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat: 
- “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL 

PROFIL START BAC în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL 
- “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL 

PROFIL BAC în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL 
- „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut 

Permisul ECDL Start în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL 
- „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL 

Complet în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL 
Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care 

elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele 
a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală 
pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul 
ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale 
de la Bacalaureat. 

Permisul ECDL reprezintă un beneficiu important atât pentru elevi și 
studenți, cât și pentru profesori. 

*   Permisul ECDL nu expiră. 
** Seria de înregistrare ECDL este unică şi nu are perioadă limitată de 

valabilitate. 
***Orice tip de Permis ECDL este recunoscut internaţional. 
Certificări ECDL 
Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer 

Driving Licence) - ECDL este cel mai răspândit standard internaţional de certificare 
a abilităţilor de utilizare a computerului.  

  

http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-profil-bac_96.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-complet_58.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-complet_58.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/ecdl-complet_58.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/elevi_37.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/studenti_38.html#page
http://www.ecdl.ro/articol/profesori_39.html#page
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D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en Langue Française) 

 
D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en Langue Française) este o diplomă eliberată 

de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP) din Sèvres, Franţa, recunoscută 
în peste 160 de ţări din lume, cu valabilitate pe viaţă. Această diplomă permite nu 
numai echivalarea probei de competenţe lingvistice într-o limbă străină la 
bacalaureat (anul acesta, au fost 9 echivalări pentru limba franceză), dar şi înscrierea 
la universităţi francofone, ori la obţinerea unei burse ERASMUS. 

Colegiul Naţional „Petru Rareş”, în colaborare cu Institutul Francez din 
România, este, de mai mulţi ani, centru de cursuri de pregătire şi centru de examen 
pentru tot judeţul Neamţ şi zonă. Doi profesori abilitaţi CIEP susţin cursurile 
(Loredana Mitrea, Cristina Grigori) şi participă la evaluarea candidaţilor la examen. 
În fiecare an, din încasările pentru cursuri şi examene, o cotă parte revine, în acord 
cu Institutul Francez, Colegiului Naţional „Petru Rareş”. 

În anul şcolar 2016-2017, a funcționat o grupă de pregătire pentru nivelul B1 
(profesor Loredana Mitrea), iar la examen (responsabil centru de examen, profesor 
Cristina Grigori), în sesiunea din februarie, s-au prezentat, din Colegiul Naţional 
„Petru Rareş”, 20 elevi (5 nivel B2). Au mai participat elevi de la Colegiul Naţional 
„Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional de Informatică, Colegiul Naţional „Roman 
Vodă”, Şcoala gimnazială nr. 2, Piatra-Neamţ, Adjud, Numărul total de înscrişi la 
examen, pe centru, a fost de 60 de elevi. 
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Cambridge English 
Colegiul National “Petru Rares” –  Exam Preparation Centre 
Teacher: Claudia-Ionela Jora 

 
The English Language Department at Petru Rares National College offers 

leading expertise in teaching modern English. And for this to occur, we have access 
to an extensive interdisciplinary network, linking us to a wide range of subjects, 
contests and competitions, both in Petru Rares National College and beyond. Thus, 
our College Library is highly supportive and generous, providing our students keen 
on learning English with the most up-to-date printed facilities. 

The English Language Department supports our students, who turn out to be 
not only the most employable graduates, but they also benefit the most exciting 
opportunities for studying abroad. And how would that be made possible were it not 
for the international certificates, either IELTS or Cambridge, that our students are 
thoroughly prepared to acquire? 

Owing to this Department involvement and steady work, Petru Rares 
National College is certified as an Exam Preparation Centre, preparing and entering 
candidates for Cambridge English exams, the world’s leading range of qualifications 
for learners of English. Under these circumstances, we have a fruitful and successful 
collaboration with British Council Romania Examinations Department and thanks to 
this valuable partnership, we have managed to approach common projects which are 
meant to sustain us in delivering educational excellence to our students.   

Throughout 2014, we succeeded in offering 55 of our students the possibility 
of taking the CAE and FCE exams here in our institution, within their own 
educational environment sparing them the effort of travelling to some centres in other 
cities, such as Iasi, or Bucharest. And this was not a one-off experience: we actually 
managed to organise CAE and FCE examination sessions in the following years as 
well, with very good results summaries.  

By and large, The Department of English Language aims to teach all its students 
to write and speak well and to read skillfully, thoughtfully and with pleasure. We 
want all our students to learn to wrestle with the complex challenges that mastering 
English poses and to become people “upon whom nothing is lost”. And so as to 
accomplish all these, we put forward dynamic teaching, scholarly excellence and 
various opportunities for creative and professional development. 
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VOLUNTARIAT 

Strategia națională de acțiune comunitară 
 

Profesor Loredana MITREA 
 

Și în anul școlar 2016-2017, dorința de oferi speranță semenilor aflați în 
nevoie s-a concretizat prin activități de voluntariat.  

 
În lunile noiembrie și decembrie, elevii și profesorii Colegiului Național 

„Petru Rareș” s-au implicat în două sesiuni ale campaniei „Ajută un copil să 
zâmbească”, oferind peste 300 de cadouri ce au fost împărțite în cadrul spectacolelor 
organizate în beneficiul copiilor instituționalizați din Piatra Neamț.  Campania, 
desfășurată de asociația „Vreau să ajut” a demonstrat că bucuria de a dărui întregește  
atmosfera de sărbătoare de la „Petru Rareș”. 

 
Între activitățile specifice Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară se 

numără și campania „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, în cadrul căreia 
Colegiul Național „Petru 
Rareș” a participat cu 12 
elevi voluntari SNAC și 
41 elevi donatori ce au 
colectat peste 40 kg de 
fructe și legume în 
sprijinul Centrului de 
Ajutor pentru Viață 
Turturești.  
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Activități de voluntariat 
 

 Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu pentru a experimenta lucruri noi 
și pentru a învăța totodată din ele; asta am înțeles și eu în urma unor câtorva acte de 
voluntariat la care am participat anul acesta. Cu sinceritate spun că anul acesta a fost 
cel în care am descoperit ceea ce presupune voluntariatul, participând la câteva 
activități în acest sens.Am iubit mereu animalele, dar nu știu dacă vreodată am recurs 
măcar la vreun gest spre binele celor pentru care nu există cineva anume care să le 
îngrijească. Anul acesta, însă, am luat parte la câteva acte de voluntariat în cadrul 
proiectului „Salvați Cățeii” al asociației „Prieteni Credincioși”, mergând în adăpost 
și încercând pe cât posibil să le asigurăm (eu și alți voluntari) un mediu de minimă 
decență și curățenie. De asemenea, am participat și la colecta organizată tot pentru 
cățeii din adăpost, în urma căreia s-au strâns hrană, articole textile și bani, care au 
mers tot spre îngrijirea câinilor din adăpost. 

 
 Alt lucru interesant a fost implicarea în cadrul proiectului,, Stay Free” al 

asociației „Valoare Plus” și totodată participarea la conferința de pe 6 mai, la Bacău. 
Acolo am avut ocazia de a asculta și interacționa cu oameni foarte bine pregătiți și 
dornici de a ne împărtăși numeroase informații; mai exact, tema conferinței, după 
cum îi spune și titlul, a fost „Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane inrobește”, 
iar cu prilejul desfășurării acesteia, personalități intelectuale de seamă, precum 
ambasadorului Suediei, Annely Lindahl Kenny, dr. Becca Johnson, Ryan Howell, 
ne-au ajutat să înțelegem cât de important este să cunoaștem și aspectele referitoare 
la această temă pentru a ne proteja pe noi și, mai mult decât atât, să fim capabili să îi 
ajutam și pe cei care într-adevăr au nevoie de ajutor.  
 
 Am rămas plăcut surprinsă de importanța voluntariatului și de cantitatea 

enormă de informații care ni se pune la dispoziție prin intermediul activităților de 
acest gen. Așadar, recomand cu căldură tuturor implicarea în acte de voluntariat, atât 
pentru experimentarea de lucruri noi, cât și pentru dezvoltarea capacității de 
interacțiune. 

 
 

Dominte Ecaterina, clasa a XI-a E 
 Fac parte din „Asociația Tinerilor Ortodocși Români”, filiala Podoleni, 

Neamț. Aceasta a fost înființată în anul 2004 de către preotul Bogdan Frăsilă, parohul  
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parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, la îndemnul Mitropoliei Moldovei și 
Bucovinei. 

Părintele a început să țină cateheze cu copiii din parohie, miezul întânlirii cu ei 
fiind apropierea de Biserică. Pe lângă tâlcuirile pe care le spunea copiilor, acesta 
făcea jocuri cu ei, îi învăța diferite îndeletniciri, precum pictura pe sticlă, 
încondeiatul ouălor, croșetatul. Jocurile și excursiile nu lipseau din programul cu 
copiii, astfel ei au prins drag de părintele și povestindu-le prietenilor ce se întâmplă 
la Biserică, au început să vină tot mai mulți. Așa am început și eu: sora mea mai mare 
m-a luat odată cu ea la activități, mi-a plăcut și de la vârsta de 10 ani sunt nelipsită 
de la întânlirile de sâmbătă după-amiază.  

Acum au loc activități mult mai interesante. Programul pentru cei mici este 
asemănător, însă noi, cei cu care a început totul, suntem coordonatori. Noi avem grijă 
ca ei să învețe mai mult decât am învățat noi, iar părintele ne dă libertatea de a veni 
cu idei noi, prin care să îi atragem și să îi mulțumim. Mai nou, cei mici învață să 
cânte la chitară, la fluier, să joace șah, table, îi îndrumăm să citească și să nu mai 
depindă de tehnologie.  

Cu cei mai mari au loc alte activități. Acum noi ținem seminare cu copiii din 
parohiile în care nu au loc astfel de activități pentru tineri, mergem în tabere precum 
Nemțisor sau la întânliri la care participă peste 7000 de tineri (Întânlirea Tinerilor 
Ortodocși) sau mergem în calitate de voluntari la Conferințele Preoțești de la Durău, 
care au loc odată la doi ani.  

Aici am cei mai mulți prieteni, părintele este unul dintre ei. El ne îndrumă, 
ne ajută să ne dezvoltăm armonios, nu ne lasă să ne plictisim. Întânlirile nu au loc 
numai la biserică, mergem în excursii, în drumeții, la film și nu numai. Vă îndrum 
călduros să vă înscrieți în ATOR, este o filială și în Piatra-Neamț. Momentele 
petrecute între noi sunt de neuitat, iar cele pe care le petrecem și cu celelalte filiale 
sunt pe măsură.  
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Alexandra Lazăr, clasa a XI-a E 

 Fac parte din Consiliul Local al Tinerilor din Piatra-Neamț încă din anul 
2015. 

Coordonatorul echipei este Loredana Dinu, director al Asociației de Sprijin 
Comunitar (ACS). De-a lungul acestei experiențe, am întâlnit o mulțime de oameni 
buni și am făcut parte dintr-un colectiv, despre care se poate spune, în adevaratul 
sens al cuvântului, că a fost o familie pentru mine. 

În 2015, când am intrat în CLT, am luat parte la cursuri de dezvoltare 
personală și management de proiect. După aceasta formare am început să organizăm 
proiecte pentru tineret. Primul proiect pe care l-am organizat a fost „Festivalul de 
Altceva”, care s-a derulat pe o perioadă de 4 zile în care am facut activități atât pentru 
copii cât și pentru tineret. Festivalul a avut în componența sa „Biblioteca Vie”, 
activități cu copiii cu varste cuprine între 5 și 14 ani, „Teatru Forum” și o piesă de 
teatru pusă în scenă și jucată de către o echipă de actori profesioniști din București . 

Următorul proiect, „Jungla Urbană”, a fost organizat în primăvara anului 
2016. Acest proiect are la bază conceptul de Treasure Hunt și este un concurs la care 
participă tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani.  

Un alt proiect a fost „Baschet pentru toți” la care am fost coordonator. A fost 
o ediție la care s-au înscris 20 de echipe atât din Neamt, cât și din Bacău și Suceava.  

De-a lungul acestor doi ani de voluntariat am învațat să lucrez foarte bine în 
echipă și să fiu stăpân pe mine; suntem o adevărată familie și ne ajutăm reciproc, 
indiferent de situație. 

 
   
  

Zaiț Tudor-George, clasa a XI-a E 
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BALURI, CURSURI FESTIVE 

Cursurile festive al Promoției 2012-2016 și 2013-2017  
 

Începând din anul școlar 2016, Cursurile festive de la finalul de an s-au ținut 
la Cinematograful Dacia Panoramic. 

 
Dat fiind că „Fiecare spațiu poartă iradieri sufletești”, asa cum credea poetul 

Lucian Blaga, elevii și profesorii, împreună cu părinții, bunicii, prietenii, oamenii 
care au contribuit la devenirea lor, au ieșit dintre zidurile școlii și s-au adunat în sala 
de la Cinematograful Dacia Panoramic din Piatra Neamț, reunind Ziua Absolvenților 
cu Proiectul Salvați Cinematograful Dacia, la care foarte mulți dintre elevii 
Colegiului au fost voluntari, pentru a sublinia că membrii unei comunități spirituale 
sunt totdeauna alături la evenimentele care ar trebui să constituie centrul sufletesc al 
orașului. 

 
Iată afișele talentaților elevi ai promoției 2016 și 2017: 
 

 
  

O frumoasă tradiție este cea a înmânării Cheii Colegiului, simbolul științei 
celor deja inițiați în tainele cunoașterii către generația următoare: în fața 
absolvenților, șefii de promoție dăruiesc cu emoție cheia elevilor din clasa a XI-a cu 
cea mai mare medie școlară, care le vor duce mai departe visele și performanța: 
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„Noiembrie,  ultimul bal”… 

Cu prilejul Zilei Colegiului, are loc în fiecare an Balul Bobocilor, ocazie 
pentru a aminti vorbele lui A.P. Cehov: „La om totul trebuie să fie frumos, de la 
haine până la suflet”. Și dacă nu neapărat frumos, original cu siguranță! 

 
Iată două imagini, din 2016 și din 2017: 

 

 
 

Balul absolvenților – ultima petrecere a anilor de liceu 

După cursul festiv, emoții se trăiesc întotdeauna și la Balul Absolvenților, 
când eleganța ținutelor îi face pe elevii-copii de pe băncile școlii să pară dinr-o dată 
adulți. Fără să își piardă din frumusețea și grația vârstei, desigur… 
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OAMENII CARE NE SPRIJINĂ MUNCA 

Școala văzută de părinţi 
 

Ați privit vreodată secundarul unui ceas? E o experiență pe cât se poate de 
simplă, pe atât de copleșitoare! Tic-tac, tic-tac, timpul zboară tăcut, secundele trec și 
în mersul lor grăbit, dar exact se duc orele, zilele, anii, viața...Copilăria, adolescența, 
tinerețea, maturitatea. Etape din viața unui om, fiecare cu sensul, realizările și 
bucuriile ei. Se spune că: „viața e o școală”. Și chiar așa și este. De mici pășim pragul 
Școlii din dorința de a învăța lucruri noi care ne vor folosi mai departe în viitor. Sigur 
că fiecare clasă e importantă, e un pas înainte obligatoriu, dar dintre toți anii de 
școală, anii de liceu au o însemnătate deosebită pentru drumul nostru în viață. 

„Ani de liceu cu emoții la Română” – și nu numai. Am avut dorința și șansa 
de a studia într-un liceu de elită, Liceul „Petru Rareș” din Piatra Neamț, actualul 
Colegiu Național „Petru Rareș”, între anii 1982-1986, în plină „Epocă Ceaușistă”. 
Au fost patru ani de studiu intens, cu examen „de treaptă” pentru a putea continua 
studiile liceale în clasa a XI-a. În afară de învățat, la prima vedere nu prea mai era 
mare lucru de făcut date fiind condițiile socio-economice ale vremii. Nu existau 
internetul, telefoanele mobile și nici FaceBook-ul, iar programele tv erau limitate ca 
timp și pline de știri despre „Partidul Conducător”. Nu existau rețele de socializare 
dar am cunoscut oameni ca noi, am fost colegi, am devenit apoi buni prieteni și ne-
am reîntâlnit după 30 de ani și am povestit întâmplări petrecute atunci, cu multă 
bucurie ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. A fost o perioadă cu reale provocări dar a fost 
interesant și frumos prin ochii noștri de atunci dar și de acum. Ne-am descoperit pe 
noi cei adevărați, silitori, veseli dar și puși pe șotii și distracții. Atunci ne-am ales 
fiecare drumul în viață după dorințele personale și desigur ținând cont și de 
aptitudini. 

În familia mea se poate vorbi despre o reală tradiție „Petru Rareș”. Părinții 
mei au absolvit acest liceu în anii 60, eu am absolvit în 1986, fiul meu Tudor este un 
viitor absolvent în anul 2018. Tatăl lui a absolvit în 1979, iar bunicii paterni ai fiului 
meu au fost cadre didactice remarcabile la acest liceu de prestigiu. Au predat multor 
generații de elevi disciplinele istorie și științe sociale, respectiv biologie. Majoritatea 
absolvenților de Rareș care ulterior au devenit medici, inclusiv eu, au fost îndrumați 
și pregătiți de dna profesoară Maria Bârlădeanu, a cărei carieră îndelungată și 
deosebit de prolifică nu și-a găsit egal până acum, îndeplinind astfel visul a generații 
întregi de a urma cursurile Facultății de Medicină. 

Privesc acum anii de liceu prin ochii fiului meu Tudor, devenit între timp 
major și care se află în fața unor examene importante: cel de Bacalaureat și cel de 
Admitere într-o instituție de învățământ superior. Privesc acum lucrurile în calitate 
de părinte, încerc să fac update-uri din mers în funcție de condițiile acestor timpuri 
noi și să contribui la devenirea copilului meu așa cum își dorește el. Urmează un an  
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de mare importanță pentru alegerea profesiei, dar, în același timp, este un an în care 
se consolidează legăturile de colegialitate și de prietenie care vor străbate timpul si 
care vor constitui motive de emoționante aduceri aminte peste ani. 

Să fii elev la Liceul Petru Rareș a fost dintotdeauna un deziderat dar și o 
onoare pentru toți cei care i-au trecut pragul în calitate de elevi. Nivelul de înaltă 
ținută științifică, profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice, mediul intelectual 
select și dorința de a face parte dintr-o elită, de a deveni mai buni, mai bine pregătiți 
pentru examenele vieții sunt motive întemeiate pentru care mulți absolvenți de 
gimnaziu au dorit să continue studiile in această instituție de învățământ devenită un 
adevărat Brand. Sunt bucuroasă de alegerea făcută de fiul meu la final de Școală 
Gimnazială, aceea de a urma cursurile liceale la CNPR. A fost o dorință personală 
pentru care s-a pregătit cu conștiinciozitate și interes dar, în același timp, o continuare 
fericită a unei frumoase și lungi tradiții de familie așa cum am menționat anterior. 
Această alegere m-a adus din nou în băncile în care cu ani în urmă stăteam în calitate 
de elevă a acestui Liceu, de astă dată în calitate de părinte. Emoțiile au fost și sunt 
de fiecare dată pe măsură. 

Anii de liceu te maturizează, îți deschid orizonturi noi, te orientează spre o 
profesie care va reprezenta un aspect important din viață, dar totodată te ajută să 
crești ca personalitate, realizezi potențialul interior, dar mai ales îți dai seama ce fel 
de om îți dorești să devii. Prieteniile înfiripate în acești ani de liceu de multe ori 
continuă în timp, se cristalizează și devin repere stabile în viață sau motive dragi de 
revedere după ani și ani. 

Gândul meu plin de recunoștință se îndreaptă acum spre minunații noștri 
dascăli, exemple intelectuale și umane demne de urmat, chipuri dragi pe care anii nu 
le-au șters din memoria și din inima noastră, ci le-au conferit noblețe și apreciere. 
Fiți binecuvântați!  

 
Gabriela (Șerban) BÎRLĂDEANU 

  



 

237 

Anuar 2016-2017 
 

CNPR PIATRA NEAMȚ – PAGINA PENTRU 
PRIETENII DIN AFARA ȚĂRII 

Le lycée PETRU RARES – histoire – 
Profesor dr. Cristina Maria GRIGORI 

 
Dès l’époque ancienne, la ville de Piatra-Neamt a été un grand centre 

politique et spirituel pour les habitants entre les Carpates et le Siret, puis pour ceux 
qui allaient y vivre dans la période du commencement du féodalisme. 

 
L’histoire de Piatra-Neamt est bimillénaire et ses origines se démontrent par 

les ruines des murs des cités géto-daces de Cozla et de Batca Doamnei. 
 
La connexion à la modernité commence au XIXe siècle, quand le 

développement des Principautés Roumaines imposait qu’on construise des écoles 
pour que les jeunes puissent explorer leurs habiletés; les premières on été fondées 
soit par les autorités cléricales, soit par les grands seigneurs préoccupés par la culture. 

 
Comme Piatra Neamt était une ville importante dans le département et dans 

la Moldavie, il était nécessaire qu’on fonde un collège ici. Ainsi, en 1865, le Conseil 
Communal (en même temps ayant la fonction d’un Comité Scolaire) et le Conseil 
Départemental ont demandé aux ministères de ressort qu’on fonde un collège dans 
la ville. Le 5 août 1865, le Ministère des Cultes et de l’Instruction «admet que le 
lycée soit fondé et prie le maire de louer un local et d’entretenir le collège jusqu’à 
l’élaboration du nouveau budget de l’État» (L’Annuaire Jubilaire 1859-1919). 

 
La lutte avait commencé. Le conseil a approuvé à l’unanimité 3000 lei dans 

la séance du 23 août 1865 et le Comité Permanent du département, quatre jours après, 
encore 7000 lei. Comme le Ministère des Affaires Intérieures avait réduit l’allocation 
du département à 1000 lei, le collège n’a pas été ouvert. Le 26 octobre 1867, la 
requête est présentée de nouveau «car dans le département il y a 600 enfants et donc 
on aurait de la population scolaire pour le collège» (l’Annuaire Jubilaire 1869-1919), 
mais la proposition reste de nouveau sans réponse. 

 
Le 13 août 1869, la mairie «passera le collège dans le budget de l’année 

prochaine» (l’Annuaire Jubilaire 1869-1919). 
 
Le 27 novembre on ouvre l’école, ayant comme professeurs Ion Negre (pour 

la partie scientifique) et Calistrat Hogas (pour la partie littéraire), la direction étant 
confiée au dernier. Le profile de cette école a été, le long des années, tant classique 
(1869-1878) que réel (1878-1897). 
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Après plusieurs disputes en ce qui concerne le nom du lycée, on décide que 

l’institution soit nommée «le Collège Piatra» ; puis, en 1893, elle a pris le nom de « 
Petru Rares ». Le titre a été maintenu aussi après sa transformation en lycée. Pendant 
les années, sa titulature a été modifiée plusieurs fois : «Le lycée de garçons n° 1 
Piatra-Neamt», «L’École Moyenne Mixte n° 1 Piatra-Neamt», «L’École Moyenne 
n° 1 Piatra-Neamt», «Le Lycée Petru Rares» et finalement «Le Lycée Petru Rares 
Piatra-Neamt». 

 
La recherche d’un local approprié pour le collège s’est constituée dans l’un 

des problèmes majeurs. Dès sa création et jusqu’ en 1877, l’école a fonctionné dans 
des maisons qu’on louait et qui appartenaient aux grands seigneurs, puis, elle a 
déménagé dans l’ancien local de la mairie, situé au centre-ville, à l’endroit où 
aujourd’hui est situé le Théâtre des Jeunes; cet emménagement est suivi par la 
transformation du collège classique en collège réel. En 1887 on commence la 
construction du siège actuel du lycée, sur l’emplacement ancien de la Cour Royale 
et en 1892 ont lieu les manifestations de l’inauguration. 

 
Le siège nouveau du «Collège Réel», selon Ion Negre «un vrai palais», a une 

monumentalité et une sobriété qui impressionnent maintenant encore. On peut dire 
que, les soirs d’hiver, quand ses fenêtres sont pleines de lumière, il semble un 
imposant château médiéval, gardé par les sapins majestueux, pleins de neige. 

 
Comme le sens de toutes choses dans la vie est de changer et d’évoluer, le 

local du lycée ne pouvait, lui non plus, faire exception. C’est pour cette raison qu’on 
a construit les escaliers qui mènent en haut et se lient dans une arche, l’ensemble 
monumental étant réalisé par le sculpteur Vicenzo Puschiasis. À l’arrière-plan, il y a 
les visages des créateurs du lycée, sculptés en bronze par Mihai Onofrei. Dans la 
pierre grisonnante du mur d’entre les deux arches des escaliers, au niveau supérieur, 
il y a au milieu l’alto relief de Calistrat Hogas, tandis qu’à sa droite et à sa gauche 
sont disposés les bas-reliefs d’Ion Negre et de Mihai Stamatin. Sous ces visages sont 
gravés dans la pierre les mots «Reconnaissance et souvenir pieux»; plus bas, il y a 
une effigie de la déesse Pallas Athènes, pour les Grecs anciens la protectrice des 
combattants, mais aussi des métiers, des lettres ou de toute action qui suppose de 
l’ingéniosité et de l’esprit d’initiative. 

 
En mars 1893 a lieu le premier essai de transformer le collège en lycée, quand 

une délégation locale dont faisait partie aussi Ion Negre, demande au Ministère de 
l’Instruction Publique de fonder le deuxième lycée du pays (le premier était à Braila), 
dans notre ville; la requête est, malheureusement, rejetée. Le deuxième essai a lieu 
en 1896, quand les délégués de la ville de Piatra Neamt cèdent en faveur de garder 
l’école professionnelle. Un troisième essai est fait en janvier 1897, quand le 
«Mémoire», présenté à ceux dont dépendait la création du lycée, a été approuvé. 
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Dans le département existaient encore quatre écoles primaires urbaines à 

Targu Neamt, encore deux écoles juives - roumaines et dans les communes rurales 
approximativement 140, en 1912 il y avait 131. Le lycée «Petru Rares» continue à 
être donc la seule école secondaire du département, car les quatre écoles normales 
mixtes fondées dans les années de la guerre ont eu une existence totalement 
éphémère. 

 
Dans ces conditions il est facile d’expliquer pour quelle raison entre 1900-

1919, à l’exception de l’année scolaire 1916-1917, quand aucune école n’a 
fonctionné dans des conditions normales, dans les quelques classes, le nombre des 
inscrits par année scolaire a varié entre 301 et 435 pour le cours de jour et entre 39 
et 591 pour les examens particuliers. 

 
Pendant la période entre guerres, la population de la ville agrandit, grâce au 

développement économique et culturel et aussi de l’incorporation de quelques 
villages annexes transformés en banlieues. 

 
Le besoin de culture détermine l’augmentation du nombre des écoles 

secondaires. À Piatra-Neamt, à part le lycée de garçons, fonctionnent en ce temps 
(les unes seulement vers la fin de la période), un lycée de filles (dès 1923 avec les 
classes Ie-IVe et dès 1927, au complet), deux écoles normales, deux lycées 
industriels, un lycée commercial et, dès 1932, aussi un collège privé de garçons. 

 
Ce besoin de culture des élèves s’est matérialisé aussi sous la forme des essais 

de publier quelques revues : «Goûts de rosée» – 1927-1928 (seulement trois 
éditions), «Espoirs» – 1928-1929. 

 
Comme le nombre des élèves augmentait, leurs besoins aussi. C’est pour cela 

qu’en 1928, l’amphithéâtre est transformé en salle de fêtes et on construit deux 
chambres pour le personnel de soin. En 1930-1931, la salle de gymnastique est 
renouvelée et en 1935-1936 les chambres de l’édifice étaient reparti comme ça: dix 
salles de classe, sept salles pour les collections, les musées, les laboratoires, trois 
chambres comme salles des professeurs, une salle de fêtes, une salle de dessin, une 
salle - atelier, une salle pour la bibliothèque, cinq chambres – la maison du directeur, 
deux chambres – la maison du secrétaire, une chambre officielle, trois chambres – 
les maisons pour le personnel d’entretien (dans un immeuble séparé), une salle de 
gymnastique (dans un immeuble séparé). 

 
Après la Première Guerre Mondiale, le problème de l’internat est entré parmi 

les préoccupations du Comité scolaire. En 1936, ayant le désir d’agrandir la capacité 
de l’internat et d’assurer aux élèves des conditions optimales de travail et de repos, 
le Comité Scolaire fait des interventions à la Caisse d’Epargne pour contracter un 
crédit de 1.000.000 lei, en vue de la construction d’un nouveau local. La construction 
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 commence le 27 novembre 1936, mais elle avance difficilement, à cause du manque 
des fonds et (particulièrement dès 1939) de la force de travail. L’étage a pu être 
utilisé dès 1940, mais l’immeuble a été terminé (à l’exception des finissages 
extérieurs) seulement en 1943. 

 
Dès la fondation et jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale (1897-1944), 

le lycée a eu plusieurs spécialisations: réelle (1897-1899), réelle avec une section 
moderne (1899-1928), unitaire – avec sept classes (1928-1934) et théorique (1934-
1944). 

 
En 1949, le directeur du lycée a cédé trop facilement aux pressions 

extérieures et a accepté le passage de cet immeuble (construit par la contribution 
financière des parents des élèves et de quelques entreprises industrielles locales, un 
immeuble presque aussi large que celui où fonctionne maintenant le lycée) dans le 
patrimoine du Ministère de l’Économie Forestière, sans recevoir rien en échange. 

 
À partir de 1957-1958, le nombre des écoles secondaires a diminué: à Piatra-

Neamt figurent seulement deux lycées théoriques et un centre scolaire forestier 
(école moyenne technique et école professionnelle), car toutes les autres (l’école 
moyenne technique d’administration économique, l’école moyenne technique 
professionnelle de filles et l’école moyenne technique de travaux hydrauliques) 
avaient été supprimées ou transférées à Bacau. 

 
Les élèves du lycée ont continué la tradition de matérialiser leur talent dans 

certaines publications : «La Citadelle de Neamt» – 1942-1943 (deux numéros), 
«Scintillements» – 1945-1946, «Fleurs de montagne» – dès le 27 novembre 1966. 
La dernière restera la revue scolaire la plus représentative du lycée «Petru Rares». 

 
Heureusement, l’activité des élèves n’a pas été affectée par les nombreux 

changements de l’enseignement et le 1er janvier 1969, la section sportive du lycée 
«Petru Rares» est devenue une unité indépendante sous le nom d’école sportive. 

 
Même si en 1971 ont été constituées les classes spéciales de mathématiques, 

physique, chimie, biologie et langues modernes, en janvier 1977 on a établi le profile 
du lycée comme mathématiques - physique. 

 
L’introduction de l’auto - administration dans tout le système d’enseignement 

a eu des effets immédiats en ce qui concerne la dégradation et même la destruction 
du mobilier, des classes, des laboratoires, des internats; l’économie forcée en ce qui 
concerne l’énergie électrique, les gaz et même l’eau commence aussi, les résultats 
étant désastreux (1979). 
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Une autre loi imposée aux écoles par le gouvernement a été la légalisation de 

la fonction de directeur éducatif (1981), et en 1982 a eu lieu le « renforcement » du 
conseil de direction par la présence, à part des professeurs, ingénieurs et maîtres, des 
représentants de certaines unités industrielles et des élèves. 

 
Pour assurer aux élèves une activité saine de point de vue sanitaire, les efforts 

d’aménager la cour de l’école sont continués, en démolissant certaines constructions 
insalubres (1982). En 1986 on construit une clôture durable pour le lycée, qui 
constituait un des problèmes majeurs. Celui-ci est résolu par l’intervention des MM. 
les directeurs Sorin Donea et Nicolae Acrasmaritei. 

 
Pendant la dernière décennie du XXe siècle, plus exactement dans les années 

1990-1991-1992 ont lieu des actions de modernisation et de développement de la 
base matérielle, en construisant le nouveau tronçon (à quatre niveaux), le lycée 
devenant un Centre d’exécution budgétaire pour plus de 8500 préscolaires et élèves. 

 
Pendant l’année scolaire 1994-1995, on réalise la réparation et on complète 

le lambrissage des classes, des laboratoires, des couloirs et de certains espaces 
annexes. 

 
Pendant l’année scolaire qui a marqué le passage vers le nouveau millénaire, 

1999-2000, le lycée se profile autrement, ayant les spécialisations suivantes: 
mathématiques - informatique, sciences de la nature, philologie et sciences sociales. 

 
Le lycée dispose maintenant de trente salles de classe, de laboratoires et de 

cabinets pour la physique, la chimie, la biologie, les langues modernes et 
l’informatique; un cabinet médical, un cabinet pour la consultance 
psychopédagogique et l’orientation scolaire; une bibliothèque moderne avec salle de 
lecture et de prêt; une salle de fêtes moderne et d’autres espaces adéquats pour les 
activités administratives. 

 
Le long des années, des mains des professeurs qui ont représenté ce collège 

et, après, ce lycée, sont sortis des milliers d’élèves qui se sont épanouis, représentant 
l’institution dans laquelle ils ont appris et la ville elle-même. Les difficultés par 
lesquelles sont passés le pays et l’école n’ont pas constitué un empêchement dans la 
formation des grands hommes, ceux qui ont atteint le but qu’ils se sont proposé.  
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